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Περίληψη 
 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ή αλλιώς η ψηφιακή παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και 

συναλλαγών μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και των πολιτών μιας χώρας, αποτελεί στις μέρες 

μας έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της νέας οικονομίας. Τα αποτελέσματα 

της εισόδου της συγκεκριμένης τεχνολογικής επανάστασης είναι ορατά πλέον σε κάθε πολίτη, 

στην καθημερινή του συνδιαλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες. Έρευνες που έχουν γίνει μετά την 

είσοδο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου απέδειξαν ότι 

η τεχνολογική υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης ενίσχυσε σημαντικά την παραγωγικότητα 

του δημόσιου τομέα, ο οποίος λειτουργεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη διαφάνεια, 

πατάσσοντας με αυτό τον τρόπο τα φαινόμενα διαφθοράς. Συγχρόνως, βελτιώθηκε η αίσθηση 

του απλού πολίτη για τις σχέσεις  του με τις δημόσιες υπηρεσίες.  

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να αποδώσει σε βάθος το περιεχόμενο 

του όρου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση στον 

ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο στον τομέα της πρωτοβουλίας για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση.  

Η δομή της μελέτης περιλαμβάνει τρία κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται τα αντίστοιχα 

θέματα που αναφέρθηκαν στον σκοπό της συγγραφής της.  

Το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης επιχειρεί να παρουσιάσει σε βάθος την έννοια της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παρουσιάζεται μια συνοπτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

που αναφέρεται στο e-Government και δίνονται οι κυριότεροι ορισμοί που διατυπώθηκαν τα 

τελευταία χρόνια από μελετητές και επίσημους οργανισμούς. Κατόπιν, παρουσιάζονται οι 

βασικές μορφές που λαμβάνει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τα βασικά μοντέλα που έχουν 

προταθεί, τα οφέλη από την εφαρμογή e-Government και οι μελλοντικές προκλήσεις. Επίσης, 

γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Ηλεκτρονική Δημοκρατία και τον τρόπο που ενισχύει την 

συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. 

Το δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης ασχολείται με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θεωρήθηκε ως ένα βασικό 

εγχείρημα από την θέσπιση της στρατηγικής της Λισαβώνας το 2000. Ιδιαίτερες στρατηγικές 

(eEurope) αναπτύχθηκαν με σκοπό την προώθηση του εγχειρήματος και απέδωσαν 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα μέχρι το 2005. Από το 2006 και μέχρι το 2010, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση όρισε την στρατηγική i2010, η οποία αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων 

πρωτοβουλιών και έχει ως σκοπό την παραπέρα ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην 

καθημερινή ζωή του πολίτη. Η μελέτη παρουσιάζει με αριθμούς την πορεία της εφαρμογής της 
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πρωτοβουλίας e-Government, μέσω των δεικτών που θέσπισε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση 

(eEurope) και άλλων δεικτών. Επίσης, δίνεται μια συνοπτική αναφορά για την πρόοδο κάθε 

ευρωπαϊκής χώρας στον τομέα αυτό.   

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στην χώρα μας. Η Ελλάδα, αν και βρίσκεται πίσω στον τομέα αυτό, καταβάλλει 

προσπάθειες για να αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την 

αλληλεπίδραση του πολίτη με το κράτος. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολιτεία» για 

την επανίδρυση της δημόσιας διοίκησης, το έργο «Σύζευξις» για την σύνδεση όλων των 

δημοσίων φορέων και η εθνική δικτυακή πύλη «Ερμής». Η εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006-

2013 καλείται να προωθήσει το εγχείρημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην χώρα μας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, επίσης, δίνεται η εικόνα του eGovernment στην Ελλάδα με αριθμούς και 

δείκτες που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, παρουσιάζονται συνοπτικά τα κύρια ελληνικά 

eGovernment portals.  

Συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η μελέτη είναι τα εξής: 

 Δεν υπάρχει ενιαίο και συγκροτημένο βιβλιογραφικό πλαίσιο, όσον αφορά την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.  

 Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες επιτυχίας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Τα 

παραδείγματα από άλλες χώρες είναι σοφό να λαμβάνονται υπόψιν, αλλά η εφαρμογή σε 

κάθε χώρα πρέπει να στηρίζεται και στις ιδιαίτερες συνθήκες της. 

 Σημαντικά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η προσπάθεια εφαρμογής e-Government 

είναι η ασφάλεια των συναλλαγών, η εμπιστοσύνη των πολιτών και η μείωση του 

ψηφιακού χάσματος.  

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πολύ σημαντική την εφαρμογή e-Government και αυτό 

είναι εμφανές σε κάθε επίσημη στρατηγική που ορίζει.  

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί διεθνικές δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

υποχρεώνει τα μέλη της να αναπτύξουν αντίστοιχα προγράμματα.  

 Η χώρα μας βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

ωστόσο γίνεται σημαντική προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Σημαντικά έργα υλοποιούνται στην χώρα μας που θα ενισχύσουν την προσπάθεια 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.   

 

 

 v



Περιεχόμενα 
 
 

Κεφάλαιο 1 – Η έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

1.1. Εισαγωγή……………………………………………………………………………… 2
1.2. Η έρευνα σε σχέση με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση……………………………… 3
1.3. Η έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης………………………………………… 5
1.4. Οι διαστάσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης………………………………….. 7
1.5. Μορφές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…………………………………………….. 9
1.6. Μοντέλο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης………………………………………………11

1.6.1. One-Stop πελατοκεντρική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση……………………. 16
1.6.2. Κανάλια επικοινωνίας……………………………………………………….. 21

1.6.2.1. Χαρακτηριστικά των καναλιών επικοινωνίας…………………………22
1.6.2.2. Πολύ-κάναλη αρχιτεκτονική………………………………………… 24
1.6.2.3. Προβλήματα στην χρήση των καναλιών επικοινωνίας……………… 26

1.6.3. Η αναδιοργάνωση των back-office υπηρεσιών……………………………… 29
1.6.3.1. Μοντέλα αναδιοργάνωσης τμημάτων back-office…………………… 30
1.6.3.2. Σωστές πρακτικές στρατηγικής στην αναδιοργάνωση………………. 32

1.7. Στάδια εξέλιξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης………………………………… 35
1.7.1. Από την εθνική στην τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση………………….. 38

1.8. Ηλεκτρονική Δημοκρατία…………………………………………………………… 39
1.8.1. Ηλεκτρονική Ψηφοφορία……………………………………………………. 41

1.8.1.1. Θετικές συνέπειες……………………………………………………. 42
1.8.1.2. Αρνητικές συνέπειες………………………………………………… 44

1.9. Εθνικό πλαίσιο στρατηγικής e-Government………………………………………… 45
1.10. Τα οφέλη της εφαρμογής e-Government…………………………………………… 48
1.11. Το μέλλον της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…………………………………….. 50
1.12. Συμπεράσματα-Προτάσεις…………………………………………………………. 54
Αναφορές…………………………………………………………………………………. 56
Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………… 60

 
Κεφάλαιο 2 – Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ευρώπη 

 
2.1. Εισαγωγή…………………………………………………………………………….. 64
2.2. Η στρατηγική της Λισσαβώνας……………………………………………………… 65
2.3. Η πρωτοβουλία eEurope…………………………………………………………….. 67

2.3.1. Το σχέδιο δράσης eEurope 2002…………………………………………….. 68
2.3.2. Το σχέδιο δράσης eEurope 2005…………………………………………….. 73

2.4. Η στρατηγική i2010…………………………………………………………………. 76
2.4.1. Οι στόχοι ……………………………………………………………………. 78

2.5. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με αριθμούς 
2.5.1. e-Government Readiness…………………………………………………….. 86
2.5.2. Web measure assessment……………………………………………………. 89
2.5.3. e-Participitation……………………………………………………………… 90
2.5.4. Δείκτες eEurope……………………………………………………………… 91

2.5.4.1. Δείκτες Ίντερνετ…………………………………………………….. 92
2.5.4.2. Σύγχρονες Δημόσιες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες……………………… 94
2.5.4.3. Ευρυζωνικότητα……………………………………………………… 98

 vi



2.6. Επιτεύγματα ανά χώρα……………………………………………………………….102
2.7. Μελλοντικές κατευθύνσεις…………………………………………………………..107
Βιβλιογραφία……………………………………………………………………………..109

 
Κεφάλαιο 3 – Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα 

 
3.1. Η ελληνική πραγματικότητα………………………………………………………… 113
3.2. Η Κοινωνία της Πληροφορίας………………………………………………………. 116
3.3. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολιτεία»……………………………………………121
3.4. Η εθνική πύλη «Ερμής»………………………………………………………………126
3.5. Το έργο «Σύζευξις»…………………………………………………………………..127
3.6. Προβλήματα στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης………………………. 130
3.7. Η εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013…………………………………………. 132

3.7.1. Οι επιμέρους δράσεις…………………………………………………………135
3.8. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με αριθμούς…………………………………………140

3.8.1. Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο και χρήση……………………………141
3.8.2. Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις……………………………. 143
3.8.3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση………………………………………………… 146
3.8.4. Ευρυζωνικότητα………………………………………………………………148

3.9. Τα κύρια ελληνικά e-Government portals 
3.9.1. Ηλεκτρονική Πολιτεία (www.e-gov.gr)...........................................................150
3.9.2. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (www.kep.gov.gr)........................................151
3.9.3. Συνήγορος του Πολίτη (www.synigoros.gr)....................................................153
3.9.4. Ηλεκτρονική φορολόγηση (www.taxisnet.gr)................................................. 154
3.9.5. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.ika.gr)............................................. 155
3.9.6. Ανεύρεση εργασίας (www.oaed.gr).................................................................157

3.10. Συμπεράσματα………………………………………………………………………158
Βιβλιογραφία………………………………………………………………………………160

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 vii



Κατάλογος σχημάτων 
 
Σχήμα 1.1. Η έρευνα για το e-Government……………………………………………………. 4
Σχήμα 1.2. Η μετατόπιση της έρευνας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…………………. 5
Σχήμα 1.3. Οι διαστάσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης………………………………. 9
Σχήμα 1.4. Προσφορά και ζήτηση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση……………………… 9
Σχήμα 1.5. Οι μορφές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης………………………………………. 11
Σχήμα 1.6. Το μοντέλο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης……………………………………... 13
Σχήμα 1.7. Ο μετασχηματισμός των δομών με κέντρο τον πολίτη………………………….. 18
Σχήμα 1.8. Πελατοκεντρικό μοντέλο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης………………………. 19
Σχήμα 1.9. Παροχή υπηρεσιών πολλαπλών καναλιών………………………………………. 25
Σχήμα 1.10. Πολύ-κάναλη παροχή υπηρεσιών……………………………………………… 26
Σχήμα 1.11. Η αναδιοργάνωση των τμημάτων back-office…………………………………. 30
Σχήμα 1.12. Το μοντέλο Layne και Lee για την εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 38
Σχήμα 1.13. Στάδια εξέλιξης από εθνικό σε τοπικό επίπεδο………………………………… 39
Σχήμα 3.1. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα…………………………………… 115
Σχήμα 3.2. Η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»…… 119
Σχήμα 3.3.Οι συναλλαγές με το Δημόσιο σήμερα…………………………………………... 124
Σχήμα 3.4. Οι συναλλαγές με το δημόσιο με την προσθήκη διαλειτουργικότητας…………. 125
Σχήμα 3.5. Το δίκτυο Σύζευξις………………………………………………………………. 128
Σχήμα 3.6. Το δίκτυο Σύζευξις………………………………………………………………. 129
Σχήμα 3.7. Η αρχιτεκτονική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα……………... 130
Σχήμα 3.8. Ο σκοπός και οι στόχοι της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013………………... 134
Σχήμα 3.9. Χρονικοί ορίζοντες υλοποίησης Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013…………… 135
Σχήμα 3.10. Προώθηση χρήσης της Πληροφορικής και του Διαδικτύου σε επιχειρήσεις….. 136
Σχήμα 3.11. Ψηφιακές υπηρεσίες ΤΠΕ σε επιχειρήσεις. Προτεινόμενες δράσεις…………... 137
Σχήμα 3.12. Βελτίωση της καθημερινής ζωής. Προτεινόμενες δράσεις…………………….. 138
Σχήμα 3.13. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη. Προτεινόμενες δράσεις…….. 139
Σχήμα 3.14. Κρίσιμες δράσεις για την επίτευξη του ψηφιακού άλματος…………………… 140

 
Κατάλογος πινάκων 
 
Πίνακας 1.1. Χαρακτηριστικά των καναλιών επικοινωνίας……………………………………24
Πίνακας 1.2. Μοντέλα αναδιοργάνωσης των τμημάτων back-office………………………….30
Πίνακας 2.1. Δείκτης e-Readiness στην Ευρώπη………………………………………………86
Πίνακας 2.2. Δείκτης e-Readiness παγκοσμίως……………………………………………... 87
Πίνακας 2.3. Δείκτης e-Readiness ανά ήπειρο………………………………………………. 88
Πίνακας 2.4. Δείκτης Web measure…………………………………………………………. 89
Πίνακας 2.5. Βαθμολόγηση σε κάθε στάδιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης……………….. 90
Πίνακας 2.6. Δείκτης Ηλεκτρονικής Συμμετοχής…………………………………………… 91

 
 
 
 
 
 
 

 viii



Κατάλογος διαγραμμάτων 
 
Διάγραμμα 2.1. Πρόσβαση των κοινοτικών νοικοκυριών στο Internet………………………. 72 
Διάγραμμα 2.2. Υπολογιστές και συνδέσεις Internet στα σχολεία (%)…………………….. 73 
Διάγραμμα 2.3. Ποσοστό online βασικών υπηρεσιών στην Ευρώπη………………………. 95 
Διάγραμμα 2.4. Ποσοστό online βασικών υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα……………. 95 
Διάγραμμα 2.5. Επίπεδο προόδου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…………………………. 95 
Διάγραμμα 2.6. Ποσοστό πολιτών που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με το δημόσιο ανά 

χώρα το 2005……………………………………………………………… 
 

96 
Διάγραμμα 2.7. Ποσοστό επιχειρήσεων που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με το δημόσιο 

ανά χώρα το 2005…………………………………………………………. 
 

97 
Διάγραμμα 2.8. Διείσδυση ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη ανά κατηγορία σύνδεσης…….. 99 
Διάγραμμα 2.9. Ρυθμός διείσδυσης ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη με βάση τα 

ποσοστιαία μεγέθη διείσδυσης……………………………………………. 
 

100 
Διάγραμμα 2.10. Χαρτογράφηση Χωρών ΕΕ-25 με βάση την ποσοστιαία διείσδυση και 

την αυξητική δυναμική…………………………………………………….
 

101 
Διάγραμμα 3.1. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός νοικοκυριών 2005-2006………………………. 141 
Διάγραμμα 3.2. Ποσοστό προσωπικών συνδέσεων στο διαδίκτυο σε σχέση με το σύνολο 

του πληθυσμού……………………………………………………………. 
 
141 

Διάγραμμα 3.3. Ποσοστό ατόμων-χρηστών του Ίντερνετ………………………………….. 142 
Διάγραμμα 3.4. Χρήση Διαδικτύου από τους Έλληνες, ανάλογα με τον σκοπό…………… 143 
Διάγραμμα 3.5. Ποσοστό εργαζομένων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο στον χώρο 

εργασίας τους……………………………………………………………... 
 

144 
Διάγραμμα 3.6. Ποσοστό επιχειρήσεων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο……………………... 144 
Διάγραμμα 3.7. Ποσοστό επιχειρήσεων με ιστοσελίδα…………………………………….. 145 
Διάγραμμα 3.8. Επίπεδο προόδου των βασικών διαθέσιμων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών….. 146 
Διάγραμμα 3.9. Ποσοστό πληθυσμού που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με το δημόσιο ανά 

σκοπό……………………………………………………………………… 
 

147 
Διάγραμμα 3.10. Ποσοστό επιχειρήσεων που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με το δημόσιο.. 147 
Διάγραμμα 3.11. Ποσοστό επιχειρήσεων 10+ με ευρυζωνική πρόσβαση………………….. 148 
Διάγραμμα 3.12. Ποσοστό του πληθυσμού με οικιακές ευρυζωνικές συνδέσεις…………... 149 
Διάγραμμα 3.13. Ποσοστό δημοσίων φορέων με πρόσβαση ευρείας ζώνης……………….. 149 
 
 
 
 
 
 

 ix



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 

Η ΕΝΝΟΙΑ 

ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κεφάλαιο 1 – Η έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2

1.1. Εισαγωγή 
 

Η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώνει τις ανθρώπινες δραστηριότητες, 

προσφέροντας, μεταξύ άλλων, αποτελεσματικότερους τρόπους επικοινωνίας και πιο 

αποδοτικούς τρόπους εργασίας. Ειδικότερα, την τελευταία δεκαετία, με μια πληθώρα 

εφαρμογών της τεχνολογίας της Πληροφορίας, όπως οι ισχυροί προσωπικοί υπολογιστές και τα 

δημόσια ευρυζωνικά δίκτυα δεδομένων, οι αλλαγές στις διάφορες όψεις της καθημερινότητας 

είναι εντυπωσιακές. Πλέον, είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία μεταξύ ιδιαίτερα 

απομακρυσμένων ανθρώπων (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφαρμογές instant messaging, 

τηλεδιάσκεψη), η τηλεργασία, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, οι 

ηλεκτρονικές τραπεζικές ή άλλου είδους συναλλαγές, οι οποίες δεν απαιτούν από τους 

συναλλασσόμενους να βρίσκονται στον ίδιο χώρο και σε καθορισμένες χρονικές στιγμές (π.χ. 

ωράριο καταστημάτων) για να διεκπεραιωθούν. 

Οι αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής έχουν με τη σειρά τους αυξήσει τις αξιώσεις 

των πολιτών για μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερες διευκολύνσεις στις συναλλαγές τους με 

τον δημόσιο τομέα. Η αναζήτηση πληροφοριών καθώς και η διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών  

σήμερα έχει ως αποτέλεσμα το χάσιμο πολύτιμου χρόνου στον εντοπισμό του υπεύθυνου φορέα 

και αναμονή στις ουρές. Παράλληλα, το ποσοστό των πολιτών που εξοικειώνεται με το 

Διαδίκτυο ολοένα και αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Η Πολιτεία, συνεπώς,  είναι υποχρεωμένη 

να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τις μεθόδους 

συνεργασίας των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών και τους τρόπους εξυπηρέτησης, έτσι ώστε 

αυτοί να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες συνθήκες ζωής. Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων 

κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, πλέον και οι δημόσιες υπηρεσίες στρέφονται στις νέες 

τεχνολογίες, στην προσπάθεια να γίνουν πιο αποτελεσματικές και ικανές να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις των πολιτών και της σύγχρονης εποχής. 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ή e-Government και τα διάφορα συνώνυμα της, υφίσταται 

στο διεθνές προσκήνιο για αρκετά χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι 

κυβερνήσεις, σε όλα τα επίπεδα τους, υιοθέτησαν προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

προκειμένου να παρέχουν ηλεκτρονικά, πληροφορίες και υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις. 

Σήμερα, το e-Government βρίσκεται στο προσκήνιο τόσο στην έρευνα, όσο και στην εφαρμογή 

και αυτός ο νέος χώρος προσελκύει την προσοχή κυβερνήσεων, παρόχων τεχνολογίας και 

ερευνητών. Παρόλο που το εγχείρημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάρχει εδώ και πολλά 

χρόνια, στην ουσία βρίσκεται στην παιδική του ηλικία και η μελέτη του σε ακόμα νεότερη. 
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Ωστόσο, θεωρείται σαν ένα παγκόσμιο φαινόμενο που έρχεται να επαναπροσδιορίσει ρόλους και 

σχέσεις στην δημοκρατία. 

 

1.2. Η έρευνα σε σχέση με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες με αυξανόμενο ρυθμό στην καθημερινή 

λειτουργία τους. Το γεγονός αυτό έχει ως παρεπόμενο την αύξηση στην μελέτη πάνω στην 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Οι ερευνητές αναπτύσσουν θεωρητικά και 

εννοιολογικά μοντέλα για να κατανοήσουν διάφορες οπτικές του e-Government. (Cresswell  & 

Pardo,  [2001]P

1
P;  Dawes,  Pardo,  &  Cresswell,  [2004]P

2
P;  Fountain,  [2001]P

3
P;  Gil-García  &  

Pardo, [2005]P

4
P;  Gupta  &  Jana,  [2003]P

5
P;  Moon,  [2002]P

6
P).  Διάφορες μελέτες έχουν 

παρουσιαστεί αλλά η οπτική τους είναι κυρίως περιγραφική. Προκειμένου να εξηγηθεί η αιτία 

και ο τρόπος που συνέβη αυτή η «επανάσταση» είναι αναγκαία πιο αναλυτική έρευνα και η 

πρόταση θεωρητικών πλαισίων. 

 Σύμφωνα με τον Grönlund [2004]P

7
P, ο χώρος του e-Government παράγει αδιαμφισβήτητα 

αυξανόμενο όγκο βιβλιογραφικού περιεχομένου. Το πεδίο της έρευνας είναι μάλλον ευρύ και 

αρκετοί μελετητές ασχολούνται με ένα φάσμα διαφορετικών ερευνητικών κατευθύνσεων μέσα 

σε αυτό το πεδίο. Εάν κάποιος ασχοληθεί με την μελέτη της βιβλιογραφίας, ανακαλύπτει ότι δεν 

υπάρχει πυρήνας καθιερωμένων ερευνητών ή δημιουργών μοντέλων και ότι το πεδίο της 

έρευνας δεν έχει ωριμάσει σε καμία περίπτωση ακόμα. Σύμφωνα με τον Grönlund [2004], το 

πεδίο της έρευνας κινδυνεύει να μην φτάσει ποτέ στο πεδίο της ωριμότητας για διάφορους 

λόγους.  

Σύμφωνα με τον Scholl [2004]P

8
P, η περίπλοκη σχέση μεταξύ της πληροφοριακής τεχνολογίας 

και της διακυβέρνησης έχει γίνει σημαντικό σημείο ακαδημαϊκής έρευνας σε διάφορα πεδία, 

όπως η Δημόσια Διοίκηση, η Οργανωσιακή Συμπεριφορά, η επιστήμη της Πληροφορικής και η 

καινοτομία στην τεχνολογία. Επιπλέον, οι μελετητές που επέλεξαν την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση σαν τομέα έρευνας, είχαν τις θεωρητικές αρχές τους από π.χ. την Οργανωσιακή 

Θεωρία, την Κοινωνιολογία, την Πληροφορική, την Οικονομία, την Πολιτική Επιστήμη, την 

Νομική κ.α.. Έτσι, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που εξαρτώνται από τις θεωρητικές βάσεις 

και το πρόβλημα.  

Το Σχήμα 1.1. δίνει μια συνοπτική εικόνα της έρευνας στον χώρο του e-Government και πώς 

οι διάφορες οπτικές των ερευνητών συνδέονται μεταξύ τους. Πολλοί ερευνητές 

αλληλοκαλύπτονται, κάτι το οποίο δεν είναι εμφανές στο σχήμα, το οποίο δεν είναι πλήρες αλλά 

προσφέρει μια συνοπτική εικόνα της προσπάθειας στον χώρο αυτό. 
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Σχήμα 1.1. Η έρευνα για το e-Government. 

 
Η έρευνα και η ανάπτυξη προτύπων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατευθυνόταν μέχρι 

πρόσφατα από παράγοντες από τον χώρο της προσφοράς. Π.χ., η εστίαση δινόταν στις 

κυβερνήσεις και τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Επίσης, η μελέτη κι εφαρμογή περιοριζόταν 

κυρίως σε εθνικό επίπεδο.  

Ωστόσο, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε πρόσφατα στον χώρο της ζήτησης, δηλαδή τον κάθε 

πολίτη. Έρευνα που αφορά θέματα των χρηστών γίνεται όλο και πιο συχνά. Το ενδιαφέρον 

μετατοπίζεται από το κρατικό επίπεδο σε περισσότερο πολιτοκεντρικό, με θέματα όπως η 

ευχρηστία και η λειτουργικότητα. Ωστόσο, η έρευνα σε τοπικό επίπεδο έχει μείνει πίσω και ο 

Grönlund [2004] πιστεύει ότι η έλλειψη προόδου σε τοπικό επίπεδο οφείλεται σε 

συγκρουόμενους στόχους ή διαφορετικές προτεραιότητες. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες σε 

διαφορετικά επίπεδα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και η έρευνα θα πρέπει να εστιάσει σε 

αυτές, προκειμένου να πετύχει συνολικά το εγχείρημα. 
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Σχήμα 1.2. Η μετατόπιση της έρευνας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 
1.3. Η έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση περιλαμβάνει την χρήση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας 

και ειδικά του Διαδικτύου για την βελτίωση των κρατικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και τις άλλες κρατικές υπηρεσίες. Διαθέτει την δυνατότητα της άμεσης σύνδεσης 

της Πολιτείας με τους πολίτες της με έναν τρόπο που δημιουργεί νέες ευκαιρίες και ταυτόχρονα, 

νέες προκλήσεις. Το e-Government μπορεί να διευκολύνει τους πελάτες να αλληλεπιδράσουν 

και να δεχτούν υπηρεσίες από την Πολιτεία 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.  

Με δεδομένη την ποικιλομορφία των προσεγγίσεων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανά 

τον κόσμο, η δημιουργία ενός λειτουργικού ορισμού για το e-Government καθίσταται εξαιρετικά 

δύσκολη. (Halchin, [2004]P

9
P) Έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για την έννοια της Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. Άλλοι είναι μάλλον περιορισμένοι, εστιάζοντας μόνο στην χρήση των νέων 

τεχνολογιών, ενώ άλλοι βλέπουν το e-Government με πιο ευρύ πρίσμα, σαν εγχείρημα 

μετασχηματισμού της διακυβέρνησης. Παρακάτω δίνονται οι πιο παγκόσμια αποδεκτοί ορισμοί: 

• «Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια 

διοίκηση, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με 

σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την 

υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών». (Ευρωπαϊκή Ένωση) 

• «Η χρήση από την κυβέρνηση εφαρμογών Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών, σε συνδυασμό 

με διαδικασίες που ενσωματώνουν αυτές τις τεχνολογίες για την ενίσχυση της πρόσβασης 

στην κρατική πληροφορία και υπηρεσία προς το κοινό, άλλες υπηρεσίες και κρατικές 
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οντότητες, ή την βελτίωση σε κυβερνητικές λειτουργίες ως προς την αποτελεσματικότητα, την 

ποιότητα των υπηρεσιών και τον μετασχηματισμό τους». (Κυβέρνηση ΗΠΑ, [2002]P

10
P) 

•  «Η χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, ειδικά του Διαδικτύου, 

σαν εργαλείο για καλύτερη Διακυβέρνηση». (OECD, [2003]P

11
P) 

• «Η χρήση του Διαδικτύου για την διανομή των κρατικών πληροφοριών και υπηρεσιών στους 

πολίτες». (UN  & ASPA, [2002]P

12
P) 

• «Η χρήση της τεχνολογίας και ειδικά των διαδικτυακών εφαρμογών για την ενίσχυση της 

πρόσβασης και την αποτελεσματική απόδοση των κυβερνητικών πληροφοριών και 

υπηρεσιών». (Brown and Brudney [2001]P

13
P) 

• «Οι σχέσεις μεταξύ των κυβερνήσεων, των πελατών τους (επιχειρήσεις, άλλες κυβερνήσεις 

και  πολίτες) και των προμηθευτών τους (πάλι, επιχειρήσεις, άλλες κυβερνήσεις και 

πολίτες)». (Means  and  Schneider  [2000]P

14
P) 

Οι ορισμοί αυτοί μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμοι στην περιγραφή του e-Government με 

ένα ευρύ τρόπο, αλλά προσφέρουν ελάχιστη εμβάθυνση σε θέματα και εκτιμήσεις που αφορούν 

το προκείμενο και αποτυγχάνουν στο να αποτυπώσουν τις πιο περίπλοκες πτυχές του 

μετασχηματισμού της διακυβέρνησης και του ρόλου των τεχνολογιών. Συνεπώς, όλες οι 

εκτιμήσεις επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών με ελάχιστη έμφαση στον πραγματικό 

μετασχηματισμό των ίδιων των υπηρεσιών ή των διαδικασιών που σχετίζονται με την παροχή 

τους. (Grant and Chau, [2005]P

15
P). Οι επιστήμονες αυτοί επισημαίνουν επίσης ότι «οποιαδήποτε 

σύλληψη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οφείλει να επισημάνει διάφορα θέματα πέρα από 

την παροχή υπηρεσιών. Βασιζόμενοι σε μια περιεκτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, προτείνουν 

τον εξής ορισμό: 

«Μια ευρεία πρωτοβουλία μετασχηματισμού, που διευκολύνεται από τις νέες τεχνολογίες για α) 

την ανάπτυξη και παροχή ενιαίων και ολοκληρωμένων κρατικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, β) 

την διευκόλυνση της αποτελεσματικής διοίκησης και γ) την υποστήριξη των οικονομικών και 

κοινωνικών στόχων των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο».  

Ο ορισμός αυτός εστιάζει εξίσου σε τεχνολογικά, οικονομικά, διοικητικά, οργανωτικά και 

κοινωνικά θέματα, ενώ τα νομικά ζητήματα δεν θίγονται άμεσα.  Για την επιπλέον διαπίστωση 

της πολυπλοκότητας των εγχειρημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεν πρέπει να αγνοηθούν 

αρχές όπως α) η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως ένα εγχείρημα μετασχηματισμού, β) οι 

διαφορετικές πιθανές λύσεις, γ) η σχέση μεταξύ του e-Government και των νέων τεχνολογιών 
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και δ) η διαπίστωση ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο με το οποίο ασχολούνται συστηματικά 

χιλιάδες άνθρωποι.  

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν είναι απλά η παροχή υπολογιστών σε κρατικούς 

λειτουργούς ή η αυτοματοποίηση παλιών διαδικασιών. Ούτε η χρήση των υπολογιστών αλλά 

ούτε και η αυτοματοποίηση περίπλοκων διαδικασιών μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στην κυβέρνηση ή να προάγει την δημόσια συμμετοχή. Η μεμονωμένη 

εστίαση σε τεχνολογικές λύσεις δεν θα μεταβάλλει την νοοτροπία των γραφειοκρατών που δεν 

βλέπουν τον πολίτη σαν πελάτη της κυβέρνησης και συμμέτοχο στην λήψη αποφάσεων. Η 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι περισσότερο Διακυβέρνηση, παρά Ηλεκτρονική. (The 

eGovernment Imperative, OECD, [2003]P

16
P) 

Στην σημερινή εποχή της τεχνολογίας, το e-Government είναι η επανάσταση στην 

παραδοσιακή διακυβέρνηση. Όπως παλαιότερα το τηλέφωνο και το φαξ θεωρούνταν 

καινοτομίες στις συναλλαγές με το κράτος, έτσι θεωρείται σήμερα και το e-Government. 

 

1.4. Οι διαστάσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Σύμφωνα με τον Grοnlund [2002]P

17
P, οφείλουμε να σημειώσουμε τις τρεις διακριτές 

διαστάσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 

 
 Η δημοκρατική διάσταση (e-democracy). 

Οι μελέτες που σχετίζονται με αυτή την διάσταση θα πρέπει να εστιάζουν στο κατά πόσο οι 

δυνατότητες των νέων τεχνολογιών υποστηρίζουν πραγματικά τις αξίες μιας τοπικής ή κρατικής 

υπηρεσίας. Τέτοιες αξίες είναι η εντιμότητα και η διαφάνεια, υπηρεσίες που είναι κατανοητές 

και προσιτές στους πολίτες, ανοιχτές στην δημοκρατική συμμετοχή. Επιπλέον, οι μελέτες 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνο στις υπηρεσίες και τις 

διευκολύνσεις που βοηθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ της κοινωνίας και του πολιτικού 

συστήματος, αλλά και τον βαθμό που όλες οι μορφές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

υποστηρίζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες. 

 
 Η διάσταση παροχής υπηρεσιών (e-service) 

Οι μελέτες που ανήκουν στην συγκεκριμένη διάσταση οφείλουν να εστιάσουν στον βαθμό 

που οι δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ως προς την 

λειτουργικότητα, την ποιότητα, την φιλικότητα προς τον χρήστη, την ασφάλεια κτλ. Τέτοιες 

μελέτες θα πρέπει να δανειστούν, όπως είναι φυσικό, θεωρίες από διαφορετικά ερευνητικά 

πεδία, όπως τα πληροφοριακά συστήματα κ.α. 
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Η ποιότητα των κρατικών υπηρεσιών δεν μπορεί να υπολογιστεί με ένα γενικό πλαίσιο 

αξιολόγησης, αλλά μάλλον πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με διάφορα κριτήρια, που 

εξαρτώνται από το περιεχόμενο των υπηρεσιών, τον κύριο στόχο τους και τον τύπο των 

χρηστών. 

 
 Η διάσταση της αποτελεσματικότητας (e-administration) 

Η διάσταση της αποτελεσματικότητας πρέπει να εστιάσει στο εύρος, το περιεχόμενο και την 

ποιότητα της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών εσωτερικά σε 

τοπικό και γενικό επίπεδο. Η διάσταση αυτή αντιπροσωπεύει εν μέρει τον δείκτη οριζόντιας 

ολοκλήρωσης που θα αναπτυχθεί παρακάτω, η οποία περιλαμβάνει μετασχηματισμούς στην 

οργάνωση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές μελέτες δεν μένουν μόνο 

στον απολογισμό επιδράσεων και επιπτώσεων, αλλά εστιάζουν και στις συνθήκες των διαφόρων 

πρωτοβουλιών και προσπαθειών και τις σχέσεις μεταξύ τους. 

 
Τα επιχειρήματα για την επιλογή διακριτών διαστάσεων στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

είναι: 

 Οι διαστάσεις αναπαριστούν τρία διαφορετικά σύνολα στόχων και προτεραιοτήτων για μια 

κρατική οντότητα. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι συμπληρωματικοί ή 

αλληλοσυγκρουόμενοι. 

 Η διάκριση μεταξύ τους συνδυάζει την απλότητα με την γενικότητα και έτσι είναι δυνατό 

ένα τεράστιο εύρος θεωρητικών προσεγγίσεων. 

 Μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμες τόσο για την έρευνα, όσο και την εφαρμογή και την 

αξιολόγηση, αλλά σε ξεχωριστές διαδικασίες. 

Ωστόσο, τα επιχειρήματα αυτά είναι κυρίως θεωρητικά και υποστηρίζονται από 

περιορισμένο αριθμό εμπειρικών μελετών. Είναι αδιαμφισβήτητα απαραίτητη η μελέτη και 

κατηγοριοποίηση αρκετών ακόμα μελετών πάνω στο e-Government.  
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Σχήμα 1.3. Οι διαστάσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 
1.5. Μορφές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την Πολιτεία μπορεί να αποτυπωθεί με τον παλιό 

και κλασικό νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Από την πλευρά της προσφοράς βρίσκονται 

οι κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν σαν τον προμηθευτή των βασικών οικονομικών 

συναλλαγών, ενώ από την πλευρά της ζήτησης βρίσκονται όλες οι οντότητες με τις οποίες 

αλληλεπιδρά το κράτος, δηλαδή οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, αλλά και άλλες κρατικές οντότητες. 

Η πλευρά της ζήτησης πλέον έχει τον χαρακτήρα του καταναλωτή, με την συμπεριφορά και τις 

προτιμήσεις του, τις οποίες η Πολιτεία οφείλει να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

 
Σχήμα 1.4. Προσφορά και ζήτηση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Στο απλούστερο επίπεδο, η Πολιτεία παρέχει στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλες 

κρατικές υπηρεσίες, πληροφορίες και υπηρεσίες. Η διαδικασία συνήθως διεξάγεται με την 
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επίσκεψη σε κρατικά γραφεία, ζητώντας πληροφορίες γραπτώς ή μέσω τηλεφώνου. Με την 

ανάπτυξη του Διαδικτύου, οι κρατικές ιστοσελίδες έχουν αντικαταστήσει ή διευκολύνει κάποιες 

από αυτές τις διαδικασίες. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να παρέχουν 

πληροφορίες στην Πολιτεία μέσω επίσκεψης, τηλεφώνου ή e-mail. Οι κρατικοί ιστοτόποι 

προσφέρουν πλέον νέες δυνατότητες για ηλεκτρονική αλληλεπίδραση με το κράτος.  

Ανά ζεύγη, οι μορφές που μπορεί να λάβουν οι συναλλαγές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

είναι οι εξής: 

 
 Government to Citizen (G2C) 

Οι πρωτοβουλίες G2C προορίζονται στο να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των πολιτών 

με την Πολιτεία, κάτι το οποίο θεωρείται από πολλούς ως ο πρωταρχικός στόχος της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι πρωτοβουλίες αυτές επιχειρούν να κάνουν τις συναλλαγές, 

όπως η λήψη πιστοποιητικών και η πληρωμή φόρων, λιγότερο χρονοβόρες και πιο εύκολες. 

Επίσης, επιχειρούν να ενισχύσουν την πρόσβαση στην δημόσια πληροφορία με την χρήση 

μέσων όπως οι ιστοσελίδες και τα κιόσκια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι η προσπάθεια 

για τον περιορισμό της υπερφορτωμένης γραφειοκρατικής φύσης πολλών από τις δημόσιες 

λειτουργίες. Κάποιοι υποστηρικτές του εγχειρήματος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

προτείνουν ότι ένας από τους βασικούς στόχους θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός «one-stop 

shoping» site, όπου οι πολίτες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν διάφορες εργασίες τους, ειδικά 

εκείνες οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορετικές κρατικές υπηρεσίες, χωρίς να είναι αναγκαία η 

επικοινωνία του πολίτη με κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.P

18
P Μια δυνατότητα που απορρέει από 

τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ότι μπορούν να ενισχύσουν την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και 

να αυξήσουν την συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση, με την δημιουργία ευκαιριών που 

ξεπερνούν πιθανά χρονικά και γεωγραφικά εμπόδια. 

 
 Government to Bussiness (G2B) 

Οι συναλλαγές G2B περιλαμβάνουν διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται από την Πολιτεία 

στην επιχειρηματικό χώρο, όπως την γνωστοποίηση νόμων, πολιτικών και υπομνημάτων. 

Επίσης, διευκολύνουν την πιστοποίηση των επιχειρήσεων, την ανανέωση αδειών και την 

πληρωμή φόρων. Έτσι, ενισχύουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ειδικά την 

δημιουργία μικρών και μεσαίων οργανισμών. Η απλοποίηση των διαδικασιών ενθαρρύνει 

αναμφισβήτητα την επιχειρηματικότητα.  

Σε ανώτερο επίπεδο, οι υπηρεσίες G2B περιλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές προμήθειες, δηλαδή 

τις online ηλεκτρονικές συναλλαγές της Πολιτείας με τους προμηθευτές της, για την διάθεση, 
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από μέρους της, αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία είναι διαφανής και επιτρέπει και σε 

σχετικά μικρές επιχειρηματικές μονάδες να διεκδικήσουν συμφωνίες με το κράτος. Επιπλέον, η 

εξοικονόμηση πόρων για το κράτος είναι σημαντική, καθώς καταργούνται οι μεσάζοντες. 

 
 Government to Government (G2G) 

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, ο τομέας του G2G αναπαριστά την σπονδυλική στήλη της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η κρατική λειτουργία (κεντρική, 

περιφερειακή, τοπική) οφείλει να βελτιώσει και να αναβαθμίσει τα δικά της εσωτερικά 

συστήματα και τις διαδικασίες, πριν καταστούν επιτυχείς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους 

πολίτες και τις επιχειρήσειςP

19
P. Η πτυχή G2G περιλαμβάνει την διανομή δεδομένων και την 

διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ κρατικών οντοτήτων. Προϋποθέτει 

αλληλεπιδράσεις εσωτερικά σε κάθε οντότητα, αλλά και μεταξύ των οντοτήτων σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Έτσι, είναι δυνατή η μείωση του πλεονασμού δεδομένων και η 

αύξηση της αποτελεσματικότητας.  

Σε ένα άλλο επίπεδο, οι υπηρεσίες G2G μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές 

μεταξύ κυβερνήσεων και να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο διεθνών σχέσεων και διπλωματίας.  

 

 
Σχήμα 1.5. Οι μορφές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 
 

1.6. Μοντέλο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

Ένας κρατικός μηχανισμός που σχεδιάζει να υιοθετήσει μια πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης οφείλει να αξιολογήσει τα επιχειρηματικά του μοντέλα και να επιλέξει τις 

κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές κυβερνητικές πολιτικές. 

Παρόλο που υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην σύνθεση των οργανισμών, υπάρχει ένα 
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σύνολο τεχνολογικών δομών και συστημάτων τα οποίο πρέπει να ενσωματωθούν για την 

ενοποίηση των συστημάτων τους, με τέτοιο τρόπο που να τους επιτρέπει την δημιουργία μιας 

πλατφόρμας διανομής των διαθέσιμων πληροφοριών τους. Για παράδειγμα, ένα portal 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαιτεί ένα κοινό και ολοκληρωμένο πλαίσιο που να επιτρέπει σε 

διαφορετικούς οργανισμούς, περιφέρειες και δήμους να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν 

δεδομένα, ανεξάρτητα από μορφοποιήσεις, μηχανισμούς και αρχιτεκτονικέςP

20
P. Έτσι, ο 

οργανισμός πρέπει να έχει μια πλήρη εικόνα της αρχιτεκτονικής σε τεχνικό και πληροφοριακό 

επίπεδο διοίκησης.  

Αρκετές μελέτες έχουν γίνει και αρκετά μοντέλα έχουν προταθεί για την αρχιτεκτονική ενός 

μοντέλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως Cabinet  Office [2000]P

21
P,  Heeks  [2001]P

22
P,  

Sharma  and  Gupta  [2002]P

20
P,  Office  of  Information  Technology [2001]P

23
P  και  Daniels  

[2002]P

24
P. Ωστόσο, οι μελέτες αυτές δεν ασχολήθηκαν με το πώς συνδυάζεται η τεχνολογική 

υποδομή με τα επιχειρηματικά μοντέλα διοίκησης. Το μοντέλο που αναλύεται παρακάτω 

παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για τον συνδυασμό της τεχνολογικής υποδομής με τα 

επιχειρηματικά μοντέλα διοίκησης στον δημόσιο τομέα. (Zakareya & ZahirP

25
P) Το μοντέλο 

μελετάει τις απαιτούμενες επιχειρησιακές διαδικασίες για την επιτυχή ενσωμάτωση και διοίκηση 

μιας πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης, προτείνει μια ενιαία αρχιτεκτονική 

ολοκλήρωσης των εφαρμογών και των εργαλείων αλληλεπίδρασης.  

Το μοντέλο στηρίζεται σε τέσσερα επίπεδα που συνδέονται με αμφίδρομο τρόπο. 

Αναπαριστούν την ιεραρχική δομή της ενσωμάτωσης του e-Government και αποτυπώνουν την 

λογική σύνδεση κάθε επιπέδου, που επιτρέπει την αμφίδρομη μετάδοση δεδομένων και 

υπηρεσιών. Το πρώτο επίπεδο αναπαριστά το επίπεδο πρόσβασης, δηλαδή ποιος μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τις κρατικές υπηρεσίες και μέσω ποιων καναλιών πρόσβασης. Μέσω των 

καναλιών αυτών, το σύστημα πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες και υπηρεσίες από 

διαφορετικές κρατικές οντότητες, οι οποίες αναπαρίστανται από το επίπεδο e-Government. 

Άμεσα συνδεδεμένο είναι το επίπεδο e-business, το οποίο επιφορτίζεται να διαχειριστεί και να 

ενοποιήσει τις διάφορες πηγές κρατικών δεδομένων και να διαθέσει πληροφορίες και υπηρεσίες 

στο σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Στο τελευταίο επίπεδο βρίσκεται το τεχνολογικό επίπεδο, το 

οποίο πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε όλα τα τμήματα της κρατικής 

μηχανής και επιπλέον να υποστηρίζει το όλο σύστημα, παρέχοντας αποτελεσματικές και 

αξιόπιστες υπηρεσίες. Το μοντέλο φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 1.6. Το μοντέλο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 
 Access layer 

 
Περιλαμβάνει τα κανάλια μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Οι χρήστες μπορούν να είναι πολίτες, επιχειρήσεις, υπάλληλοι, 

άλλες κυβερνήσεις και άλλα μέλη της κοινωνίας. Τα κανάλια πρόσβασης είναι κρίσιμα σημεία 

ενός μοντέλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Όπως φαίνεται και στο σχήμα, αποτελούνται από  

online και offline κανάλια και διαδρομές, μέσω των οποίων διακινούνται αγαθά, υπηρεσίες και 

πληροφορίες. Το επίπεδο αυτό θεωρείται το απλούστερο σε όλη την αρχιτεκτονική καθώς 
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ελέγχεται από τους χρήστες. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να παρέχεται ένας κοινός τρόπος 

ανάκτησης των κρατικών πληροφοριών, να διατηρείται συγχρονισμός στα διάφορα κανάλια, να 

δημιουργηθεί ένας κοινός τρόπος παρουσίασης και αίσθησης στα διάφορα κανάλια και να 

υπάρχει ανταπόκριση με τις αρχές των τεχνολογικών standards.P

21
P  

 
 E-Government layer 

 
Το επίπεδο αυτό αναφέρεται στην ολοκλήρωση των ψηφιακών δεδομένων διαφόρων 

οργανισμών σε ένα διαδικτυακό one-stop σύστημα. Το αποτέλεσμα θα είναι η βελτιωμένη 

πρόσβαση στις κρατικές πηγές, μείωση του κόστους και υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών. (Ho, 

[2002]P

26
P; Gant and Gant, [2001]P

27
P; Sharma and Gupta, [2002]P

20
P). Περιλαμβάνει την 

ηλεκτρονική αλληλεπίδραση με τους πολίτες (G2C), τις επιχειρήσεις (G2B), τους υπαλλήλους 

(G2E) και άλλες κρατικές οντότητες (G2G). Σύμφωνα με τους Chan και Chung [2002]P

28
P, το 

επίπεδο αυτό επιτρέπει, με την χρήση ενός web browser, την ανάκτηση πληροφοριών μέσα από 

ένα απλό παράθυρο. Το σύστημα έχει τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών διαδικτύου και 

επιτρέπει την διασύνδεση διακριτών πηγών πληροφόρησης. Η Πολιτεία μπορεί να έχει 

πρόσβαση και να διαχειριστεί όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες, δίνοντας συγχρόνως την 

δυνατότητα στους χρήστες να προσαρμόσουν τις ανάγκες τους από τις πηγές πληροφόρησης.  

Η χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος θα μειώσει την καθυστέρηση και θα βελτιώσει 

την ροή της πληροφορίας. Χωρίς μια τέτοια δομή, οι πολίτες θα πρέπει να εντοπίζουν οι ίδιοι τις 

υπηρεσίες στις οποίες θα πρέπει να απευθυνθούν και να συμπληρώνουν πολλαπλές 

πληροφορίες, κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο. Έτσι, η χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο μιας δομής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αφού επιτρέπει 

στους πολίτες να μειώσουν αυτή την δυσκίνητη διαδικασία, σε ένα βήμα. 

Αφού οι κρατικοί μηχανισμοί είναι αρκετά περίπλοκες οργανώσεις με εκατοντάδες 

υπηρεσίες, τμήματα και δομές, ένα τέτοιο ενιαίο σύστημα είναι ακόμα στην παιδική του ηλικία. 

Ένας από τους λόγους είναι ότι είναι δύσκολο να αποφασιστεί ποιες εφαρμογές και 

χαρακτηριστικά είναι τα πιο κατάλληλα για την δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος. 

Ένας άλλος λόγος είναι τεχνικός. Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μπορεί να προκύψει 

μόνο εάν όλες οι δημόσιες αρχές είναι συνδεδεμένες και τα συστήματα τους είναι 

διαλειτουργικά. Απαιτείται υψηλή τεχνολογία, ενοποίηση συστημάτων και ικανότητες 

διαχείρισης, όπως θα αναφερθεί και στο επόμενο επίπεδο.  

 Από την οπτική διαχείρισης του portal, είναι απαραίτητη η φιλικότητα στον χρήστη, η 

δυνατότητα ελέγχου από αυτόν, οι δυνατότητες αναζήτησης, τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα 

και τα γραφικά, τα e-mail, τα ημερολόγια κ.α. Απαραίτητη είναι και η δυνατότητα αναγνώρισης 



Κεφάλαιο 1 – Η έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 15

και κατηγοριοποίησης των χρηστών. Πολύ σημαντικό στοιχείο θεωρείται η ασφάλεια των 

συναλλαγών και των δεδομένων, μέσω διαδικασίας ψηφιακής κρυπτογράφησης και 

πιστοποίησης.   

 
 E-business layer 

 
Το επίπεδο αυτό εστιάζει στην χρήση των εφαρμογών και εργαλείων που στηρίζονται στις 

νέες τεχνολογίες για την δημιουργία ενός έμπιστου δικτύου διανομής πληροφοριών μέσα και 

ανάμεσα στους οργανισμούς (Moodley,   [2003]P

29
P). Πρακτικά, ενοποιεί τις front-end εφαρμογές, 

δηλαδή την διεπαφή χρήστη, με τις back-end δραστηριότητες, όπως οι βάσεις δεδομένων.  

 Η ενσωμάτωση του επιπέδου αυτού θα δημιουργήσει ένα portal όπως περιγράφηκε στο 

προηγούμενο επίπεδο και θα υποστηρίξει επίσης τις αλληλεπιδράσεις G2G και G2E. Παρέχει 

ενιαία, αυτόματη και real-time επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων σε επίπεδο δεδομένων και 

διαδικασιών. Σε επίπεδο G2E, επιτρέπει στους υπαλλήλους να αλληλεπιδράσουν 

αποτελεσματικά με άλλα τμήματα και υπηρεσίες με τον βέλτιστο τρόπο.  

Η ενοποίηση των διαφόρων εφαρμογών εσωτερικά και εξωτερικά των ορίων των 

οργανισμών παραμένει δαπανηρή και χρονοβόρα, λόγω της ετερογένειας των υπολογιστικών 

περιβαλλόντων των κρατικών μηχανισμών (Chen, [2003]P

30
P; Themistocleous and Irani, [2002]P

31
P).  

Παραδοσιακά, οι κρατικές υπηρεσίες και μονάδες διατηρούσαν ξεχωριστές βάσεις 

δεδομένων, χωρίς σύνδεση μεταξύ τους, είτε σε μονάδες του ίδιου επιπέδου, είτε διαφορετικού. 

Το γεγονός αυτό δημιουργεί εμπόδια στην μετάδοση των δεδομένων και την επικοινωνία και 

καθιστά την δημιουργία του ενιαίου portal εξαιρετικά δύσκολη. Έτσι, η ενοποίηση των βάσεων 

δεδομένων, των διαδικασιών και των εφαρμογών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το 

επίπεδο, καθώς το εγχείρημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 

υπάρχοντα δεδομένα, συστήματα και διαδικασίες. Το επίπεδο αυτό απαιτεί την σύνδεση (ή 

τουλάχιστον επικοινωνία) των υπολογιστικών συστημάτων που βρίσκονται σε διαφορετικές 

κρατικές μονάδες. Σαν αποτέλεσμα, η σύνδεση αυτή θα αποφέρει ευκολότερη, πιο ευέλικτη και 

αξιόπιστη πρόσβαση στα κρατικά δεδομένα, ενώ συγχρόνως θα βελτιώσει τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες και την διαχείριση των τεχνολογικών πόρων. Συνολικά, θα παρατηρηθεί σημαντική 

βελτίωση στο κόστος, αύξηση της ταχύτητας των συναλλαγών και βελτίωση στην συνέπεια των 

εκροών.  

 
 Infrastructure layer 

 
Η δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής που θα υποστηρίζει το e-business επίπεδο απαιτεί μια 

τεχνολογική δομή που να φτάνει σε όλα τα τμήματα του δημόσιου οργανισμού. Ωστόσο, η 
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ηλεκτρονική επικοινωνία μέσα και ανάμεσα στους δημόσιους οργανισμούς είναι δαπανηρή και 

αναποτελεσματική χωρίς μια λειτουργική δομή, κοινά standards και πρωτόκολλα ανάμεσα στα 

υπολογιστικά συστήματα. Συνεπώς, το επίπεδο αυτό εστιάζει στις τεχνολογίες που πρέπει να 

ενσωματωθούν πριν προσφερθούν οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αξιόπιστα και 

αποτελεσματικά στο κοινό. Οι τεχνολογίες αυτές προορίζονται στο να υποστηρίξουν και να 

ενοποιήσουν τις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων κατά μήκος των οργανισμών, 

προσφέροντας τα απαραίτητα πρότυπα και πρωτόκολλα μέσα από τις προσεγγίσεις δικτύωσης 

και επικοινωνίας.    

 
1.6.1. One-Stop πελατοκεντρική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
 

One–Stop Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ονομάζεται η χρήση των πληροφοριακών και 

τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών για την υποστήριξη της παροχής πελατοκεντρικών δημοσίων 

υπηρεσιών. Επιτυγχάνει την πελατοκεντρικότητα ενοποιώντας τις υπηρεσίες υπό την οπτική του 

πελάτη, είτε συντονίζοντας τις διαδικασίες στο front office, είτε ενοποιώντας τις διαδικασίες στο 

back officeP

32
P.  

Η ουσία του προβλήματος είναι ότι οι κυβερνήσεις συνηθίζουν να οργανώνονται σε κάθετες 

μονάδες, που ανταποκρίνονται στην διοικητική τους λογική, και όχι σύμφωνα με τις ανάγκες 

των χρηστών. Εφόσον οι διαφορετικές κάθετες μονάδες δεν επικοινωνούν εύκολα μεταξύ τους, 

είναι συχνό φαινόμενο οι πολίτες να χρειαστεί να επικοινωνήσουν με διαφορετικά τμήματα, 

προκειμένου να λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα που απαιτεί κρατική παρέμβαση.  Επιπλέον, η 

δομή του κράτους είναι συνήθως αρκετά περίπλοκη για ένα κοινό πολίτη, ο οποίος ενδιαφέρεται 

περισσότερο να λύσει το πρόβλημα του γρήγορα και αποτελεσματικά, παρά να ασχοληθεί με τις 

κρατικές ιδιαιτερότητες.  Το αποτέλεσμα είναι ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν πάντα την ακριβή 

διαδικασία για την λύση ενός δεδομένου προβλήματος. Αυτή η λειτουργική άγνοια, 

συνδυαζόμενη με την ανάγκη για επικοινωνία με διάφορα τμήματα, καταλήγει συνήθως σε 

υπερβολικό χρόνο και προσπάθεια από τον πολίτη ή την επιχείρηση. 

Οι διάφορες κρατικές μονάδες θα πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα να επικοινωνούν 

μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο που οι πολίτες να μπορούν να ωφεληθούν από τις οριζόντια 

ενοποιημένες υπηρεσίες. Στην ιδανική περίπτωση, ένας χρήστης θα πρέπει να έχει μια και 

μοναδική επαφή με ένα και μοναδικό κρατικό σημείο πρόσβασης, είτε αληθινό είτε εικονικό, και 

να λύνει πλήρως το πρόβλημα του. Συνεπώς, οποιοδήποτε γενικό μοντέλο για την One-Stop 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση πρέπει να λάβει υπόψιν του ότι οι τελικές υπηρεσίες πρέπει να 

ενοποιηθούν σε μια μορφή κατάλληλη ως προς τις ανάγκες των πολιτών, ακολουθώντας 
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παραδείγματα τις καθημερινής ζωής ή άλλα, και ότι μοναδικά σημεία πρόσβασης προς το 

κράτος θα πρέπει να υποστηριχθούν.   

Για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψιν η 

ετοιμότητα των διαφόρων ομάδων πολιτών να χρησιμοποιήσουν self-service κανάλια 

επικοινωνίας, σε σχέση με την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Ένα μεγάλο 

ποσοστό των συναλλαγών των πολιτών με το δημόσιο γίνεται στον χώρο της υγείας και των 

κοινωνικών υπηρεσιών, όπου οι πολίτες είναι συνήθως ηλικιωμένοι, με προβλήματα υγείας και 

με χαμηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο. Πολλοί από αυτούς θα χρειαστούν βοήθεια στην 

επαφή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, είτε σε κάποιο γραφείο, είτε μέσω τηλεφώνου. Ίσως να 

μην ωφεληθούν από τα self-service κανάλια επικοινωνίας, όπου ο πολίτης πρέπει να διεξάγει 

όλη την εισαγωγή δεδομένων. 

Η πολιτοκεντρική προσέγγιση προϋποθέτει ότι οποιοσδήποτε το θελήσει, θα πρέπει να του 

δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες που 

χρειάζεται. Τελικά, προβλέπεται ότι το διαδίκτυο θα είναι το κανάλι της επιλογής όλων των 

πολιτών, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό δεν θα συμβεί αν οι πολίτες δεν έχουν φυσική πρόσβαση 

σε αυτό και δεν το χρησιμοποιούν άνετα. Υπάρχει ένα σημαντικό κόστος όσον αφορά την χρήση 

του διαδικτύου. Κατ’ αρχάς, απαιτεί ένα PC και έπειτα το τρέχον κόστος για την online 

σύνδεση. Πρόσφατες πρωτοβουλίες από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν μειώσει το κόστος, 

ωστόσο υπάρχει ακόμα ένα κόστος το οποίο ο μέσος πολίτης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να 

πληρώσει. Το εμπόδιο αυτό μπορεί να ξεπεραστεί διαθέτοντας δημόσια σημεία πρόσβασης. 

Ωστόσο, ακόμα και με εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα υπάρχουν ακόμα ομάδες πολιτών 

που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες λόγω έλλειψης γνώσεων. Θα 

χρειαστεί μια τεράστια εκπαιδευτική πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί ότι ο συνολικός 

πληθυσμός έχει τις απαραίτητες ικανότητες προκειμένου να συμμετέχει στην Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Κανένα πρόγραμμα e-Government δεν θα ολοκληρωθεί, εκτός αν αντιμετωπίσει 

το πρόβλημα.  
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Σχήμα 1.7. Η μετασχηματισμός των δομών με κέντρο τον πολίτη.  

 
Το μοντέλο ακολουθεί ένα πολύ βασικό παράδειγμα: Η δημόσια διοίκηση αποτελείται από 

ένα αδόμητο δίκτυο οντοτήτων που ανταλλάσσουν ηλεκτρονικές αιτήσεις για να παρέχουν 

υπηρεσίες. Μια οντότητα είναι μια αφαιρετική έννοια που περιλαμβάνει κάθε μονάδα που 

παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες (πολίτες, επιχειρήσεις ή δημόσιους λειτουργούς σαν πελάτες 

δημοσίων υπηρεσιών), άμεσα ή έμμεσα. Εάν ο χρήστης ζητήσει μια συγκεκριμένη υπηρεσία, η 

οντότητα θα είναι είτε ικανή να του την παρέχει, είτε θα αναζητήσει μια οντότητα που να 

μπορεί. Εάν υπάρχει διαθέσιμη μια τέτοια οντότητα, θα της ζητήσει την υπηρεσία και δεν θα 

ζητήσει από τον χρήστη να το κάνει. Επιπλέον, αντί να ζητούν από τους χρήστες πιστοποιητικά 

ή άλλα επίσημα έγγραφα, οι οντότητες θα ζητούν η μία από την άλλη για τέτοια έγγραφα 

οποτεδήποτε τα χρειάζονται.  

Οι χρήστες ζητούν υπηρεσίες, εκφράζουν το πρόβλημα τους και λαμβάνουν τα 

αποτελέσματα μέσω front-office οντοτήτων. Παραδείγματα τέτοιων οντοτήτων περιλαμβάνουν 

τα portal, ένα εθνικό one-stop shop ή ένα γραφείο μιας τοπικής αρχής. Ωστόσο, η φύση των 

συγκεκριμένων οντοτήτων είναι εσκεμμένα αφαιρετική στο μοντέλο.   

Οι front-office οντότητες στηρίζονται στις back-office οντότητες για την παροχή υπηρεσιών. 

Οι back-office οντότητες δέχονται και διεκπεραιώνουν αιτήματα και αποδίδουν τα 

αποτελέσματα τους στις front-office οντότητες, ώστε να προωθηθούν στους χρήστες. Η 

αφαιρετική φύση των οντοτήτων επιτρέπει επίσης διάφορα επίπεδα τεχνολογικής ωριμότητας 

στις back-office οντότητες.  
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Σχήμα 1.8. Πελατοκεντρικό μοντέλο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 

Το Σχήμα 1.8. απεικονίζει την γενική αρχιτεκτονική που υποστηρίζει το μοντέλο. Τρεις 

τύποι κόμβων υπάρχουν στο δίκτυο: αιτούντες, πάροχοι και βάσεις υπηρεσιών. Οι αιτούντες 

σχετίζονται με οντότητες που ζητούν υπηρεσίες (Οντότητες Α και Β) και οι πάροχοι σχετίζονται 

με οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες (Οντότητα C). Οι βάσεις υπηρεσιών μπορούν να 

σχετίζονται με ένα αιτούντα, με ένα πάροχο ή να υπάρχουν ανεξάρτητα. Εάν μια οντότητα είναι 

συγχρόνως αιτών και πάροχος, θα σχετιστεί και με αιτούντα και με πάροχο. Οι αιτούντες και οι 

πάροχοι επικοινωνούν μεταξύ τους και με τις βάσεις υπηρεσιών αποστέλλοντας και 

λαμβάνοντας υπηρεσίες, αιτήσεις και αναφορές. 

Η οντότητα Α στο σχήμα αναπαριστά ένα portal, ενώ η οντότητα Β αναπαριστά ένα one-stop 

shop. Και οι δυο οντότητες χρησιμοποιούν όμοιους αιτούντες για να έχουν πρόσβαση στην βάση 

υπηρεσιών και τις υπηρεσίες που παρέχει ο οντότητα C. Όπως φαίνεται, οι οντότητες Α και Β 

επιτρέπουν στον χρήστη να ζητήσει τις υπηρεσίες που παρέχει η οντότητα C χρησιμοποιώντας 

ένα σύνολο από εναλλακτικά κανάλια: κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή, τηλέφωνο ή 

αυτοπροσώπως. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορούσε να επιτευχθεί έχοντας μια αιτούσα οντότητα που 

θα συγκέντρωνε όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας. Και άλλα κανάλια θα μπορούσαν να 

αναπαρασταθούν επιπρόσθετα.  

Αν και δεν αναπαριστώνται στο σχήμα, μερικές βάσεις υπηρεσιών και διάφορες οντότητες 

παροχής θα μπορούσαν να συνυπάρξουν στο ίδιο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, οι αιτούμενες 

οντότητες μπορούν να ενοποιήσουν τις υπηρεσίες που διατίθενται στις διάφορες βάσεις 
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υπηρεσιών και παρέχονται από διαφορετικές οντότητες. Είναι επίσης πιθανό να υπάρχουν 

οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες τόσο στο κοινό όσο και άλλες οντότητες, και οντότητες που 

συγχρόνως παρέχουν και δέχονται υπηρεσίες. Μια αρχή πιστοποίησης, υπεύθυνη για τα 

ψηφιακά πιστοποιητικά αναπαρίσταται επίσης στο σχήμα.  

Ο αιτών θεωρείται μαύρο κουτί που απομονώνει τα τοπικά συστήματα από την 

πολυπλοκότητα του δικτύου και το δίκτυο από τις ιδιαιτερότητες των τοπικών συστημάτων. 

Ενσωματώνει μια διεπαφή με μεθόδους που μπορούν να κληθούν από τα τοπικά συστήματα για 

να δεχτούν υπηρεσίες, να στείλουν αιτήσεις και να λάβουν αναφορές. Αποθηκεύει αναφορές που 

λαμβάνονται από το δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα συμμετρικό μηχανισμό: Καλεί μεθόδους από 

μια ή περισσότερες διεπαφές των τοπικών συστημάτων. Οι διεπαφές αυτές πρέπει να 

αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας ένα καλά ορισμένο σύνολο κανόνων, ώστε ο αιτών να τους 

χρησιμοποιεί σωστά. Τυποποιημένες διεπαφές μπορούν να δημιουργηθούν για τις πιο κοινές 

πλατφόρμες. Διαμορφώσιμες διεπαφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν είναι δυνατό. Ο 

πάροχος εργάζεται για να παρέχει στις οντότητες σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που ο αιτών 

εργάζεται για τις αιτούσες οντότητες. Χρησιμοποιεί τις τοπικές διεπαφές για να αποθηκεύσει 

πληροφορίες σε σχέση με τις εισερχόμενες αιτήσεις και για να συλλέξει πληροφορίες για 

προηγούμενες αποθηκευμένες αιτήσεις, και ενσωματώνει μια διαμορφωμένη διεπαφή που 

επιτρέπει στα τοπικά συστήματα να διαθέσουν την πληροφορία και να αποστείλουν αναφορές.  

  Μια βάση υπηρεσιών είναι μια αποθήκη όπου οι πάροχοι αποστέλλουν δεδομένα 

υπηρεσιών, έτσι ώστε να μπορούν να αναζητηθούν από τους αιτούντες. Ο τόπος που είναι 

τοποθετημένη και το είδος των υπηρεσιών που παρέχει η βάση εξαρτάται από την συγκεκριμένη 

εφαρμογή. Στην περίπτωση του portal, για παράδειγμα, ίσως είναι κατάλληλο να υπάρχει μια 

βάση σχετιζόμενη με τον αιτούντα του portal, έτσι ώστε κάθε πάροχος που συμβάλλει με 

υπηρεσίες, να τις αποστέλλει εκεί. Για μια κεντρική μονάδα που παρέχει υπηρεσίες σε πολλούς 

αιτούντες, ίσως να είναι πρακτικό να σχετίζεται η βάση με την οντότητα που παρέχει. Οι 

θεματικές βάσεις υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από μερικούς αιτούντες και παρόχους 

μπορούν να αποδειχτούν επίσης χρήσιμες: υπηρεσίες σε τοπικές αρχές, υπηρεσίες υγείας, 

υπηρεσίες πολεοδομίας κτλ. Πολλές βάσεις υπηρεσιών μπορούν να συνυπάρχουν. Η ίδια 

υπηρεσία μπορεί να αποσταλεί σε περισσότερες από μία βάσεις και οι αιτούντες μπορούν να 

συγκεντρώσουν τις πληροφορίες από τις διάφορες βάσεις. 

Η αρχιτεκτονική του μοντέλου υποστηρίζει την ενσωμάτωση καθημερινών γεγονότων, 

μοναδικών σημείων πρόσβασης, ταυτόχρονων παρόχων και ολοκληρωμένα κανάλια διανομής. 

Βασίζεται σε πασίγνωστες και διαδομένες τεχνολογίες και ενσωματώνει λύσεις για την 

πιστοποίηση, την εξουσιοδότηση, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα. Είναι μια πλήρως 
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κατανεμημένη αρχιτεκτονική, υπό την έννοια ότι όλη η γνώση για το δίκτυο διαχέεται στους 

συμμετέχοντες κόμβους και δεν είναι υποχρεωτική κάποια κεντρική μονάδα. 

Το μοντέλο ακολουθεί μια προσέγγιση προς τις διαδικασίες, παρά μια προσέγγιση προς την 

πληροφορία. Συνεπώς, δεν προσφέρει λύσεις σε ερωτήματα όπως η αναζήτηση και ανάκτηση 

εγγράφων, η διαχείριση των δεδομένων και άλλα παρόμοια. Παρόλο που μπορεί να 

υποστηριχθεί δυναμική σύνθεση των διαδικασιών, είναι κατάλληλο ειδικά για ορισμένες 

δομημένες διαδικασίες.  Επειδή η εμπιστοσύνη πρέπει να επιτυγχάνεται μεταξύ των οντοτήτων, 

είναι πιο κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί ανάμεσα σε σταθερές ομάδες συνεργατών, παρά σε 

ανοιχτές και παγκόσμιες συνεργασίες.  

Μια τελική παρατήρηση είναι ότι παρόλο που η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και το 

αντίστοιχο μοντέλο προσφέρουν μια λύση που ενσωματώνει την επικοινωνία μεταξύ 

διαφορετικών οντοτήτων, δεν εξαφανίζουν την ανάγκη για κάθε οντότητα να αναπτύξει αυτή 

την ικανότητα επικοινωνίας. Η ανάπτυξη μιας πελατοκεντρικής προσέγγισης στην 

διακυβέρνηση προϋποθέτει αυτονόητα και κοινωνικές αλλαγές. Η τεχνολογία μπορεί να 

υποστηρίξει την προώθηση τέτοιων αλλαγών αλλά δεν είναι ένας τρόπος να τις αποφύγουμε, 

ούτε και πανάκεια για όλα τα προβλήματα.   

 
1.6.2. Κανάλια επικοινωνίας 
 

Οι πολίτες χρησιμοποιούν διάφορους τύπους καναλιών για να αλληλεπιδράσουν με τις 

κρατικές υπηρεσίες. Οι παραδοσιακοί τύποι καναλιών είναι, για παράδειγμα, το γραφείο και το 

τηλέφωνο. Η παραδοσιακή αλληλογραφία υπήρξε το κύριο κανάλι για δραστηριότητες όπως η 

επιστροφή πιστοποιητικών και η ανταλλαγή επίσημων πληροφοριών από τις αρχές της 

σύγχρονης εποχής. Κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, με την άνοδο των νέων τεχνολογιών 

στις κοινωνίες, νέοι τύποι καναλιών ανέκυψαν ραγδαία, με δυο κύρια μέσα να ξεχωρίζουν: το e-

mail και το διαδίκτυο.  

Σήμερα, τρεις τύποι καναλιών ξεχωρίζουν στην χρήση από τους πολίτες για την 

αλληλεπίδραση με τις κρατικές υπηρεσίες: οι ιστοσελίδες, το τηλέφωνο και το γραφείο (Van 

Deursen  &  Pieterson,  [2006]P

33
P). Αυτοί οι τύποι καναλιών έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που περιγράφουν τις διαφορές μεταξύ των μέσων. Η περισσότερη 

γνωστή είναι η Media Richness  Theory  (Daft  &  Lengel,  [1984],  [1986]P

34
P), η οποία προτείνει 

ότι τα μέσα έχουν συγκεκριμένο βαθμό «δυνατοτήτων», βασισμένο στην ικανότητα για άμεσο 

feedback, τον τύπο πληροφορίας που παρέχουν, το επίπεδο εξατομίκευσης για τον πολίτη και 

την ποικιλία στις γλώσσες. Η επικοινωνία κατά πρόσωπο έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, που 
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την κάνουν το πιο πλούσιο μέσο, ακολουθούμενη από το τηλέφωνο. Οι ιστοσελίδες μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως μερικώς ικανές, αφού προσφέρουν πολλαπλούς τύπους πληροφοριών 

(κείμενο, εικόνα και ήχο), ποικιλία γλωσσών και εξατομίκευση, αλλά υστερούν στο άμεσο 

feedback.     

 
1.6.2.1. Χαρακτηριστικά των καναλιών επικοινωνίας 
 

Τα χαρακτηριστικά των καναλιών επικοινωνίας είναι τα εξής: 
 

 Αμεσότητα 

Προσδιορίζει εάν η αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και του κρατικού φορέα μπορεί να 

γίνει συγχρόνως (άμεσα, όπως κατά πρόσωπο ή μέσω τηλεφώνου) ή ασύγχρονα (έμμεσα, όπως 

με το ταχυδρομείο, το e-mail, το SMS ή με κάποιο μεσάζοντα). Ένα άμεσο κανάλι απαιτείται ή 

προτιμάται στην περίπτωση που ο χρήστης αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την αλληλεπίδραση. Σε 

λιγότερο επείγουσες καταστάσεις, λιγότερο άμεσα κανάλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι 

περίπλοκες υπηρεσίες ζητώνται πιθανότατα μέσω άμεσων καναλιών. Ο βαθμός αμεσότητας 

μπορεί να επηρεαστεί από τον τρόπο που χρησιμοποιείται το μέσο. Όταν ένα κανάλι e-mail 

προορίζεται στο να αποστείλει αυτόματες απαντήσεις, είναι πιο άμεσο κανάλι παρά όταν στέλνει 

ενημερωτική αλληλογραφία. Σε άλλες περιπτώσεις, ένα παράλληλο ή επιπρόσθετο κανάλι 

μπορεί να κάνει ένα κανάλι να φαίνεται πιο άμεσο. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης 

χρειαστεί βοήθεια για την προσπέλαση μιας ιστοσελίδας, μπορεί να καλέσει σε ένα τηλεφωνικό 

κέντρο για οδηγίες.  

 
 Πρόσβαση 

Προσδιορίζει εάν ο πληθυσμός στο σύνολο του ή εν μέρει, έχει πρόσβαση στο κανάλι 

επικοινωνίας και εάν το κανάλι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην γεφύρωση κάποιων 

κοινωνικών διαφορών και να ενισχύσει την συμμετοχή. Η προσβασιμότητα μπορεί να μετρηθεί 

σε όρους φυσικής αλλά και νοητικής απόστασης. Για παράδειγμα, όταν οι υπηρεσίες παρέχονται 

με τον παραδοσιακό τρόπο, σε κάποιο κτίριο, αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για άτομα με ειδικές 

ανάγκες (ΑΜΕΑ), τότε υφίσταται πρόβλημα προσβασιμότητας. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε κάποιο κανάλι, γνωρίζουν να το χειριστούν, αλλά για 

κάποιους λόγους δεν το κάνουν. Μπορεί να μην εμπιστεύονται την ασφάλεια του καναλιού, ή 

μπορεί να θεωρούν ότι δεν εξασφαλίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Άλλοι, μπορεί απλά 

να μην τους αρέσει κάποιο κανάλι. Όταν προστίθενται νέα κανάλια σε ένα υπάρχον σύνολο 

καναλιών, ο «κοινωνικός» ή «τεχνικός» αποκλεισμός συγκεκριμένων ομάδων χρηστών μπορεί 
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να αποκατασταθεί. Για παράδειγμα, πολλοί χρήστες στην νότια Ιταλία απέφευγαν την 

επικοινωνία με τον δημόσιο τομέα, λόγω της χαμηλής ποιότητας του τηλεφωνικού δικτύου και 

του αργού ταχυδρομικού δικτύου. Η εισαγωγή των κινητών τηλεφώνων και η χρήση νέων 

καναλιών αποκατέστησε το πρόβλημα.   

 
 Ταχύτητα 

Προσδιορίζει τον χρόνο που απαιτείται για την παροχή μιας υπηρεσίας. Ένας χρήστης που 

χρειάζεται να ανταποκριθεί άμεσα, θα χρησιμοποιήσει ένα κανάλι που θα ικανοποιήσει την 

ανάγκη του σε ελάχιστο χρόνο. Κάποιες φορές, οι κρατικοί φορείς πρέπει να παρέχουν κρίσιμες 

χρονικά πληροφορίες, όπως υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Ο τρόπος 

που οργανώνεται ένα κανάλι μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στο κατά πόσο ο χρήστης θα το 

ξαναχρησιμοποιήσει, είτε σε σχέση με την συγκεκριμένη υπηρεσία, είτε σε σχέση με τον 

κρατικό φορέα στο σύνολο του. Όταν οι χρόνοι αναμονής είναι συνεχώς υπερβολικοί, οι 

χρήστες θα αποφύγουν την επικοινωνία με τον κρατικό φορέα (αν έχουν την δυνατότητα 

φυσικά).   

 
 Ασφάλεια και Μυστικότητα 

Προσδιορίζει εάν ο χρήστης και ο πάροχος της υπηρεσίας αποδέχονται ένα συγκεκριμένο 

κανάλι για συγκεκριμένες συναλλαγές. Συναλλαγές που περιλαμβάνουν ευαίσθητες 

πληροφορίες ή την μεταφορά χρημάτων, απαιτούν προφανώς πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας από 

τις γενικές υπηρεσίες. Τα αξιόπιστα μέτρα ασφαλείας είναι κρίσιμα εάν ο στόχος είναι να γίνουν 

τα ηλεκτρονικά κανάλια αποδεκτά από το ευρύ κοινό. Δεν είναι μόνο ένα τεχνικό θέμα, αλλά 

και θέμα εικόνας. Εάν οι χρήστες, ή συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού δεν εμπιστεύονται 

ένα κανάλι, δεν θα το χρησιμοποιούν, ή θα το χρησιμοποιούν μόνο για τις λιγότερο ευαίσθητες 

υπηρεσίες.  

 
 Διαθεσιμότητα 

Προσδιορίζει τις «ώρες κοινού» ενός καναλιού. Εάν το κανάλι περιλαμβάνει άμεση επαφή 

(κατά πρόσωπο ή μέσω τηλεφώνου), οι ώρες κοινού είναι συνήθως οι ίδιες με τις κανονικές 

ώρες γραφείου. Κανάλια τα οποία δεν περιλαμβάνουν άμεση επικοινωνία μπορούν να έχουν 24-

ωρη διαθεσιμότητα (ιστοσελίδες ή συστήματα τηλεφώνου με ηχογραφημένα μηνύματα). Σε 

πολλές περιπτώσεις, η διαθεσιμότητα του καναλιού εξαρτάται από τον τρόπο που 

χρησιμοποιείται ή τις υπηρεσίες τις οποίες καλείται να παρέχει. Ένας χρήστης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το e-mail 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, αν το μήνυμα 
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του χρήστη πρέπει να ελεγχθεί άμεσα από έναν υπάλληλο, η διαθεσιμότητα του καναλιού θα 

εκτιμηθεί ως χαμηλότερη σε σχέση με ένα κανάλι που μπορεί να διαχειριστεί άμεσα το μήνυμα.  

 
Πίνακας 1.1. Χαρακτηριστικά των καναλιών επικοινωνίας. 

Κανάλι Αμεσότητα Πρόσβαση Ταχύτητα Ασφάλεια  Διαθεσιμότητα

 Max  Min Max  Min Max  Min Max  Min Max  Min
Ταχυδρομείο               
Τηλέφωνο-Υπάλληλος               
Τηλέφωνο-Ηχογραφημένα         
Ιστοσελίδα              

 
 
1.6.2.2. Πολύ-κάναλη αρχιτεκτονική 
 

Όταν ένας χρήστης επιθυμεί μια δημόσια υπηρεσία, απευθύνεται στο αντίστοιχο τμήμα του 

front-office μέσω οποιουδήποτε καναλιού ο ίδιος θέλει. Αφού υποβάλλει το αίτημα του, τα 

σχετικά δεδομένα εισάγονται και αποθηκεύονται στο σύστημα του front-office. Στη συνέχεια, το 

αίτημα υποβάλλεται στο σύστημα back-office, τίθεται σε επεξεργασία και το αποτέλεσμα 

αποδίδεται στον χρήστη μέσω του δεδομένου καναλιού.   

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, όλο και περισσότερα κανάλια παροχής υπηρεσιών γίνονται 

διαθέσιμα. Επειδή η πολιτοκεντρικότητα είναι ο πυρήνας στην δημόσια παροχή υπηρεσιών, τα 

κανάλια θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την βελτίωση της ποιότητας της παροχής στον 

πολίτη. Έχει μεγάλη σημασία η δημιουργία ενός μοντέλου που προσδιορίζει την βάση μιας 

ενοποιημένης πολιτικής καναλιών επικοινωνίας. Ένα πολύ-κάναλο (multi-channel) μοντέλο έχει 

κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με ένα περιβάλλον όπου μόνο πολλαπλά κανάλια είναι 

διαθέσιμα, διότι δίνει την δυνατότητα για ευέλικτη εναλλαγή καναλιών, κεντρική αποθήκευση 

των δεδομένων και επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων.    

 
 Παροχή υπηρεσιών πολλαπλών καναλιών 

Η ξεχωριστή ανάπτυξη διαφορετικών καναλιών για μια δεδομένη υπηρεσία μπορεί να 

οδηγήσει σε ασυνέπεια, όπως διαφορετικές μορφές δεδομένων ή διαφορετικές διεπαφές χρήστη. 

Όταν μια υπηρεσία μπορεί να παραδοθεί μέσω παραπάνω του ενός καναλιών, τα δεδομένα που 

είναι διαθέσιμα στο ένα κανάλι πρέπει, σε κάποιο στάδιο, να μεταφερθούν και στα υπόλοιπα 

κανάλια. Εάν ο μηχανισμός μεταφοράς είναι μέρος της λειτουργικότητας του καναλιού, τότε η 

ευελιξία είναι χαμηλή. 
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Σχήμα 1.9. Παροχή υπηρεσιών πολλαπλών καναλιών. 
 
Αυτό το είδος παροχής υπηρεσιών ονομάζεται συχνά περιβάλλον πολλαπλών καναλιών. 

Είναι ένα περιβάλλον στο οποίο τα κανάλια και το front-office σύστημα είναι στενά 

ενοποιημένα και στο οποίο η πληροφορία που γίνεται γνωστή σε ένα κανάλι δεν μοιράζεται 

αυτόματα και στα υπόλοιπα. Για την ανταλλαγή δεδομένων, κάθε κανάλι πρέπει να είναι 

συνδεδεμένο με κάθε άλλο κανάλι.  

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική έχει κάποια μειονεκτήματα: 

 Τα κανάλια έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων και τα δεδομένα τους 

μπορεί να μην είναι συνεπή. 

 Το front-office σύστημα δεν έχει γνώση για άλλες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών που 

συμβαίνουν ή συνέβησαν για τον χρήστη, αφού δεν υπάρχει «κεντρική εικόνα» για τον 

χρήστη. 

 Η λειτουργικότητα και οι βάσεις δεδομένων έχουν αναπτυχθεί ξεχωριστά για κάθε 

κανάλι. 

 Είναι αναγκαία η ανάπτυξη μιας νέας front-office εφαρμογής για κάθε νέο κανάλι που 

ενσωματώνεται στην παροχή υπηρεσιών.  

 Η ποικιλομορφία στις front-office εφαρμογές και βάσεις δεδομένων διαμορφώνει μια 

περίπλοκη τεχνολογική δομή, η οποία είναι δύσκολη και δαπανηρή στην διαχείριση. 

 
Σε ένα περιβάλλον πολλαπλών καναλιών, τα κανάλια και οι αντίστοιχες εφαρμογές front-

office μπορούν να συνεργαστούν μόνο εάν αναπτυχθούν αμφίδρομοι μηχανισμοί μεταφοράς. 

Ωστόσο, η αμφίδρομη συνεργασία θα έχει μάλλον ως αποτέλεσμα μια περίπλοκη δομή, με 

χαμηλό βαθμό αποτελεσματικότητας και υψηλό κόστος διατήρησης.   



Κεφάλαιο 1 – Η έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 26

 
 Πολύ-κάναλη παροχή υπηρεσιών 

Για να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα της παροχής υπηρεσιών πολλαπλών καναλιών, τα 

διάφορα κανάλια πρέπει να ενοποιηθούν και να συντονιστούν. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, τα 

κοινά δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τις front-office εφαρμογές θα πρέπει να 

αποθηκεύονται κεντρικά, έτσι ώστε να μπορούν να μοιράζονται στις εφαρμογές. Η κεντρική 

αποθήκευση των δεδομένων σημαίνει ότι θα πρέπει να συλλέγονται μια φορά και μόνο και να 

μπορούν να είναι διαθέσιμες στις εφαρμογές back-office. Όταν τα δεδομένα αποθηκεύονται 

κεντρικά, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που θέλουν, στον τόπο που 

θέλουν, καθώς όλα τα σημεία πρόσβασης ανακτούν δεδομένα από την ίδια βάση δεδομένων. 

Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά και κινητά κανάλια παροχής υπηρεσιών διευκολύνουν τους κρατικούς 

φορείς να προσφέρουν πλήρως αυτοματοποιημένες υπηρεσίες σε 24-ωρη βάση.   

 

 
 

Σχήμα 1.10. Πολύ-κάναλη παροχή υπηρεσιών. 
 

Όταν τα κανάλια ενοποιηθούν, θα υπάρξει βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών: οι υπηρεσίες 

θα είναι διαθέσιμες μέσω περισσότερων καναλιών, ειδικά ηλεκτρονικών και κινητών καναλιών. 

Όταν ενοποιηθούν και οι back-office διαδικασίες, η ολοκλήρωση υπηρεσιών συνολικά γίνεται 

δυνατή και η αύξηση της ποιότητας και του αριθμού των υπηρεσιών είναι σημαντική.   

 
1.6.2.3. Προβλήματα στην χρήση των καναλιών επικοινωνίας 
 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, οι κρατικές υπηρεσίες είχαν υψηλές προσδοκίες σε σχέση 

με την χρήση των ηλεκτρονικών καναλιών παροχής υπηρεσιών. Σήμερα, ωστόσο, έρευνες σε 
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διάφορες χώρες έδειξαν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα ένα πολύ υψηλό ποσοστό 

επικοινωνίας μέσω των παραδοσιακών καναλιών, δηλαδή κατά πρόσωπο ή μέσω τηλεφώνου. Το 

φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερο δυσάρεστο για τον κρατικό τομέα, με δεδομένη την 

αποτελεσματικότητα και την μείωση του κόστους που επιφέρουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

γεγονός που τις κάνει ιδανικές για τους οργανισμούς (Pieterson & van Dijk, [2006]P

35
P). Ωστόσο, 

αφού επιλέγουν ακόμα τα παραδοσιακά κανάλια, οι πολίτες σκέφτονται προφανώς διαφορετικά. 

Οι διαφορές μεταξύ της καταλληλότητας των ηλεκτρονικών καναλιών για την Πολιτεία και των 

επιλογών των πολιτών, οδηγούν σε ένα χάσμα ως προς τις προτιμήσεις για τα κανάλια παροχής 

υπηρεσιών.  

Λαμβάνοντας υπόψιν την υψηλή χρήση των παραδοσιακών καναλιών και τα φιλόδοξα 

προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παγκοσμίως, είναι λογική η σκέψη ότι το χάσμα 

οφείλεται στην έλλειψη κατανόησης των κρατικών λειτουργών για τα χαρακτηριστικά των 

αλληλεπιδράσεων μέσω πολλαπλών καναλιών. Είναι πολύ πιθανό οι στρατηγικές τους να 

οδηγούνται από λογικά επιχειρήματα όπως η αποτελεσματικότητα στο κόστος των καναλιών, 

αλλά δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν για παράδειγμα τα προβλήματα, τις προτιμήσεις και την 

προσωπικότητα των πολιτών, που τους οδηγούν στην επιλογή κάποιου καναλιού σε κάποια 

χρονική στιγμή.   

Μια σειρά από παράγοντες μπορεί να εξηγήσει την ύπαρξη του χάσματος. Δεν έχουν 

διεξαχθεί μέχρι στιγμής εμπειρικές έρευνες για τον έλεγχο των παραγόντων που ορίζουν τις 

προτιμήσεις των πολιτών σε κάποια κανάλια επικοινωνίας. Έτσι, δεν μπορεί να δοθεί μια 

απόλυτη απάντηση, αλλά με βάση τρέχουσες έρευνες στον τομέα αυτό, μπορούμε να δώσουμε 

κάποιες εξηγήσεις για το γεγονός ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν όλα τα κανάλια γενικά, αλλά 

συγκεκριμένα κανάλια πάντα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε συγκεκριμένες στιγμές. Οι 

παράγοντες που προκύπτουν και ορίζουν τις επιλογές των πολιτών είναι οι εξής: 

 Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των πολιτών 

 Τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής ή του προβλήματος που κάνουν τον πολίτη να 

επικοινωνήσει με την δημόσια υπηρεσία και 

 Η κατάσταση που χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο κανάλι 

 
Εάν οι κυβερνήσεις θέλουν να λύσουν το πρόβλημα που περιγράφεται πιο πάνω, θα πρέπει 

να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές διαχείρισης των καναλιών επικοινωνίας τους.  

Πρώτα απ’ όλα, οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να εγκαταλείψουν την πολιτική της 

προώθησης ίδιων πληροφοριών σε κάθε κανάλι. Επίσης, με βάση κάποιες παρατηρήσεις, είναι 

εμφανές ότι κάποιες κρατικές ιστοσελίδες διαθέτουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από ότι 
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ένα γραφείο ή ένα τηλέφωνο μπορεί να διαχειριστεί. Για παράδειγμα, πολλές φορολογικές 

ιστοσελίδες παρέχουν δυνατότητες στους φορολογούμενος για την προσομοίωση καταστάσεων 

και σεναρίων, κάτι το οποίο είναι αδύνατο με τους παραδοσιακούς τρόπους συναλλαγών.  

Έτσι, οδηγούμαστε στην δεύτερη παρατήρηση. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να 

συνειδητοποιήσουν ότι τα κανάλια επικοινωνίας διαφέρουν στα χαρακτηριστικά τους. Αυτό που 

μπορεί να κάνει το διαδίκτυο, δεν μπορεί να το κάνει το τηλέφωνο και αντίστροφα. Το ίδιο 

ισχύει και για τα γραφεία. Από το τηλέφωνο ή με επίσκεψη στο γραφείο, οι δημόσιοι υπάλληλοι 

μπορούν να αντιληφθούν το πρόβλημα του πολίτη, χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από εκείνον. Οι 

ιστοσελίδες δεν μπορούν. Η κατανόηση της κατάστασης είναι συχνά απαραίτητη για την 

βοήθεια στους πολίτες. Από την άλλη, μια ιστοσελίδα μπορεί να διαχειριστεί πιο πολύπλοκη 

πληροφορία σε σχέση με το τηλέφωνο.  

Συνεχίζοντας, η ανάγκη είναι μεγάλη ώστε η βελτίωση της διαχείρισης των κρατικών 

καναλιών επικοινωνίας να είναι πιο ακριβής. Συγκεκριμένα, πρέπει να στηρίζεται σε τρεις 

αρχές: 

1. Τα γραφεία και το τηλέφωνο είναι τα κατάλληλα κανάλια για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων σαφήνειας και το Ίντερνετ και τα γραφεία είναι τα κατάλληλα κανάλια για να 

διαχειριστούν πολύπλοκα προβλήματα. Η ασάφεια αναφέρεται στην δυσκολία κατανόησης 

των οδηγιών του τι πρέπει να κάνει κάποιος σε κάποια περίπτωση. Θα χρειαστούν αρκετές 

και χρονοβόρες ερωτήσεις για την κατανόηση της κατάστασης κάθε πολίτη. Συνεπώς, 

φόρμες με προκαθορισμένες ερωτήσεις δεν θα δώσουν λύση στο πρόβλημα. Η φυσική 

παρουσία του πολίτη διευκολύνει αρκετά την κατάσταση, με την προσωπική έκθεση του 

προβλήματος του. Από την άλλη, η πολυπλοκότητα κάποιων διαδικασιών απαιτεί αρκετές 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν, με αντίστοιχα μεγάλο αριθμό πληροφοριών. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, ένας δικτυακός τόπος μπορεί να αποβεί αρκετά χρήσιμος, καθώς μπορεί να 

συγκεντρώσει και να παρουσιάσει  πληροφορίες με ένα δομημένο τρόπο, όπως πίνακες και 

γραφήματα. Σίγουρα, όμως, η παρουσία ενός γραφείου που θα μπορούσε να παρέχει 

υποστήριξη με γραπτό τρόπο θεωρείται επιβεβλημένη. Είναι σημαντικό να δοθεί κίνητρο 

στους πολίτες για την χρήση του διαδικτύου σε τέτοια πολύπλοκα προβλήματα. 

2. Τα πολύπλοκα προβλήματα πρέπει να διαχειριστούν μέσω κρατικής βοήθειας και συζήτησης 

με τους κρατικούς λειτουργούς. Η κρατική στήριξη είναι ένα μονόδρομο κανάλι μέσω του 

οποίου οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ένα κομμάτι πληροφορίας, το οποίο έχει ετοιμαστεί γι’ 

αυτό τον σκοπό από το κράτος. Η συζήτηση είναι ένα αμφίδρομο κανάλι ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ του πολίτη και του κράτους. Τα πολύπλοκα προβλήματα πρέπει να 
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εξομαλυνθούν με τον προσδιορισμό των ενεργειών που πρέπει να γίνουν. Και οι δύο τρόποι 

βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή.  

3. Η συμβουλευτική κρατική βοήθεια θα πρέπει να γίνεται μέσω του διαδικτύου και των 

γραφείων, ενώ η διαδικασία συζήτησης μέσω τηλεφώνου ή αρμόδιων γραφείων. Η 

δυνατότητα των ιστοσελίδων να διαχειριστούν και να παρουσιάσουν πολύπλοκες 

πληροφορίες αποδεικνύεται αρκετά χρήσιμη στην συμβουλευτική προσπάθεια των κρατικών 

φορέων. Από την άλλη, τα προβλήματα που απαιτούν συζήτηση, είναι προτιμότερο να 

γίνουν μέσω της φυσικής επαφής του ενδιαφερόμενου με κάποιον κρατικό υπάλληλο. 

 
 1.6.3. Η αναδιοργάνωση των back-office υπηρεσιών 

Αρκετές μελέτες μέχρι σήμερα εστιάζουν στις front-office υπηρεσίες και την χρήση των 

ηλεκτρονικών διευκολύνσεων στις κρατικές υπηρεσίες. Ωστόσο, έχει δοθεί λίγη προσοχή στο 

πώς οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να προσαρμοστούν και να αναδιοργανωθούν για 

να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Με 

άλλα λόγια, στην διαφοροποίηση της σχέσης μεταξύ front-office και back-office υπηρεσιών.  

Ο όρος back-office είναι σχετικός με αυτόν του front-office, ο οποίος ορίζεται ως η διεπαφή 

χρήστη σε μια online υπηρεσία. Το τμήμα back-office δέχεται και επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης της υπηρεσίας προκειμένου να παράγει και να παρέχει την 

επιθυμητή υπηρεσία. Αυτό μπορεί να γίνει πλήρως με το χέρι, με πλήρη αυτοματισμό ή με κάθε 

συνδυασμό των δύο. Σε κάποιες περιπτώσεις, μια υπηρεσία παράγεται από μία μονάδα, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις μονάδες της ίδιας υπηρεσίας ή άλλων (και μάλιστα σε διαφορετικά επίπεδα) 

μπορούν να αναμειχθούν. 

Χρησιμοποιούμε την προσέγγιση μιας κρατικής μονάδας, που περιέχει ένα ή περισσότερα 

τμήματα back-office. Μια κρατική μονάδα ορίζεται ως ένας επίσημος οργανισμός, με ξεχωριστή 

νομική υπόσταση, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερους επίσημους σκοπούς (π.χ. δημόσια 

διοίκηση, ένα νοσοκομείο, ένα σχολείο κτλ.). Η διαφορά μεταξύ μιας μονάδας και ενός 

τμήματος back-office είναι ότι το τελευταίο, παρόλο που μπορεί να είναι ή να μην είναι 

επίσημος οργανισμός, δεν έχει ξεχωριστή νομική υπόσταση. Ένα τμήμα back-office μπορεί να 

βρίσκεται στην ίδια ή σε διαφορετικές διευθύνσεις σε μια μονάδα και είναι φυσικά διακριτό από 

τα άλλα τμήματα back-office στην μονάδα έχοντας μία ή περισσότερες επίσημες λειτουργίες και 

λογικά από την δική του οργανωτική δομή και διαχείριση, αν και όλα ενώνονται σε ανώτερα 

επίπεδα μέσα στην μονάδα.  

Ο όρος αναδιοργάνωση αναφέρεται σε αλλαγές στις εργασιακές ροές (workflows) 

(αναδιοργάνωση ή μετασχηματισμός διαδικασιών) ή αλλαγές στην δομή ενός ή παραπάνω 
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μονάδων που συμμετέχουν. Το ενδιαφέρον στην αναδιοργάνωση βασίζεται σε μακρά εμπειρία 

εφαρμογής της πληροφοριακής τεχνολογίας στην διακυβέρνηση. Παράδειγμα: Τα μεγαλύτερα 

οφέλη δεν προέρχονται από την ανάθεση χειρόγραφων διαδικασιών σε ένα υπολογιστή, αλλά 

από την χρήση της δυναμικής της τεχνολογίας να αναμορφώνει τις διαδικασίες, να ελέγχει αν 

κάθε βήμα είναι απαραίτητο, αν μπορούν να συμπτυχθούν βήματα κτλ.  

 
1.6.3.1. Μοντέλα αναδιοργάνωσης τμημάτων back-office 

Δυο είναι οι διαστάσεις που συμμετέχουν στην οργάνωση των back-office τμημάτων: Ο 

αριθμός των υπηρεσιών που παρέχονται από τα τμήματα front-office και τα επίπεδα τμημάτων 

back-office που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Με βάση τις δύο αυτές 

διαστάσεις, προκύπτουν 4 διαφορετικά μοντέλα, τα οποία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 1.2. Μοντέλα αναδιοργάνωσης τμημάτων back-office. 

 

 
Σχήμα 1.11. Η αναδιοργάνωση των τμημάτων back-office. 

 
 Model A: one service, one stage 

Οι περισσότερες εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σήμερα μπορούν να 

συσχετιστούν με το μοντέλο Α, στο οποίο μόνο μια υπηρεσία παρέχεται και η αλληλεπίδραση 

είναι μόνο μεταξύ του χρήστη και του back-office. Τα παρακάτω τρία βήματα δείχνουν 
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αυξανόμενο αυτοματισμό και δημιουργούν ένα πλαίσιο για αξιολόγηση και ανάλυση του βαθμό 

ψηφιοποίησης των back-office διαδικασιών. 

1. Η αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και του back-office είναι μερικώς ψηφιακή. 

Τόσο η εισαγωγή, όσο και η εξαγωγή δεδομένων γίνεται μέσω κάποιου κρατικού 

υπαλλήλου. 

2.  Αυτοματοποιημένη εισαγωγή, αλλά απόκριση του συστήματος και πάλι μέσω κάποιου 

ανθρώπινου παράγοντα. 

3. Πλήρης αυτοματοποίηση. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και του back-office 

είναι πλέον εξ ολοκλήρου ψηφιακή και η μόνη ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση είναι 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις.  

Επιπρόσθετη διαδικασία ψηφιοποίησης μπορεί να γίνει μέσω της οριζόντιας ενοποίησης 

υπηρεσιών, όπως η πιστοποίηση και οι ηλεκτρονικές πληρωμές.   

 
 Model B: multi service, one stage 

Στο μοντέλο Β, δύο η περισσότερες υπηρεσίες ενοποιούνται, αλλά η αλληλεπίδραση είναι 

πάλι ανάμεσα στον χρήστη και το back-office. Η ενοποίηση εδώ σημαίνει κάτι περισσότερο από 

μερικές συνδέσεις μεταξύ των υπηρεσιών, αλλά μάλλον την ενοποίηση των δεδομένων. Τα τρία 

στάδια ψηφιοποίησης του back-office είναι τα ίδια με το μοντέλο Α. Επιπλέον, ο συνολικός 

αριθμός των ενοποιημένων υπηρεσιών μπορεί επίσης να εκληφθεί ως μέτρο της προσπάθειας 

ψηφιοποίησης.  

 
 Model C: one service, multi stage 

Στο μοντέλο C, μόνο μια υπηρεσία παρέχεται, αλλά υπάρχουν δύο ή περισσότεροι τύπου 

ηλεκτρονικών αλληλεπιδράσεων, μεταξύ του χρήστη και του back-office, ή μεταξύ των 

τμημάτων back-office. Τα τρία στάδια ψηφιοποίησης του back-office είναι τα ίδια με το μοντέλο 

Α.  Επιπλέον, η αυξανόμενη πρόοδος ψηφιοποίησης των back-office διαδικασιών μπορεί να 

αναλυθεί ως εξής: 

• Στάδιο 2: Αλληλεπίδραση μεταξύ των επιπέδων back-office 1 και 2. 

• Στάδιο 3: Αλληλεπίδραση μεταξύ των επιπέδων back-office 2 και 3. 

• κ.ο.κ για άλλα επιπλέον στάδια 

Στο μοντέλο C, ένα σύνολο από αλληλεπιδράσεις back-office είναι πιθανό, ανάλογα με την 

συμμετοχή των κρατικών μονάδων και την θέση των τμημάτων back-office που αλληλεπιδρούν 

στην ίδια ή σε διαφορετικές μονάδες. Το μοντέλο χαρακτηρίζεται από αυξανόμενους βαθμούς 

έντασης της ενοποίησης σε όλη την αλυσίδα.  
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 Model D: multi service, multi stage 

Στο μοντέλο D, δύο ή περισσότερες υπηρεσίες ενοποιούνται και υπάρχουν δύο ή 

περισσότεροι τύποι ηλεκτρονικής αλληλεπίδρασης, μεταξύ του χρήστη και του back-office, ή 

μεταξύ των τμημάτων back-office. Η ενοποίηση εδώ σημαίνει κάτι περισσότερο από μερικές 

συνδέσεις μεταξύ των υπηρεσιών, αλλά μάλλον την ενοποίηση των δεδομένων. Τα τρία στάδια 

ψηφιοποίησης του back-office είναι τα ίδια με το μοντέλο Α. Επιπλέον, ο συνολικός αριθμός 

των ενοποιημένων υπηρεσιών μπορεί επίσης να εκληφθεί ως μέτρο της προσπάθειας 

ψηφιοποίησης. Τέλος, ο αυξανόμενος βαθμός ψηφιοποίησης των διαδικασιών back-office 

μπορεί να αναλυθεί όπως στο μοντέλο C.  

Στο μοντέλο D, ένα σύνολο από αλληλεπιδράσεις back-office είναι πιθανό, ανάλογα με την 

συμμετοχή των κρατικών μονάδων και την θέση των τμημάτων back-office που αλληλεπιδρούν 

στην ίδια ή σε διαφορετικές μονάδες. Το μοντέλο χαρακτηρίζεται από αυξανόμενους βαθμούς 

έντασης της ενοποίησης σε όλη την αλυσίδα.  

Το επίπεδο της ενοποίησης σε αυτό το ανώτατο επίπεδο μπορεί να αξιολογηθεί από: 

 Την πληρότητα της υπηρεσίας σε σχέση με την ευχρηστία και τον βαθμό ικανοποίησης. 

 Την οριζόντια ενοποίηση υπηρεσιών, όπως η πιστοποίηση και οι πληρωμές, σύμφωνα με 

γνωστά πρότυπα.  

 Την πληρότητα της ενοποίησης των υπο-διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας.  

 Τον βαθμό της ολοκλήρωσης. 

 Την εφαρμογή γνωστών προτύπων σε όλη την αλυσίδα.  

 
1.6.3.2. Σωστές πρακτικές στρατηγικής στην αναδιοργάνωση 
 

Μερικές εφαρμοσμένες σωστές πρακτικές που αφορούν την αναδιοργάνωση των back-office 

υπηρεσιών είναι οι παρακάτω. 

 

1. Ψηφιοποίηση των παραδοσιακών τμημάτων back-office. Τυπικά, εκεί που οι διαδικασίες 

back-office λειτουργούν σωστά, είναι εύκολη η ψηφιοποίηση χωρίς σημαντικές αλλαγές, 

που θα επιφέρει υψηλής ποιότητας on-line υπηρεσίες στους χρήστες. 
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2. Ριζική αναδιοργάνωση των τμημάτων back-office. Αυτή η στρατηγική απαιτείται εκεί που οι 

υπάρχουσες διαδικασίες back-office είναι πολύπλοκες, μη ενοποιημένες και ίσως σε 

παρακμή, ώστε η σημαντική αναδιοργάνωση να θεωρείται απαραίτητη για την παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους χρήστες.  

 
 

3. Συγκέντρωση των διαδικασιών back-office και αποκέντρωση των διαδικασιών front-office. 

Προτείνει την βελτιστοποίηση των λειτουργιών back-office για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και την μείωση του κόστους.  
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4. Ξεκαθάρισμα back-office. Μια χρήσιμη στρατηγική όπου οι υπάρχουσες διαδικασίες back-

office είναι σχετικά πολύπλοκες και συνήθως μη ενοποιημένες. Εγκαθίσταται ένας 

μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων για χρήση από όλες τις υπηρεσίες και τα τμήματα.  

 
 

5. Γενικός τύπος αλληλεπίδρασης μεταξύ του χρήστη και της κρατικής μονάδας. Μπορεί να 

προσφέρει σημαντικές οικονομίες με την μοντελοποίηση παρόμοιων διαδικασιών back-

office και υπηρεσιών, πετυχαίνοντας συγχρόνως ευελιξία στην ενσωμάτωση συγκεκριμένων 

περιορισμών. 

 
 

6. Portals. Μια προσέγγιση με βάση τον χρήστη που παρουσιάζει ομάδες υπηρεσιών με τρόπο 

κατάλληλο για δραστηριότητες του χρήστη, παρά απεικονίζοντας την δομή των back-office 

διαδικασιών. 
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7. Υπηρεσίες ομαδοποίησης. Εφόσον τα τμήματα back-office ενοποιούνται όλο και 

περισσότερο και μπορούν να μοιράζονται δεδομένα και πηγές, είναι δυνατό να προσφέρουν 

υπηρεσίες που απαιτούν λίγα ή καθόλου από τον χρήστη, εξοικονομώντας χρόνο και 

προσπάθεια. 

 
 

8. Μεγαλύτερη ευθύνη και έλεγχος στον χρήστη. Η μεγαλύτερη ολοκλήρωση στα back-office 

τμήματα και η διαλειτουργικότητα διευκολύνουν τους χρήστες να αναλάβουν περισσότερες 

πρωτοβουλίες, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να διαμορφώνει, σε ατομικό επίπεδο, το πού, 

το πότε και το πώς ακριβώς θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία. 

 
 
 

1.7. Στάδια εξέλιξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

Τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και οι χρήστες αναγνωρίζουν την επιθυμία για μια ενιαία, 

πολιτοκεντρική κυβέρνηση, η οποία προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες (Rimmer, [2002]P

36
P). 

Για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο ωριμότητας, θα χρειαστεί μια σταδιακή πρόοδος κοινής 

μάθησης και εμπειρίας. Αρκετές είναι οι μελέτες που έχουν προτείνει μοντέλα εξέλιξης της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Hiller  &  Bélanger,  [2001]P

37
P;  Layne  &  Lee,  [2001]P

38
P;  UN  &  

ASPA,  [2002]P

12
P). Το μοντέλο που αναπτύσσεται παρακάτω αποτελεί μια σύνοψη των 

σημαντικότερων προσεγγίσεων όλων των μοντέλων. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι στην 

πραγματικότητα, αυτά τα στάδια εξέλιξης δεν είναι απαραίτητα αλληλο-αποκλειόμενα ή 
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προοδευτικά (Moon, [2002]P

6
P; Sandoval & Gil-García, [2005]P

39
P). Στην πραγματικότητα, οι 

πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζονται σε μερικά από τα παρακάτω στάδια. Γι’αυτό τον λόγο, το μοντέλο αυτό δεν 

είναι απαραίτητα ο καλύτερος τρόπος να περιγραφεί η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, αλλά μια σταδιακή παρουσίαση της πρόσθεσης αξίας σε τεχνολογικό και 

οργανωτικό επίπεδο.  

 
1. Αρχική παρουσία 

Η αρχική παρουσία υφίσταται όταν ένας κρατικός φορέας έχει επίσημη παρουσία στο 

διαδίκτυο, μέσα από ένα περιορισμένο αριθμό κρατικών σελίδων (κυρίως αναπτυγμένων από 

κρατικές υπηρεσίες) (Layne  &  Lee,  [2001]). Σε αυτό το στάδιο, η Πολιτεία προσφέρει 

στατικές πληροφορίες για τις κρατικές μονάδες και τις υπηρεσίες που αυτές παρέχουν στους 

πολίτες και τους ιδιωτικούς οργανισμούς  (UN  &  ASPA,  [2002]). Το σύνηθες περιεχόμενο 

αυτών των διαδικτυακών σελίδων, δίνει απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα του κοινού, 

λειτουργεί ως ευρετήριο προσώπων και υπηρεσιών και συμπληρώνει τον ρόλο ενός γραφείου 

τύπου, παρουσιάζοντας στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο ανακοινώσεις σχετικές με το 

επιτελούμενο από την κυβέρνηση έργο. 

 
2. Εκτεταμένη παρουσία 

Σε αυτό το στάδιο, οι κυβερνήσεις παρέχουν πιο δυναμική και εξειδικευμένη πληροφορία, η 

οποία διανέμεται και τακτικά ανανεώνεται σε ένα μεγάλο αριθμό κυβερνητικών σελίδων (UN  &  

ASPA, [2002]). Κάποιες φορές, ένας εθνικός κρατικός επίσημος δικτυακός τόπος χρησιμεύει 

σαν σημείο εισόδου με συνδέσμους (links) προς σελίδες άλλων τμημάτων της κυβέρνησης, 

υπουργεία, γραμματείες κ.α. Κάποιοι κρατικοί φορείς μπορούν να ξεκινήσουν την χρήση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μηχανών αναζήτησης για την αλληλεπίδραση με τους πολίτες, 

τις επιχειρήσεις και τις άλλες οντότητες.   

 
3. Αλληλεπιδραστική παρουσία 

Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν ένα εθνικό portal σαν αρχική σελίδα, που παρέχει πρόσβαση 

σε υπηρεσίες από πολλές κρατικές μονάδες. Η αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτών και των 

διάφορων κρατικών υπηρεσιών διευρύνεται σε αυτό το στάδιο (π.χ. e-mail, forum κτλ.) (Hiller 

& Bélanger, [2001]; UN & ASPA, [2002]). Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, 

χρησιμοποιούνται password για πρόσβαση σε περισσότερο εξατομικευμένες και ασφαλείς 

υπηρεσίες. 
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4. Παρουσία συναλλαγών (transaction) 

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να διαμορφώσουν και να εξατομικεύσουν ένα εθνικό 

portal. Αυτό το portal γίνεται μια μοναδική «βιτρίνα» όλων των διαθέσιμων κρατικών 

υπηρεσιών. Οι ανάγκες των διαφόρων περιφερειών είναι το κύριο κριτήριο για τον σχεδιασμό 

και την πρόσβαση στο portal (η κυβερνητική δομή και οι λειτουργίες είναι δευτερεύων κριτήριο) 

(UN & ASPA, [2002]). Το portal επιτρέπει ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές, απόδοση φόρων, 

πληρωμή προστίμων και πληρωμές για υπηρεσίες (Hiller  &  Bélanger,  [2001];  Layne  &  Lee,  

[2001]). 

 
5. Κάθετη ενοποίηση 

Το στάδιο αυτό καλύπτει την ενοποίηση παρόμοιων υπηρεσιών που παρέχονται από 

διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης (Layne & Lee, [2001]). Η ενοποίηση μπορεί να είναι 

εικονική, φυσική ή και τα δύο. Γι’αυτό, το στάδιο αυτό δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε μια 

αρχική ενοποίηση υπό την μορφή δικτυακών τόπων, αλλά στην αλλαγή και την ανακατασκευή 

των διαδικασιών και των κυβερνητικών δομών.  

 
6. Οριζόντια ενοποίηση 

Οι Layne και Lee [2001] υποστηρίζουν ότι η οριζόντια ενοποίηση ανάμεσα σε διαφορετικές 

κρατικές υπηρεσίες πρέπει να υφίσταται για τους πολίτες και τις άλλες οντότητες, προκειμένου 

να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της πληροφοριακής τεχνολογίας στην 

διακυβέρνηση. Έτσι, σε αυτό το στάδιο, οι κυβερνήσεις οφείλουν να υπερβούν τα οργανωτικά 

όρια και να αναπτύξουν μια περιεκτική και ολοκληρωμένη μορφή της κυβέρνησης στο σύνολο 

της. Η κάθετη και η οριζόντια ενοποίηση δεν συμβαίνουν απαραίτητα συγχρόνως ή διαδοχικά.   

 
7. Πλήρως ενοποιημένη παρουσία  

Το στάδιο αυτό αναφέρεται στην κατάσταση στην οποία οι κρατικές υπηρεσίες είναι πλήρως 

ενοποιημένες (κάθετα και οριζόντια) (Hiller &  Bélanger, [2001]; UN & ASPA, [2002]). Οι 

πολίτες έχουν πρόσβαση σε ένα σύνολο από υπηρεσίες μέσω ενός μοναδικού portal, 

χρησιμοποιώντας μια μοναδική ταυτότητα και ένα κωδικό. Όλες οι υπηρεσίες σχετίζονται με τον 

ίδιο δικτυακό τόπο και μπορούν να εξοφληθούν με ένα πάγιο λογαριασμό. Ένας 

μετασχηματισμός έχει συμβεί, ο οποίος δεν έγινε αντιληπτός από το κοινό, και τώρα οι 

υπηρεσίες οργανώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις περιφέρειες, όχι μόνο εικονικά, 

αλλά και πραγματικά. Σε αυτό το στάδιο, η Πολιτεία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 

μεταρρυθμίσεων που ενσωματώνουν πλήρως την δυναμική της πληροφοριακής τεχνολογίας 

(Grönlund, [2001]P

40
P).  
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Σχήμα 1.12. Το μοντέλο Layne and Lee για την εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
 

1.7.1. Από την εθνική στην τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
 

Οι πιο πάνω περιγραφές παρουσιάζουν πώς κάθε ένα από τα στάδια αναπαριστά την 

προσθήκη κάποιων κανόνων και προτύπων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα στάδια παρουσιάζονται ως το σωστό μονοπάτι για την 

ανάπτυξη μιας πλήρως ενοποιημένης πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ωστόσο, 

είναι σημαντικό να τονιστεί ότι διαφέρουν ανάμεσα σε εθνικά πλαίσια και τα επίπεδα της 

διακυβέρνησης. Στην πραγματικότητα, φαίνεται να υπάρχουν εμφανείς διαφορές μεταξύ 

εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κρατικών μονάδων.  

Το Σχήμα 1.13. παρουσιάζει την υποθετική τάση ενσωμάτωσης σε διαφορετικά επίπεδα 

διακυβέρνησης. Το πραγματικό σχήμα των καμπυλών μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό και δεν 

είναι απαραίτητο να είναι γραμμικό. Το νόημα του σχήματος είναι η γραφική παρουσίαση των 

ευρημάτων εμπειρικών ερευνών. Μελέτες έχουν προσδιορίσει μια τάση στην εξέλιξη των 

πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το εθνικό, στο περιφερειακό και το τοπικό 

επίπεδο (Edmiston,  [2003]P

41
P;  Holden  et  al.,  [2003]P

42
P;  Moon,  [2002]P

6
P;  Stowers, [1999]P

43
P; 

West, [2005]P

44
P). 

Γενικά, οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν τις οικονομικές δυνατότητες και τις τεχνικές 

απαιτήσεις ώστε να μπορούν να προχωρούν συνεχόμενα προς ανώτερα επίπεδα e-Government. 

Επίσης, έχουν τον λιγότερο άμεσο δημοκρατικό έλεγχο από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 

άλλες οντότητες. Ωστόσο, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές ενθαρρύνουν επίσης το e-
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Government. Για παράδειγμα, ο Moon [2002]P

6
P αναφέρει ότι «ακολουθώντας την κεντρική 

πρωτοβουλία, πολλές τοπικές αρχές υιοθέτησαν την πληροφοριακή τεχνολογία για την τοπική 

διακυβέρνηση» (σελ. 424). Γενικά, η υιοθέτηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αυξάνει, 

καθώς από το 2000 «οι περισσότερες τοπικές αρχές είχαν παρουσία στο διαδίκτυο και ήταν 

τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά λίγες από αυτές 

είχαν προχωρημένες on-line υπηρεσίες με αλληλεπιδραστικές συναλλαγές» (Holden  et  al.,  

[2003],  p.  341P

42
P). 

 
Σχήμα 1.13. Στάδια εξέλιξης από εθνικό σε τοπικό επίπεδο. 

 
1.8. Ηλεκτρονική Δημοκρατία 
 

Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-Democracy) ορίζεται με διάφορους τρόπους, συχνά σε 

αντίθεση με τον γενικό όρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

είναι ένας όρος για την χρήση της πληροφοριακής και τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας με σκοπό 

την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην δημοκρατική διαδικασία. Περιλαμβάνει όλα τα 

ηλεκτρονικά μέσα για την επικοινωνία που διευκολύνει τους πολίτες στην προσπάθεια τους για 

τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των δημοσίων λειτουργών στα κοινά. Ανάλογα με την οπτική 

της δημοκρατίας, η Ηλεκτρονική Δημοκρατία μπορεί να ενσωματώσει διάφορες τεχνικές: 

 για την αύξηση της διαφάνειας στην πολιτική διαδικασία, 

 για την ενίσχυση της άμεσης ανάμειξης και συμμετοχής των πολιτών και 

 για την βελτίωση της ποιότητας της διαμόρφωσης γνώμης, μέσα από νέους χώρους 

πληροφόρησης και συζήτησης.P

45
P 

Ο Morrisett [2003]P

46
P προσδιόρισε έξι προϋποθέσεις για την χρήση της νέας τεχνολογίας με 

σκοπό την ενδυνάμωση της δημοκρατικής διαδικασίας: 
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1. Ευρεία, διαδεδομένη και αποτελεσματική πρόσβαση στους πολίτες. 

2. Παροχή σχετικής και έγκαιρης πληροφόρησης.  

3.Αλληλεπίδραση εσωτερικά και ανάμεσα σε θεσμικά, πολιτικά και γεωγραφικά διακριτές 

κοινότητες. 

4. Πρόσβαση σε διάφορες θέσεις σε σχέση με ζητήματα πολιτικών. 

5. Δυνατότητα για την ανάδειξη ευκαιριών και γνώση για τις επιπτώσεις διαφόρων επιλογών. 

6.Πληροφόρηση για την δράση των πολιτικών οργανώσεων και των αιρετών αντιπροσώπων σε 

σχέση με κάποιο θέμα. 

Ο προσδιορισμός αυτός αντιστοιχεί σχεδόν με τον όρο της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας που 

διατύπωσε η Επιτροπή των αρμόδιων Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, σε σχέση με 

τις δράσεις που θα πρέπει να αναπτυχθούν και είναι οι εξής: 

 Ενδυνάμωση της συμμετοχής, της πρωτοβουλίας και της ανάμειξης των πολιτών στην 

τοπική δημόσια ζωή. 

 Βελτίωση της διαφάνειας των δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της 

υπευθυνότητας των πολιτικών παρατάξεων.  

 Βελτίωση της ανταπόκρισης των δημοσίων αρχών. 

 Ενθάρρυνση του δημοσίου διαλόγου και  προβολή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

Ο όρος Ηλεκτρονική Δημοκρατία ενσωματώνει περισσότερα από την απλή τεχνολογική 

πρόσβαση στην Διακυβέρνηση. Υποδηλώνει νέους τρόπους διεξαγωγής της δημοκρατίας, είτε 

με την ενδυνάμωση των παραδοσιακών διαδικασιών αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, είτε με 

την προβολή περισσότερο ελεύθερων, συμμετοχικών και άμεσων μοντέλων. Στην 

πραγματικότητα, υποδηλώνει ένα συνδυασμό διαφόρων δημοκρατικών μορφών και πρακτικών, 

οι οποίες χτίζουν και αλλάζουν τις υφιστάμενες παρατάξεις. Ενώ οι ευκαιρίες συμμετοχής των 

πολιτών στην δημόσια λήψη αποφάσεων αυξάνονται συνεχώς, μεγάλο κομμάτι της κρατικής 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων παραμένει στο σκοτάδι για το ευρύ κοινό. Η ενοποίηση των 

τεχνολογιών στις κρατικές διαδικασίες εξασφαλίζει μεγαλύτερη ειλικρίνεια, διαφάνεια και 

υπευθυνότητα.  

Ο όρος ψηφιακή κυβέρνηση περιγράφει την κυβέρνηση εκείνη, η οποία έχοντας εφαρμόσει 

τεχνολογίες πληροφορίας, είναι σε θέση να διεκπεραιώνει την πλειονότητα των συναλλαγών της 

με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και με τους λειτουργούς της, με ηλεκτρονικά μέσα. Πέρα από 

αυτό, η ψηφιακή κυβέρνηση αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή στην κουλτούρα της 

διακυβέρνησης, μεταβάλει τους στόχους του κράτους, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την 

εξυπηρέτηση των πολιτών και την άμεση προσφορά απλών και προσβάσιμων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. 
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1.8.1. Ηλεκτρονική Ψηφοφορία 

Η ψηφιοποίηση των εκλογικών διαδικασιών, με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

μέσω Διαδικτύου ή άλλων επικοινωνιακών μέσων, και ιδιαίτερα η δυνατότητα άσκησης του 

εκλογικού δικαιώματος από απόσταση, χωρίς την απαίτηση προσέλευσης του ψηφοφόρου στα 

εκλογικά τμήματα όπως συμβαίνει σήμερα, αποτελεί σπουδαία καινοτομία, που αναμένεται να 

αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες.   

Με τον όρο ηλεκτρονική ψηφοφορία (electronic voting / e-voting), εννοούμε την άσκηση 

του εκλογικού δικαιώματος, με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων. Η εννοιολόγηση αυτή, σε μία 

πρώτη προσέγγιση είναι εξαιρετικά  γενική, καθώς περιλαμβάνει μία μεγάλη κλίμακα επιμέρους 

θεμάτων και διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο της διεξαγωγής μιας εκλογικής διαδικασίας, 

τα οποία μπορεί να εκτείνονται από την αυτοματοποίηση στην καταμέτρηση των ψήφων, έως 

την άσκηση του ηλεκτρονικού δικαιώματος με τη βοήθεια του τηλεφώνου.  

Δύο είναι τα θεμελιώδη στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη φύση της ηλεκτρονικής 

ψήφου και τη διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό από τα υπάρχοντα συστήματα της εκλογικής 

διαδικασίας: 

1. Η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από απόσταση, χωρίς την αυτοπρόσωπη, 

επομένως, παρουσία του ψηφοφόρου στο εκλογικό τμήμα. 

2. Η χρήση υπολογιστικού συστήματος και κατά συνέπεια αυτοματοποιημένων μεθόδων, για 

την οργάνωση και διεξαγωγή της όλης εκλογικής διαδικασίας. 

Η ρίψη μίας ηλεκτρονικής ψήφου μέσω του διαδικτύου πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς 

εγγυήσεις ασφάλειας ότι η ταυτότητα του ψηφοφόρου δεν θα αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια της 

μεταφοράς και της επεξεργασίας της ψήφου, όπως επίσης και ότι το περιεχόμενο της δεν θα 

μεταβληθεί, λόγω μη αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ή εξαιτίας εκλογικής 

λαθροχειρίας. Με βάση τα παραπάνω, ηλεκτρονικό εκλογικό σύστημα ορίζεται το σύστημα 

εκείνο που είναι προορισμένο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διεξαγωγής μίας ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας. 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί είτε στα παραδοσιακά 

εκλογικά τμήματα είτε, σε οποιοδήποτε άλλο χώρο από τον οποίο υπάρχει η δυνατότητα 

πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει μια ουσιαστική διάκριση 

μεταξύ των μορφών που μπορεί να λάβει η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία συναρτάται με το 

χώρο από τον οποίο ο εκλογέας επιλέγει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα: 
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 Ηλεκτρονική ψηφοφορία εντός των εκλογικών τμημάτων (poll site e-voting): Στην 

περίπτωση αυτή, η ψηφοφορία γίνεται στα εκλογικά κέντρα, υπό την εποπτεία των αρμόδιων 

διοικητικών αρχών, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του 

υλικού και του λογισμικού του υπολογιστικού συστήματος, καθώς και την εποπτεία του 

περιβάλλοντος χώρου. Με την ύπαρξη εποπτείας, διαφυλάσσεται ο μυστικός χαρακτήρας της 

διαδικασίας και αποτρέπονται φαινόμενα άσκησης πιέσεων επί των εκλογέων, όπως απειλές, 

εκφοβισμός, ή άσκηση βίας, προκειμένου να διαμορφώσουν την ψήφο τους κατά 

συγκεκριμένο τρόπο. Η εποπτεία των αρμόδια διοικητικών οργάνων καλείται να διασφαλίσει 

ότι οι πολίτες δεν θα συναντήσουν προσκόμματα κατά την άσκηση του εκλογικού τους 

δικαιώματος, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον κίνδυνο ύπαρξης φαινομένων πλαστοπροσωπίας.  

 Ηλεκτρονική ψηφοφορία που πραγματοποιείται από απόσταση (remote e-voting)U:U Η 

άσκηση του ηλεκτρονικού δικαιώματος γίνεται από οποιοδήποτε ιδιωτικό χώρο, όπου το 

μηχάνημα, μέσω του οποίου καταθέτει την ψήφο του ο εκλογέας, ελέγχεται από τον ίδιο ή 

κάποιον τρίτο. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι η οικία, ο επαγγελματικός χώρος του 

ψηφοφόρου, ή κάποιος δημόσιος χώρος, όπως τα internet café. Το σύστημα αυτό είναι 

προφανές ότι μεγιστοποιεί την ευκολία συμμετοχής στην ψηφοφορία. Εγείρει, όμως, 

σημαντικές επιφυλάξεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ψηφοφόρος ασκεί το 

δικαίωμα του, καθώς και για το εάν οι δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, 

είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι το περιεχόμενο της ψήφου θα παραμείνει μυστικό και 

αναλλοίωτο. Εν ολίγοις, η διάκριση μεταξύ της εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης 

ηλεκτρονικής ψήφου είναι ουσιαστική, διότι συνδέεται άμεσα με το επίπεδο ελέγχου που 

ασκούν στην όλη διαδικασία οι αρμόδιοι φορείς. Η απουσία εποπτείας είναι δυνατόν να 

επιτρέψει την παραβίαση της μυστικότητας και της ελευθερίας της ψήφου.  

1.8.1.1. Θετικές συνέπειες 

Με την  εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις διαδικασίες διενέργειας εκλογών σε 

τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, προσδοκάται να αναστραφεί η πορεία αποχωρισμού μίας 

σημαντικής μερίδας του εκλογικού σώματος από τις πολιτικές διαδικασίες. Η αύξηση της 

συμμετοχής των ψηφοφόρων στις διαδικασίες ανάδειξης των αιρετών αντιπροσώπων, είναι 

σημαντική στο πλαίσιο μίας δημοκρατικής κοινωνίας, γιατί μεγενθύνει τη νομιμοποίηση των 

πολιτικών αποφάσεων που θα κληθεί να λάβει η ηγεσία αυτή. 

Η άνοδος του ποσοστού των ψηφοφόρων που θα κινητοποιηθεί για να ασκήσει τα εκλογικά 

του δικαιώματα, οφείλεται κυρίως:  
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1. Στην αύξηση της ευκολίας συμμετοχής των ψηφοφόρων (voters convenience), λόγω των 

εναλλακτικών λύσεων που προσφέρονται στον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, 

όπως είναι η επέκταση της εκλογικής περιόδου. Η ηλεκτρονική ψήφος θα αποτελεί μία 

ικανοποιητική λύση για τη μείωση του κόπου, αλλά και του κόστους, που συνεπάγεται η 

υποχρέωση προσέλευσης στα εκλογικά τμήματα. Εκλογείς, οι οποίοι για διάφορους λόγους, 

όπως ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό ή εγκατάσταση σε διαφορετική εκλογική περιφέρεια 

λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν είχαν τη δυνατότητα να προσέλθουν στα εκλογικά 

τμήματα, θα πάψουν πλέον να υφίστανται μια de facto αποστέρηση των πολιτικών 

δικαιωμάτων τους.  Η ηλεκτρονική ψήφος εξάλλου θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τους 

ψηφοφόρους με κινητικά προβλήματα ή άλλες σωματικές αναπηρίες. 

2. Σημαντική ώθηση στην εκλογική συμμετοχή, εξάλλου, θεωρείται ότι θα επιφέρει η 

προσέλκυση που θα ασκήσει το διαδίκτυο καθ’ αυτό ιδιαίτερα στους νεότερους σε ηλικία 

ψηφοφόρους, οι οποίοι αποτελούν και τη μερίδα εκείνη του πληθυσμού που παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Ο δυναμικός και καινοτόμος χαρακτήρας του 

όλου επιχειρήματος θα δώσει μια νέα πνοή σε μία παγιωμένη και ενδεχομένως ιδιαίτερα 

στατική, για την ενθουσιώδη φύση της νεαρής ηλικίας, εκλογική πρακτική. 

Επιπλέον, λόγω του αυτοματοποιημένου χαρακτήρα του όλου εγχειρήματος, θα υπάρξει 

μείωση του μέσο-μακροπρόθεσμου κόστους των εκλογών και ταυτόχρονη βελτίωση της 

διοικητικής αποτελεσματικότητας. Η καταμέτρηση των ψήφων θα πραγματοποιείται 

γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, μειώνοντας την πιθανότητα αμφισβητήσεως των 

εκλογικών αποτελεσμάτων και ανάγκης για επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας. 

Η προμήθεια βέβαια της τεχνολογικής υποδομής (υλικό, λογισμικό) αναπόφευκτα θα  

επιβαρύνει βραχυπρόθεσμα τον κρατικό προϋπολογισμό. Μακροπρόθεσμα, όμως, η υποδομή 

αυτή θα δίνει τη δυνατότητα διενέργειας πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων, εξασφαλίζοντας 

σημαντική εξοικονόμηση πόρων τόσο οικονομικών (μείωση του κόστους έκδοσης των 

παραδοσιακών εντύπων ψηφοδελτίων) όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς η απλοποίηση, 

σε μεγάλο βαθμό, της διαδικασίας και η εναπόθεση των περισσοτέρων ενεργειών στη 

λειτουργική ικανότητα των μηχανημάτων, θα περιορίσει τις ανθρωποώρες που δαπανώνται υπό 

τις σημερινές συνθήκες, ιδιαίτερα κατά τη φάση προετοιμασίας των εκλογών. 

Το εκλογικό αποτέλεσμα θα αναπαριστά με περισσότερη ακρίβεια την βούληση του 

εκλογικού σώματος, με την προϋπόθεση ότι ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών μηχανημάτων, θα 

προβλέπει τρόπους προειδοποίησης των ψηφοφόρων σε περίπτωση όπου εκ παραδρομής η 
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ψήφος δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια εγκυρότητας που θέτει ο εκλογικός νόμος (π.χ. ψήφος 

με περισσότερες επιλογές από τις προβλεπόμενες). 

Η ευκολία στην πρόσβαση που χαρακτηρίζει την ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά και το 

ενδεχόμενο χρήσης της μεθόδου αυτής και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

(δημοψηφίσματα, λαϊκές πρωτοβουλίες, αιτήσεις ανάκλησης κ.ά.), θεωρείται από πολλούς ότι 

μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα μορφή άμεσης δημοκρατίας, τη δημοκρατία του κυβερνοχώρου 

(cyber-democracy). 

Οι πολίτες, αξιοποιώντας τις νέες πηγές πληροφόρησης και επικοινωνίας, θα ανακάμψουν 

από την πολιτική απάθεια, συμμετέχοντας σε δικτυακά fora και ανταλλάσσοντας απόψεις για 

σημαντικά ζητήματα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Έτσι, η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν 

θα συμβάλλει μόνο σε μία ποσοτική αναβάθμιση του ποσοστού συμμετοχής των ψηφοφόρων, 

αλλά το κυριότερο, σε μία ποιοτική βελτίωση της συμμετοχής αυτής (more votes, more informed 

voters). 

1.8.1.2 Αρνητικές συνέπειες 

Οι επιδράσεις της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην αναδιοργάνωση της εκλογικής 

διαδικασίας και στην αύξηση της ευκολίας των ψηφοφόρων, αναμφισβήτητα αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία στην επιχειρηματολογία των θιασωτών αυτής της μεθόδου. Εντούτοις, 

εξίσου ισχυρός είναι και ο αντίλογος όσων υποστηρίζουν ότι η  ψηφιοποίηση  της εκλογικής 

διαδικασίας κρύβει πολλούς κινδύνους για τις κατακτήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο 

χώρο των πολιτικών δικαιωμάτων και οι οποίες ως ένα βαθμό αποτελούν θεσμικό κεκτημένο. 

Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν είναι σε θέση, 

με την υπάρχουσα υποδομή της πληροφοριακής τεχνολογίας, να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις 

ασφάλειας, που είναι απαραίτητο να παρέχει ένα αξιόπιστο εκλογικό σύστημα. Η  ασφάλεια, σε 

γενικές γραμμές, μπορεί να αφορά:  

 Την ακεραιότητα της ψήφου, την εγγύηση, δηλαδή, ότι το περιεχόμενο της δεν θα μεταβληθεί 

στο στάδιο που μεσολαβεί από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του ψηφοφόρου 

μέχρι την καταμέτρηση της ψήφου από το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα. Η μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα εκλογικά δεδομένα και η απόπειρα πρόκλησης 

δυσλειτουργιών στην εξέλιξη της διαδικασίας, λόγω του συγκεντρωτικού τρόπου με τον 

οποίο λειτουργούν τέτοιου είδους συστήματα, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε 

αυτοματοποιημένη λαθροχειρία μεγάλης κλίμακας.  
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 Τη μυστικότητα της ψήφου. Η δυνατότητα των εκλογέων να ρίξουν την ψήφο τους, χωρίς την 

υποχρέωση να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα επιβάλλει, εκ των πραγμάτων, τη θέσπιση 

αυστηρότερων προϋποθέσεων για την ανάγκη εξακρίβωσης της ταυτότητας του ψηφοφόρου. 

Οι προϋποθέσεις αυτές, πιθανά, θα συνίστανται στη χορήγηση ψηφιακών υπογραφών ή 

κωδικών πρόσβασης, ανάλογα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές με τις οποίες έχει 

σχεδιαστεί το κάθε ηλεκτρονικό σύστημα. 

Παρά την ικανότητα που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένες μέθοδοι να προστατεύσουν το 

περιεχόμενο της ψήφου των εκλογέων, αλλά και να αποτρέψουν τον κίνδυνο  αποκάλυψης της 

ταυτότητας του ψηφοφόρου, εντούτοις αμφισβητείται ευρέως η αποτελεσματικότητα τους σε 

εφαρμογές μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερης πολυπλοκότητας, όπως είναι η ηλεκτρονική 

ψηφοφορία. 

Παράλληλα, παρά την εντυπωσιακή  διάδοση, τα τελευταία χρόνια, της χρήσης των μέσων 

πληροφοριακής τεχνολογίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου, εξακολουθεί να υπάρχει 

διαφοροποιημένη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Συνεπώς, η 

εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ενδεχομένως να ευνοήσει τους ψηφοφόρους εκείνους 

που έχουν εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες και να οδηγήσει στον αποκλεισμό των υπολοίπων 

από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Η ψηφιοποίηση μίας διαδικασίας, η οποία αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό της δημοκρατίας, 

χάριν ικανοποίησης ατομικιστικών επιδιώξεων (ευκολία συμμετοχής), υποβιβάζει την άσκηση 

ενός θεμελιώδους πολιτικού δικαιώματος στο επίπεδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών στις 

οποίες προβαίνει καθημερινά ο πολίτης. 

Οι εκλογές αποσκοπούν στο να ενδυναμώσουν την ιδιότητα του πολίτη, υπενθυμίζοντας την 

σημασία του να θέτει κανείς το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον πάνω από τις στενές του ατομικές 

επιδιώξεις. Η δημοκρατική συμμετοχή πάντα θα συνεπάγεται ένα μικρό ποσοστό αναστάτωσης 

για τον πολίτη, όπως άλλωστε συμβαίνει με τις περισσότερες σημαντικές δραστηριότητες στη 

ζωή. Η αντιμετώπιση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ως μια επέκταση των εφαρμογών του 

διαδικτύου παραγνωρίζει βασικές αρχές του συνταγματικού βίου και υπονομεύει την ίδια αρχή 

της λαϊκής κυριαρχίας. 

1.9. Εθνικό πλαίσιο στρατηγικής e-Government 
 

Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση και όραμα. 

Επίσης, απαιτεί ένα εθνικό πλαίσιο στρατηγικής, το οποίο δεν θα προκύψει μόνο από διεθνείς 
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εφαρμοσμένες πρακτικές, αλλά θα είναι ευαίσθητο και στις υφιστάμενες πολιτικές και 

οικονομικές συνθήκες. Το πλαίσιο αυτό θα προσδιορίζει το κυβερνητικό όραμα, τους στόχους 

και τα κύρια σημεία, την τεχνική προσέγγιση και τα πρότυπα για τα συστήματα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. Το πλαίσιο αυτό οφείλει να αναφέρεται, επίσης, σε θέματα προσωπικών 

δεδομένων, ασφάλειας, συντήρησης και προτύπων αλληλεπίδρασης.  

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ένα εθνικό πλαίσιο δεν είναι προαπαιτούμενο για κάθε 

πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πιο απλά, σημαντικά προγράμματα e-Government 

σε επίπεδο κρατικών μονάδων ή τοπικών οργανισμών δεν θα πρέπει να καθυστερήσουν λόγω 

της έλλειψης εθνικού πλαισίου. Πολλές κυβερνήσεις αφιέρωσαν χρόνια και πολύτιμους πόρους 

στην προσπάθεια για ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής, όταν θα μπορούσαν να κινηθούν σε 

κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν οι κυβερνήσεις είναι ότι 

ένα εθνικό πλαίσιο στρατηγικής είναι μια τρέχουσα διαδικασία και όχι ένα στατικό έγγραφο.  

Υπάρχουν δυο προσεγγίσεις στην κατάρτιση εθνικού πλάνου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Η πρώτη είναι η top-down προσέγγιση. Χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ελέγχου από την 

κεντρική εξουσία και συνήθως προβλέπει την ανάπτυξη στρατηγικής. Η δεύτερη είναι η bottom-

up προσέγγιση. Ανεξάρτητες κρατικές μονάδες και τοπικές αρχές εφαρμόζουν δικά τους 

προγράμματα και κοινά πρότυπα, χωρίς την ανάγκη εθνικής στρατηγικής. Υπάρχουν 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε μέθοδο. Η top-down προσέγγιση διευκολύνει την 

ενοποίηση. Ωστόσο, η ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής απαιτεί αρκετά χρόνια τριβών και οι 

τεχνολογικές αποφάσεις τείνουν να είναι αργές και άρα δαπανηρές και μη αναστρέψιμες. Η 

bottom-up προσέγγιση είναι λιγότερο τυποποιημένη και τείνει συνήθως στον πλεονασμό, αλλά 

εμπνέει την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα σε πολλά προγράμματα.  Τελικά, η 

καλύτερη προσέγγιση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι ανάλογη με την χώρα, το πολιτικό 

της σύστημα και το επίπεδο τεχνολογικής ενσωμάτωσης σε κάθε κρατική μονάδα.  

Μια ενιαία υποδομή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία είναι το δίκτυο που ενώνει όλες 

τις κρατικές μονάδες, είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσει ότι οι πολίτες απολαμβάνουν όλα τα 

οφέλη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η δημιουργία του είναι αρκετά δαπανηρή, αν λάβουμε 

υπόψιν ότι απαιτεί σχεδιασμό μεταξύ χιλιάδων υπηρεσιών. Τα ακόλουθα πρέπει να εξεταστούν 

για την δημιουργία ενός τέτοιου βασικού κορμού: 

 Οι επιπτώσεις στο κόστος. Μια μελέτη  οικονομικής εφικτότητας είναι απαραίτητη.   

 Ζητήματα υποδομής. Περιλαμβάνουν την υπάρχουσα υποδομή της χώρας, την διείσδυση του 

Ίντερνετ, την διαθεσιμότητα της τηλεφωνίας, την ταχύτητα της τεχνολογικής ανάπτυξης, τις 

πιθανότητες σύγκλισης και τι επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα.  
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 Τα οφέλη και οι κίνδυνοι. Η υποδομή εξασφαλίζει τις κρατικές επικοινωνίες όλες τις ώρες 

και μέρες. Ωστόσο, αυτό μπορεί να επιφέρει χρηματοδότηση για αναβαθμίσεις και 

συντήρηση του δικτύου και την πρόσληψη ειδικών για την επιτήρηση του δικτύου ανά πάσα 

στιγμή. Κάποιες κυβερνήσεις μπορεί να αποφασίσουν ότι η δημιουργία  δικής τους 

υποδομής είναι υπερβολικά δαπανηρή και χρονοβόρα. Η δημιουργία μιας υποδομής μπορεί 

να χρειαστεί χρόνια και μεγάλο όγκο χρημάτων και αν οι κυβερνήσεις επιζητούν άμεσες 

λύσεις, ίσως να μην υπάρχουν τα διαθέσιμα χρήματα. Μια εναλλακτική λύση είναι η χρήση 

μιας υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδομής, συνήθως από έναν μεγάλο πάροχο 

τηλεπικοινωνιών. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα εμπιστεύεται την ασφάλεια του 

δικτύου στον πάροχο, ο οποίος θα αναλάβει και την συντήρηση, υποστήριξη και αναβάθμιση 

του δικτύου.  

 
Τα βήματα για την ανάπτυξη μις εθνικής στρατηγικής είναι τα εξής: 

1. Ανάπτυξη οράματος.  Πριν την ανάπτυξη ενός μεγάλου προγράμματος, η κυβέρνηση 

οφείλει να προσδιορίσει τι στοχεύει να πετύχει. Ένα όραμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

πρέπει να αντανακλά τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας, τις δημόσιες ανησυχίες και 

τους στόχους της κοινωνίας. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί η συμμετοχή του κοινού στο 

όραμα και την συμμετοχή των φορέων στην λήψη αποφάσεων. Η συμμετοχή των πολιτών, 

του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας σε αυτή την προσπάθεια, αυξάνει τις 

πιθανότητες επιτυχίας της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.    

2. Διενέργεια αξιολόγησης e-ετοιμότητας. Είναι σημαντική η καταγραφή των 

τεχνολογικών πόρων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έπειτα, πρέπει να προσδιοριστεί η 

ποιότητα των πόρων, αλλά και οι ανάγκες για νέους. Σημαντικός είναι και ο προσδιορισμός 

των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων που θα κληθούν να εφαρμόσουν το νέο σύστημα. 

Τέλος, πρέπει να μελετηθεί το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί το νέο σύστημα.  

3. Προσδιορισμός ρεαλιστικών στόχων. Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι υπηρεσίες που θα 

παρέχονται ηλεκτρονικά. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στις online υπηρεσίες. Θα 

πρέπει να προσδιοριστούν, επίσης, οι πιο σημαντικές κρατικές μονάδων που θα αποτελέσουν 

τους κύριους πυλώνες του εγχειρήματος.   

4. Στρατηγική άρσης της γραφειοκρατίας. Με την αναδιοργάνωση των back-office 

διαδικασιών. 

5. Δημιουργία δημόσιων και ιδιωτικών συνεργασιών. Το εγχείρημα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης θα απαιτεί αναπόφευκτα την σύναψη συμφωνιών με ιδιωτικούς και 

δημόσιους οργανισμούς για την υλοποίηση επιμέρους στόχων. 
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1.10. Τα οφέλη της εφαρμογής e-Government 
Τα οφέλη από την ενσωμάτωση εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι πολλαπλά 

και ιδιαίτερα σημαντικά. Γενικά, ο στόχος της εφαρμογής του e-Government είναι η υποστήριξη 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ τριών κύριων παραγόντων στην κοινωνία (κράτος, πολίτες, 

επιχειρήσεις) προκειμένου να επιτύχει πολιτική, κοινωνική και οικονομική πρόοδο στην χώρα. 

Επιμέρους οφέλη είναι τα εξής: 

 
1. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν την βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας στις πολύπλοκες δημόσιες διαδικασίες. Οι εφαρμογές διαδικτύου 

μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση στην συλλογή και μετάδοση των δεδομένων, την 

προβολή των πληροφοριών και την επικοινωνία με τους πολίτες. Πιθανή είναι και η 

μελλοντική αποτελεσματικότητα, μέσα από την διανομή των δεδομένων στον κρατικό 

τομέα. 

2. Βελτίωση των υπηρεσιών. Η υιοθέτηση στρατηγικών με κέντρο τον πολίτη είναι το 

κεντρικό στοιχείο στις στρατηγικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όλων των χωρών. Οι 

επιτυχημένες υπηρεσίες χτίζονται με βάση την κατανόηση των απαιτήσεων του χρήστη, κάτι 

που ισχύει και για τις online υπηρεσίες. Η εστίαση στον πελάτη σημαίνει ότι ένας χρήστης 

δεν χρειάζεται να κατανοήσει τις πολύπλοκες κρατικές δομές και σχέσεις. Το διαδίκτυο 

μπορεί να βοηθήσει σε αυτό τον στόχο, διευκολύνοντας τις κυβερνήσεις να φαίνονται σαν 

ένας ενοποιημένος οργανισμός και παρέχοντας ενιαίες online υπηρεσίες. Όπως συμβαίνει 

και με όλες τις υπηρεσίες, το e-Government πρέπει να αναπτυχθεί υπό το πρίσμα της 

ζήτησης και των αξιών του χρήστη.  

3. Μπορούν να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το Ίντερνετ μπορεί να βοηθήσει 

τις εμπλεκόμενες οντότητες να μοιράζονται πληροφορίες και ιδέες και να πετυχαίνουν 

συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η διανομή των πληροφοριών στον τομέα της 

υγείας μπορεί να βελτιώσει την κατανομή των πόρων και την φροντίδα των ασθενών. 

Ωστόσο, η διανομή των πληροφοριών θα εγείρει θέματα προστασίας ευαίσθητων δεδομένων 

και οι δυνατές ανταλλαγές δεδομένων πρέπει να μελετηθούν πολύ προσεκτικά.  

4. Αποτελεί σημαντικό κίνητρο για μετασχηματισμό της διακυβέρνησης. Όλες οι 

κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως ο εκμοντερνισμός και ο μετασχηματισμός της 

δημόσιας διοίκησης. Εξελίξεις, όπως η παγκοσμιοποίηση, η μεταβαλλόμενη ζήτηση, οι 

κοινωνίες που αλλάζουν και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών, σημαίνουν ότι η 
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διαδικασία αναδιοργάνωσης θα πρέπει να είναι συνεχής. Οι νέες τεχνολογίες έχουν 

υποστηρίξει μετασχηματισμούς σε πολλούς τομείς.  

5. Εμπιστοσύνη των πολιτών προς την κυβέρνηση τους. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τους πολίτες είναι πολύ σημαντική για την σωστή 

διακυβέρνηση. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, 

διευκολύνοντας τους πολίτες να αναμειχθούν στις πολιτικές διαδικασίες, προωθώντας την 

ανοιχτή και υπεύθυνη διακυβέρνηση και αποτρέποντας την διαφθορά. Επιπλέον, μπορεί να 

βοηθήσουν ατομικές φωνές να ακουστούν δημόσια, να προβάλλουν την δημιουργική σκέψη 

των πολιτών σε σχέση με δημόσια ζητήματα και να φέρουν τις δημοκρατικές διαδικασίες πιο 

κοντά στον πολίτη.  

6. Ενίσχυση της δημοκρατίας. Περιλαμβάνει την δημιουργία περισσότερο προσβάσιμης 

κυβέρνησης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές 

διαδικασίες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κάνει πράξη την άμεση επικοινωνία με τους 

εκπροσώπους της πολιτικής εξουσίας, την ουσιαστική πληροφόρηση και τη συμμετοχή στα 

πολιτικά δρώμενα, όλα με αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Η μεγαλύτερη 

πρόκληση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η ανατροπή του κλίματος αδιαφορίας 

και απαξίωσης των σημερινών πολιτών για τα τεκταινόμενα στους χώρους της πολιτικής και 

της διακυβέρνησης, γεγονός που εκφράζεται με σαφή τρόπο, μεταξύ άλλων, με το 

αυξανόμενο ποσοστό αποχής από την εκλογική διαδικασία. Η ηλεκτρονική πολιτεία 

προσφέρει έναν απλό τρόπο για την ανάκτηση και τη μελέτη επίσημων εγγράφων, όπως 

προϋπολογισμών δημόσιων υπηρεσιών, προτεινόμενης και ισχύουσας νομοθεσίας, πρακτικά 

κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων και πρακτικά έργου διαφόρων επιτροπών. Η δυνατότητα 

ενημέρωσης και συμμετοχής στη συζήτηση που προηγείται της λήψης κάθε απόφασης με 

δημοκρατικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως οι κυβερνητικές ιστοσελίδες και τα 

ηλεκτρονικά φόρα, κάθε στιγμή της ημέρας, κάνει τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιο εύκολη 

και πιο ελκυστική και τη λήψη αποφάσεων περισσότερο δημοκρατική.  

7. Καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η τεχνολογία είναι ένας αποδεδειγμένος καταλύτης 

για την αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η χρήση νέων 

τεχνολογιών στον κρατικό τομέα και η εγκατάσταση μια υποδομής Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης βοηθά στην δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, με την 

αναβάθμιση της αλληλεπίδρασης τους με το κράτος. Μειώνοντας τους πλεονασμούς στις 

διαδικασίες και δίνοντας έμφαση στην άμεση και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών, η 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δημιουργεί τις συνθήκες που προσελκύουν επενδυτές.   
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8. Βελτίωση της ποιότητας ζωής υποβαθμισμένων κοινοτήτων.  Η τεχνολογία καθιστά 

δυνατή την πρόσβαση τους κράτους σε απομονωμένες ομάδες ή κοινότητες και την 

βελτίωση της ζωής τους.  Περιλαμβάνει την ενδυνάμωση τους μέσω της συμμετοχής τους 

στις δημοκρατικές διαδικασίες και την διανομή βασικών αγαθών και υπηρεσιών σε αυτές.  

9. Οφέλη και σε άλλες κατευθύνσεις. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση συνεισφέρει και στην 

οικονομική πολιτική, μειώνοντας τις δαπάνες, μέσα από περισσότερο αποτελεσματικά 

προγράμματα, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα μέσα από την απλοποίηση των κρατικών 

δομών και την προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας.  

 
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τον Heeks [2001]P

22
P, τα οφέλη ανήκουν σε μια από τις παρακάτω 

πέντε κατηγορίες: 

1. Φθηνότερα. Παραγωγή εκροών σε χαμηλότερο κόστος. 

2. Περισσότερα. Παραγωγή περισσότερων εκροών. 

3. Γρηγορότερα. Παραγωγή εκροών σε λιγότερο χρόνο. 

4. Καλύτερα. Παραγωγή εκροών με καλύτερη ποιότητα. 

5. Νέα. Παραγωγή νέων εκροών.  

 
1.11. Το μέλλον της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Δυσκολίες μπορούν να προκύψουν στην ανάπτυξη, ενσωμάτωση και αναβάθμιση των 

εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ακόμα και το απλούστερο λάθος, όπως ο έλεγχος 

στον έλεγχο των συναλλαγών, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Από την στιγμή που μια 

κυβέρνηση θα αποφασίσει να υιοθετήσει στρατηγικές μετασχηματισμού των διαδικασιών της, 

σημαντικές προκλήσεις προκύπτουν, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει στο μέλλον. Οι 

κυριότερες προκλήσεις είναι οι εξής: 

 
1. Ανάπτυξη υποδομής (Infastructure). Οι χώρες που υιοθετούν την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση αγωνίζονται να δημιουργήσουν μια βασική υποδομή για να εκμεταλλευτούν 

τις νέες τεχνολογίες και τα επικοινωνιακά εργαλεία. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, αν και 

έχουν την βούληση, δεν διαθέτουν την υποδομή για την άμεση ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. Αυτές οι χώρες οφείλουν να συμπεριλάβουν στις στρατηγικές τους την 

προσπάθεια για ανάπτυξη υποδομής, αναπτύσσοντας καινοτόμες προσεγγίσεις που θα 

στοχεύουν στην επίλυση του προβλήματος της αναγκαίας συνδεσιμότητας των κρατικών 

δομών.  



Κεφάλαιο 1 – Η έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 51

2. Ασφάλεια (Security). Κάθε κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει ζητήματα σχετικά με την 

προστασία των πληροφοριών και των συστημάτων της από παραβιάσεις που απειλούν την 

ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών 

στο σύστημα. Τα θέματα ασφαλείας περιλαμβάνουν προστασία ενάντια σε hackers και ιούς, 

εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των ηλεκτρονικών εγγραφών, και την αποτροπή της 

υποκλοπής ή την παραποίηση πληροφοριών. 

3. Προσωπικά δεδομένα (Privacy). Ακόμα και για τις κυβερνήσεις που έχουν συγκεντρωτική 

δομή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση παρουσιάζει κάποιες νέες προκλήσεις. Η αποθήκευση πληροφοριών σε 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, αν και γίνεται με το σκεπτικό της προστασίας τους, ενέχει 

κινδύνους, καθώς τα δεδομένα μοιράζονται διάφορες υπηρεσίες. Πολλά συστήματα 

συλλέγουν, αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα για τους χρήστες των 

υπηρεσιών ή ακόμα και για τους επισκέπτες των δικτυακών τόπων. Για να διατηρηθεί η 

εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και να αποφευχθούν 

παρανομίες στην χρήση των προσωπικών δεδομένων, μια κυβέρνηση οφείλει να 

προσδιορίσει τον τρόπο που θα περιορίσει την διανομή των προσωπικών δεδομένων σε 

πρόσωπα και οργανισμούς που ο χρήστης δεν εισήγαγε τα στοιχεία, μέσα και έξω από την 

κρατική μηχανή. Οι κυβερνήσεις οφείλουν, επίσης, να εξετάσουν προσεκτικά τα ζητήματα 

που αφορούν τον εντοπισμό των χρηστών μέσω των cookies και την πιθανότητα κάποιος να 

μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να εντοπίσει συμπεριφορές σε ένα χρήστη.   

4. Εμπιστοσύνη (Trust). Τα προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οφείλουν να 

οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη ανάμεσα στις κρατικές υπηρεσίες, τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. Η εμπιστοσύνη θα πρέπει να οικοδομηθεί από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της 

πρωτοβουλίας και να αναφέρεται σε κάθε εμπλεκόμενη οντότητα. Η μεγαλύτερη ανησυχία 

που διέπει τις περισσότερες από αυτές τις οντότητες είναι ότι η αλλαγή που επιφέρει ένα νέο 

σύστημα θα έχει αρνητικές επιδράσεις σε αυτές. Η εμπιστοσύνη περιλαμβάνει επίσης δύο 

πολύ σημαντικά ζητήματα κάθε online υπηρεσίας, την ασφάλεια και τον σεβασμό των 

προσωπικών δεδομένων, όπως αναλύθηκαν προηγουμένως. Χωρίς το κλίμα εμπιστοσύνης, 

οι πολίτες που είναι ήδη διστακτικοί με την χρήση της τεχνολογίας θα αποφύγουν κάθε 

προσπάθεια ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορεί και οφείλει να 

παίξει σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση του κοινού σε σχέση με τις πολιτικές που 

εφαρμόζει.  

5. Ψηφιακό χάσμα (Digital Divide). Οι διαφορές στην πρόσβαση των υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που καλείται συνήθως «ψηφιακό χάσμα», αφορά ένα σύνολο 
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από ζητήματα. Τα χάσματα στην πρόσβαση και την χρήση της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης μπορούν να σχετίζονται με ένα αριθμό χαρακτηριστικών, όπως η ηλικία, η 

τοποθεσία, το επίπεδο εισοδήματος, το επίπεδο μόρφωσης, η γλώσσα και οι ειδικές ανάγκες. 

Τα ζητήματα του ψηφιακού χάσματος, που φαίνεται να είναι κοινά σε κάθε πολιτισμό και 

χώρα,  αναφέρονται τόσο στην ικανότητα για την πρόσβαση σε υπηρεσίες, όσο και στην 

ικανότητα για πρόσβαση στο περιεχόμενο. Κάθε δημοκρατική κοινωνία έχει την ηθική και 

νομική υποχρέωση να αγωνίζεται για την εξάλειψη των κάθε είδους αποκλεισμών και να 

μεριμνά ώστε ο κάθε πολίτης να απολαμβάνει εύκολη και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

του κράτους. Το κράτος θα πρέπει να διατηρήσει τις παραδοσιακές μεθόδους παροχής 

υπηρεσιών, για όσους αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις ανάλογες ηλεκτρονικές. Η λύση 

των προβλημάτων πρόσβασης θα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το e-Government του 

μέλλοντος.  

6. Οικονομικές διαφορές. Το εισόδημα αποτελεί μια κύρια ανησυχία σε πλούσιες και φτωχές 

χώρες. Οι οικονομικά ασθενέστεροι έχουν «τα χαμηλότερα επίπεδα πρόσβασης, αλλά συχνά 

τα υψηλότερα επίπεδα αλληλεπίδρασης με το κράτος»P

47
P. Σε ένα κράτος με σχετικά μικρές 

δαπάνες για κρατικές υπηρεσίες και περιορισμένη πρόσβαση στο Ίντερνετ, τα οικονομικά θα 

παίξουν σημαντικό ρόλο στο να εμποδίσουν το κοινό να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες.  Ακόμα και αν η πρόσβαση είναι η διαθέσιμη σε εκείνους που δεν την έχουν, 

μέσω ενός δημοσίου χώρου, «δεν είναι το ίδιο με το να έχεις αυτόματη πρόσβαση μέσω 

σύνδεσης υψηλής ταχύτητας στο σπίτι και το γραφείο»P

48
P. Σε πιο πλούσιες χώρες, οι 

οικονομικές διαφορές μπορούν να προκαλέσουν χάσματα στην χρήση των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. «Οι χώρες με το μεγαλύτερο ψηφιακό χάσμα είναι εκείνες που παρουσιάζουν 

μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες»P

49
P.  

7. Εκπαίδευση (Training). Γενικά, όσο ανεβαίνει το επίπεδο μόρφωσης, αντίστοιχα αυξάνεται 

και η χρήση του ΊντερνετP

50
P. Σε κάθε επίπεδο εισοδήματος, οι άνθρωποι με ανώτερη 

μόρφωση παρουσιάζουν  υψηλότερη συχνότητα χρήσης του Ίντερνετ σε σχέση με άλλους 

χαμηλότερης μόρφωσηςP

51
P. Η εκπαίδευση στην χρήση της τεχνολογίας φαίνεται να είναι το 

στοιχείο-κλειδί σε αυτό το χάσμα. Οι ομάδες χρηστών που έχουν εμπειρία στο διαδίκτυο 

είναι οι πιο συχνοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιώνP

49
P.   

8. Πρόσβαση (Accessibility). Η εξασφάλιση ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τους κρατικούς δικτυακούς τόπους είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα στην 

ανάπτυξη του e-Government. Η ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

παρουσιάζει συγκεκριμένες προκλήσεις. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μια ιστοσελίδα 

είναι προσβάσιμη «αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια ποικιλία τρόπων που δεν εξαρτάται 
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από μια αίσθηση ή ικανότητα»P

52
P. Η αποτυχία προσβασιμότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

δημιουργεί την απειλή της εικονικής απομόνωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκεςP

53
P.   

9. Διαφάνεια (Transparency). Η κυβερνητική διαφάνεια θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό 

παράγοντα στην σχεδίαση της υποδομής. Οι πολίτες σπάνια κατανοούν πώς λαμβάνονται οι 

κυβερνητικές αποφάσεις. Αυτή η έλλειψη διαφάνειας αποτρέπει τους περισσότερους πολίτες 

από την ενεργή συμμετοχή, την ανάπτυξη ερωτημάτων ή την διαμαρτυρία για άστοχες 

αποφάσεις. Η έλλειψη διαφάνειας, επίσης, μπορεί να αποκρύψει φαινόμενα διαφθοράς ή 

ευνοϊκής μεταχείρισης από το κράτος. Οι κρατικοί δικτυακοί τόποι και οι online υπηρεσίες 

πρέπει να συμμορφωθούν με τις αρχές του δικαίου, όσον αφορά τις κρατικές λειτουργίες.  

10. Πληροφόρηση των πολιτών. Οι κυβερνήσεις μπορούν να είναι υπερβολικά φιλόδοξες με 

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αλλά πιθανότατα δεν θα υπάρχει αντίστοιχη πληροφόρηση 

των πολιτών για τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  

11. Ανθρώπινο δυναμικό (Human Resources). Οι ανθρώπινοι πόροι πρέπει να δομηθούν 

έχοντας κατά νου τους στόχους της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ένα εκπαιδευμένο και 

πρόθυμο ανθρώπινο προσωπικό είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα χρειαστούν εκπαίδευση και κίνητρα για να 

«ενωθούν» με την νέα υποδομή. Η ανώτερη ηγεσία θα πρέπει να περιμένει ότι οι δημόσιοι 

υπάλληλοι θα νιώθουν απειλή από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, είτε λόγω του φόβου 

εντοπισμού της διαφθοράς, είτε λόγω του φόβου ότι θα μειωθεί η δύναμη τους. Η πολιτική 

βούληση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία θετικού κλίματος για την 

αλλαγή, εξασφαλίζοντας επαρκή εκπαίδευση και ανταμείβοντας όσους υποστηρίζουν την 

αλλαγή αυτή.  

12. Benchmarking. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αξιολογούν τακτικά την πρόοδο και την 

αποτελεσματικότητα των επενδύσεων, προκειμένου να προσδιορίσουν αν οι στόχοι και οι 

σκοποί ανταποκρίνονται στα χρονοδιαγράμματα. Ο υπολογισμός της αξίας και της προόδου 

των επενδύσεων είναι ένα δύσκολο αλλά αναγκαίο βήμα, εάν είναι επιθυμητή η υποστήριξη 

σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Μπορεί να περιλαμβάνει ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις, 

όπως ο αριθμός των online υπηρεσιών, η μείωση του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης των 

συναλλαγών, η μείωση των παραπόνων για την ποιότητα των υπηρεσιών, η αύξηση της 

συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και η μείωση του κόστους για το 

κράτος.   

13. Προτεραιότητες. Υπάρχει, βέβαια, και ο κίνδυνος προώθησης της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης σε βάρος βασικότερων αρμοδιοτήτων της διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, 

σε κάποιες περιοχές της Ινδίας παρουσιάζεται υψηλή χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 



Κεφάλαιο 1 – Η έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 54

την ώρα που σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από τις περιοχές αυτές υπάρχουν σοβαρά 

προβλήματα με το δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτροδότησηςP

54
P.  

 

1.12. Συμπεράσματα-Προτάσεις 
Η συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι υπάρχει ένας αριθμός διαφορετικών 

προσεγγίσεων για την οριοθέτηση ενός πλαισίου ανάπτυξης και αξιολόγησης πρωτοβουλιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πολλές από αυτές τις προσεγγίσεις παρουσιάζουν διάφορες 

αδυναμίες. Είναι προτιμότερο για έναν ερευνητή να εστιάσει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων 

μοντέλων που θα χρησιμεύσουν στην κατανόηση και εξήγηση των διαφορών ανάμεσα στις 

πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες, με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες και 

προτεραιότητες τους, παρά να ασχοληθεί με την ανάπτυξη ενός τυποποιημένου πλαισίου. Ο 

χώρος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένας ιδιαίτερα ευρύς 

τομέας που προσφέρεται για θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες και περιλαμβάνει ένα τεράστιο 

σύνολο διαδικαστικών και οργανωτικών επιλογών. Στον τομέα αυτό μπορούμε να προσθέσουμε 

σημαντικές θεωρίες και μεθοδολογίες από άλλους ερευνητικούς χώρους. Μέχρι πρόσφατα, η 

έρευνα εστίαζε κυρίως σε εθνικό επίπεδο και όχι σε τοπικό, το οποίο έχει και μεγαλύτερη 

επίδραση στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η κατεύθυνση αυτή προσφέρει αρκετές ευκαιρίες 

για μελλοντική έρευνα, αφού αποτελεί τον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που φτάνει 

τόσο συχνά στον πολίτη.  

Οι πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να επιβραδυνθούν από πολιτισμικές 

πεποιθήσεις, γλωσσικές δομές ή από το γενικότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Κάποιες χώρες και 

θρησκείες εμποδίζουν τις εξωτερικές επιρροές και δεν είναι διατεθειμένες να «μολυνθούν» από 

αυτές. Αυτές οι χώρες θα παρουσιάσουν αργή πρόοδο στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και 

πιθανότατα θα αντισταθούν σε εξωτερικούς παράγοντες που θα τους ωθούν προς αυτή την 

κατεύθυνση.  

Το ψηφιακό χάσμα παρουσιάζεται σαν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η διάκριση στους 

τεχνολογικά καταρτισμένους και στους τεχνολογικά αναλφάβητους φαίνεται να εδραιώνει τις 

οικονομικές και μορφωτικές διακρίσεις, αφού είναι ανίκητος ο ανταγωνισμός χωρίς τις 

ικανότητες χρήσης της νέας τεχνολογίας. Οι παγκόσμιες επιρροές αυτής της διάκρισης είναι 

σημαντικές και τείνουν να επιδεινωθούν από την υπάρχουσα κατάσταση. Οι επιπτώσεις στις 

οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές είναι τεράστιες. Το γεγονός αυτό προκαλεί μείωση της 

δημόσιας δύναμης και επιφέρει την δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανασφάλειας, το οποίο 
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πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος. Είναι επιτακτική ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί το ψηφιακό 

χάσμα προωθώντας την κατάρτιση μέσα από κάθε διαθέσιμη οδό.  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς αναπτύσσεται σε 

όλο τον κόσμο, θα πρέπει να ανταποκριθεί σε κάποια ζητήματα. Τα μαθήματα από τρέχοντα 

προγράμματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πάνω στο τι δουλεύει και τι όχι, θα παρέχουν 

σημαντική καθοδήγηση στην ανάπτυξη και τον αναπροσδιορισμό του e-Government. Επιπλέον, 

η εξέταση των προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα παγκοσμίως, 

προσφέρει μια μέθοδο για την ανταλλαγή γνώσης πάνω στο αντικείμενο. Οι μελλοντικές 

κατευθύνσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που 

δεν έχουν ακόμα αντιμετωπιστεί σε βάθος.  

Το Διαδίκτυο έχει μεταβάλλει τον τρόπο αλληλεπίδρασης των πολιτών μεταξύ τους και της 

συλλογικής τους δράσης σαν ένα τμήμα της σχέσης κυβέρνησης-πολιτών. Η δυνατότητα της 

αύξησης της επιρροής της κοινής γνώμης μέσω της νέας τεχνολογίας, μας δίνει την ευκαιρία 

βελτίωσης της κοινωνίας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το όφελος δεν 

επέρχεται χωρίς κόστος και κινδύνους και αυτή η ισορροπία πρέπει να μελετάται από κοντά, 

προκειμένου να αποκομίσουμε τα μέγιστα δυνατά οφέλη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο 

πιο δυνατό ασφαλές περιβάλλον. Ίσως είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι το πιο σημαντικό 

στοιχείο στην ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η βούληση των πολιτών. Αυτή η 

παρατήρηση ξεπερνάει τα όρια της εθνικότητας, του πολιτισμού και ακόμα και της εκπαίδευσης. 

Χωρίς την οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς την Διακυβέρνηση δεν θα υπάρξει ποτέ πραγματικά 

ελεύθερη ροή της πληροφορίας.    
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2.1. Εισαγωγή 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια από τις σημαντικές δυνάμεις που δραστηριοποιούνται   

στο   παγκόσμιο οικονομικό  στερέωμα   και   καλείται   να διαμορφώσει τις στρατηγικές εκείνες 

που θα της επιτρέψουν να εκμεταλλευθεί στο  έπακρο  τις  οικονομικές  δυνατότητές  της  και  

να  αναπτύξει  τα  συγκριτικά πλεονεκτήματα   που   θα   της   παρέχουν   τη   δυνατότητα   να   

ανταγωνίζεται επιτυχώς, σε παγκόσμιο επίπεδο, τις άλλες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Με  

δεδομένη  την  ετερογένεια στους  ρυθμούς  ανάπτυξης  των κρατών  µελών  της  Ένωσης,  είναι  

επιβεβλημένη  η  υιοθέτηση  πολιτικών,  οι οποίες  θα  προωθούν  την  ουσιαστική  σύγκλιση  

και  την  ισόρροπη  ανάπτυξη των  ευρωπαϊκών  χωρών.  Η  συνοχή  μέσα  στα  πλαίσια  της  

Κοινότητας  είναι απαραίτητη  προϋπόθεση,  προκειμένου  να  μπορέσει  να  οδηγηθεί  αυτή  

στο δρόμο της προόδου, της ανάπτυξης και της επιτυχίας. 

Το Διαδίκτυο αλλάζει τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Η Ευρώπη οφείλει να περάσει στην 

εποχή της ηλεκτρονικής και της οικονομίας που βασίζεται στις γνώσεις. Η ποιότητα ζωής και οι 

συνθήκες εργασίας των ευρωπαίων πολιτών καθώς και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων και υπηρεσιών θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση το πέρασμα στη νέα εποχή. 

Οι αποτελεσματικές και εύχρηστες υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι ένα 

απαραίτητο στοιχείο για τον επιτυχή και καινοτόμο εκσυγχρονισμό της δημόσιας 

Διακυβέρνησης και των ευρωπαϊκών πολιτικών που στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες. 

Ειδικότερα, με την αυξανόμενη κινητικότητα των πολιτών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε κάθε τόπο και χρόνο. 

Παραδείγματα υπηρεσιών είναι η υγεία, η δημόσια ασφάλεια, η ασφάλιση, οι συντάξεις, οι 

άδειες οδήγησης, οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και η ηλεκτρονική φορολόγηση. Είναι επιτακτική 

η ανάγκη της έρευνας πάνω στην νέα γενιά των πρωτοποριακών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, οι οποίες θα ενσωματώνουν την έννοια της διεθνούς πανευρωπαϊκής 

πρόσβασης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη υπηρεσιών που να μπορούν 

να υιοθετηθούν από διαφορετικά κράτη, κάτω από διαφορετικές συνθήκες και σε διαφορετικές 

γλώσσες. Έτσι, ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των μελλοντικών υπηρεσιών για τους πολίτες 

είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Η δυναμική που διαθέτει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση να συμβάλει αποφασιστικά στην 

αύξηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, του προϊόντος και της καινοτομίας είναι συχνά 

κοινό σημείο αναφοράς. Ο δημόσιος τομέας είναι μακράν ο κυριότερος οικονομικός τομέας 

στην Ευρώπη (η συνολική δημόσια δαπάνη στην Ευρώπη των 25 ανήλθε στο 45% του ΑΕΠ το 
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2004) και επηρεάζει όλους τους τομείς της οικονομίας. Η παροχή των κύριων δημοσίων 

υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η δημόσια ασφάλεια, όπως και οι επενδύσεις σε 

υποδομές μπορούν να διευκολυνθούν από την χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 

Βελτιωμένα συστήματα ροής πληροφοριών επιτρέπουν τον καλύτερο συντονισμό, την βέλτιστη 

κατανομή των πόρων και την μείωση του διοικητικού φόρτου. Επίσης, ο ρόλος του κράτους σαν 

εργοδότης μπορεί να αναβαθμιστεί με την χρήση νέων συστημάτων. Το 2003, ο δημόσιος 

τομέας απασχολούσε το 16,7% των εργαζομένων στην Ευρώπη των 15. Τέλος,  ένας πολύ 

σημαντικός ρόλος άπτεται της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και είναι η βελτίωση των 

δημοσίων προμηθειών. Οι δημόσιες προμήθειες στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται 

στο 16% του ΑΕΠ, ή 1.5 δισ. Ευρώ το 2002. Έχει υπολογιστεί ότι οι ηλεκτρονικές προμήθειες 

εξοικονομούν περίπου 5% στο συνολικό κόστος προμήθειας και 10% στο κόστος της 

διαπραγμάτευσης.  

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επένδυσαν 36.5 δισ. Ευρώ στις νέες τεχνολογίες το 

2004, ένα ποσό που αυξανόταν σταθερά και αναμένεται να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Από 

αυτά, περίπου 11.9 δισ. Ευρώ υπολογίζεται ότι σχετίζονται άμεσα με την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση.  

 
2.2. Η στρατηγική της Λισσαβώνας 

Στις  23 και  24 Μαρτίου  2000, στην  πρωτεύουσα  της  Πορτογαλίας, οι  ηγέτες των  

κρατών  µελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  εξέφρασαν  ρητά  την  πρόθεσή τους  να  

καταστήσουν  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  μέχρι  το  2010,  «την  πλέον ανταγωνιστική  και 

δυναμική οικονομία γνώσης παγκοσμίως, ικανή για βιώσιμη οικονομική  ανάπτυξη,  µε  

περισσότερες   και  καλύτερες  θέσεις  εργασίας  και μεγαλύτερη  κοινωνική  συνοχή».  Για  να  

διευκολυνθεί  η  επίτευξη  αυτού  του στόχου, υιοθετήθηκε   η   λεγόμενη   «Στρατηγική   της   

Λισσαβώνας», η οποία περιλαμβάνει κατευθύνσεις οικονομικών και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων.  

Οι κατευθύνσεις αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, μέσα 

στον οποίο θα ασκείται ανεµπόδιστη η οικονοµική δραστηριότητα και θα ενθαρρύνονται η 

έρευνα, η καινοτοµία και η επιχειρηµατικότητα - προϋποθέσεις απαραίτητες για τη 

μακροχρόνια ανάπτυξη. Ακόμη, θα ενισχύεται η αλληλενέργεια μεταξύ των κρατών σε  αυτούς 

τους τοµείς, προκειμένου η ανάπτυξη των κρατών να είναι, κατά το δυνατόν, ισόρροπη. 

Σηµαντικό στόχο αποτελεί και η διασφάλιση της συνοχής εντός των κρατών  µελών, µέσω  της  

ενίσχυσης  της  απασχόλησης και  της  εξάλειψης  του κοινωνικού αποκλεισμού. Η προοπτική 
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των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβώνας είναι μακροπρόθεσμη και  για  το  λόγο   αυτό   η   

έμφαση δεν δίνεται µόνο στην ανάπτυξη, αλλά, κυρίως, στη βιωσιμότητα της. Επισημαίνεται  η  

αναγκαιότητα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν υγιείς μακροοικονομικές  

πολιτικές,  προκειμένου  να  μπορέσουν  να  επιδιώξουν  και μακροπροθέσμους αναπτυξιακούς 

στόχους µε σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας. 

Όπως διατυπώθηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες, η Στρατηγική της Λισσαβώνας  

περιλαμβάνει δέκα βασικές  κατευθύνσεις, οι  οποίες  κρίνονται ως καθοριστικοί παράγοντες της 

ανταγωνιστικότητας. Μερικές από αυτές, κινούνται προς την ανάπτυξη κατάλληλων συνθηκών 

για εγχειρήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και είναι οι εξής: 

1. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου γνώσεων, μέσα στον οποίο οι πολίτες και οι   

επιχειρήσεις θα έχουν φθηνή πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο πληροφόρησης και  

υπηρεσιών.  Όλοι αδιακρίτως οι πολίτες θα έχουν την απαραίτητη κατάρτιση, προκειμένου 

να  μπορούν να  εκµεταλλευτούν  τις  δυνατότητες  που  τους  παρέχονται  από  αυτή την  

κοινωνία  των  γνώσεων. Το  ηλεκτρονικό εμπόριο  και  το  διαδίκτυο θα  χρησιμοποιούνται 

ευρέως  και  θα  συμβάλλουν  στη  διεύρυνση  των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ενώ 

οι νέες τεχνολογίες θα συμβάλλουν στην αστική και στην περιφερειακή ανάπτυξη, µε  τρόπο 

φιλικό προς το περιβάλλον. Ως απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση του στόχου αυτού 

κρίνονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις 

τηλεπικοινωνίες,  η μείωση του κόστους πρόσβασης στο διαδίκτυο, η  εισαγωγή  του  

διαδικτύου  στα σχολεία και η σχετική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, καθώς και η 

δυνατότητα  ηλεκτρονικής πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες. 

2. Η έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, για την ανταπόκριση στις νέες συνθήκες  

της κοινωνίας της γνώσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους νέους, στους  άνεργους   

και στους πολίτες, τα  επαγγελματικά  προσόντα  των οποίων απαξιώνονται µε την εισαγωγή 

των νέων τεχνολογιών. Ως  απαραίτητες  ενέργειες  κρίνονται,  η  αύξηση  των  επενδύσεων  

στο «ανθρώπινο κεφάλαιο», η μείωση -στο 50% μέχρι το 2010- του ποσοστού των  πολιτών 

ηλικίας 18 έως 24 ετών, οι  οποίοι δεν λαμβάνουν ανώτερη εκπαίδευση, η πρόσβαση όλων 

των  σχολείων  στο διαδίκτυο και η εξέλιξη των κέντρων κατάρτισης σε πολύπλευρα κέντρα 

γνώσης. Γενικά, προτείνεται αναθεώρηση των στόχων των εκπαιδευτικών συστημάτων των 

κρατών µελών, κατά την οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι αναγκαιότητες και οι πολιτικές της  

Ευρωπαϊκής  Ένωσης, σε συνδυασμό µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους. 

3. Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής, τα οποία θα πρέπει να   

εξασφαλίζουν την  επαρκή  αμοιβή  της  εργασίας,  τη βιωσιμότητα  τους  υπό  το  πρίσμα  

της γήρανσης του πληθυσμού, την ισότητα των φύλων, την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας 
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και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Ουσιαστική ενίσχυση προς αυτή την  

κατεύθυνση  μπορεί  να  παρέχει  η συνεργασία μεταξύ των κρατών µελών και η βοήθεια 

από πλευράς Κοινότητας. 

4. Η  ενίσχυση  της  κοινωνικής  συνοχής  και  η  εξάλειψη  του  κοινωνικού αποκλεισμού, 

µέσω της καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας, της αναβάθμισης των δεξιοτήτων 

και της ευρείας πρόσβασης στις γνώσεις και στις  ευκαιρίες  της  αγοράς  εργασίας. Κρίνεται  

και σε αυτό τον τοµέα αναγκαία η συνεργασία μεταξύ  των κρατών µελών και προτείνεται   

η υιοθέτηση πολιτικών, οι οποίες θα απευθύνονται σε συγκεκριμένες  κοινωνικές ομάδες, για  

παράδειγμα στις μειονότητες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και στα άτομα µε αναπηρίες. 

Η  Στρατηγική  της  Λισσαβώνας  στηρίζεται  σε  μια  ολοκληρωμένη  προσέγγιση των  

στόχων  και  επιβάλλει  το  συντονισμό  και  την  αλληλενέργεια  τόσο  μεταξύ των δράσεων της 

Ένωσης και εκείνων των κρατών µελών, όσο και μεταξύ των διαφόρων κατευθύνσεων -

οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση πρέπει να έχει ένα 

στρατηγικό στόχο: την επίτευξη των στόχων της Λισαβώνας, την μείωση των εμποδίων στις 

διεθνείς αγορές και υπηρεσίες, την διαθεσιμότητα ανά την Ευρώπη, την αποτελεσματική 

εφαρμογή εθνικών πολιτικών και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.  

2.3. Η πρωτοβουλία eEurope  
Τον Νοέμβριο του 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία  eEurope, η 

οποία στοχεύει να εξασφαλίσει ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση - κάθε πολίτης, κάθε σχολείο, 

κάθε επιχείρηση, κάθε δημόσια διοίκηση - έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες πληροφοριών 

και επικοινωνιών και αποκομίζουν από αυτές το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Το Διαδίκτυο θα 

πρέπει, για παράδειγμα, να χρησιμοποιείται για κάθε είδους καθημερινές δραστηριότητες, 

υπηρεσίες και προϊόντα όπως η εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση, η υγεία, ο πολιτισμός και η 

διασκέδαση. 

Η πρωτοβουλία eEurope, επομένως, δεν ασχολείται μόνο με την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει ότι όλοι οι 

ευρωπαίοι πολίτες, ιδίως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες 

τεχνολογίες επικοινωνιών για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Οι ευρωπαίοι πολίτες 

πρέπει να διαθέτουν άμεση και διαλειτουργική δικτυακή (online) πρόσβαση στη γνώση, την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δημόσια διοίκηση, τις υπηρεσίες υγείας, τον πολιτισμό και τη 

διασκέδαση, τις οικονομικές υπηρεσίες και πολλά άλλα. Στη σημερινή κοινωνία, η πρόσβαση 
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στο Διαδίκτυο έχει καταστεί θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες και οι κυβερνήσεις 

έχουν την υποχρέωση να το παρέχουν. 

Η πρωτοβουλία eEurope της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στο αξίωμα ότι το Διαδίκτυο 

είναι καθοριστικό για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία αγορών και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής - όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Η eEurope είναι 

αναγκαστικά φιλόδοξη. Στόχος της είναι να αποκτήσουν όλοι πρόσβαση στο Διαδίκτυο - μέσω 

υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή συστήματος συνδεόμενου με την τηλεόραση - στο γραφείο, 

στο σχολείο και στο σπίτι. Επιδιώκει να δημιουργήσει μια Ευρώπη που να διαθέτει στοιχειώδη 

κατάρτιση στην ψηφιακή τεχνολογία και να εξασφαλίσει ότι η όλη διαδικασία απευθύνεται σε 

όλα τα κοινωνικά στρώματα, δημιουργεί εμπιστοσύνη στους καταναλωτές και μειώνει το χάσμα 

ανάμεσα στους έχοντες και στους μη έχοντες. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τα κύρια σημεία της πρωτοβουλίας eEurope τον 

Νοέμβριο 1999. Στη συνέχεια ενέκρινε προγράμματα δράσης στα οποία προσδιορίζεται 

αναλυτικά η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί και το χρονοδιάγραμμα. 

Εγκρίθηκαν δύο προγράμματα δράσης: 

o Το πρόγραμμα δράσης eEurope 2002 που ενέκριναν οι ηγέτες της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής 

στην Φέιρα της Πορτογαλίας τον Ιούνιο του 2000. 

o Tο πρόγραμμα δράσης eEurope 2005 που ενέκριναν οι ηγέτες της ΕΕ στη Σεβίλλη τον 

Ιούνιο 2002 και κάλυπτε την περίοδο 2003-2005. 

Πετυχαίνοντας τους στόχους της, η πρωτοβουλία eEurope θα βοηθούσε αναμφίβολα να 

δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να καταστούν ανταγωνιστικότερες οι ευρωπαϊκές 

βιομηχανίες. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε τις προσπάθειές να εκπληρώσει 

την υποχρέωσή της (που προβλέπεται στο άρθρο 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) 

«να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης». Η 

επιτυχία της πρωτοβουλίας eEurope δεν εξαρτήθηκε μόνο από τις δραστηριότητες των 

ευρωπαϊκών οργάνων αλλά και από την εθνική, περιφερειακή και τοπική εξουσία σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τις επιχειρήσεις, τα σχολεία, τα νοσοκομεία. Δηλαδή εξαρτήθηκε από τον 

ευρωπαίο πολίτη.  

2.3.1. Σχέδιο δράσης eEurope 2002  
Το πρώτο σχέδιο δράσης, το eEurope 2002 που εγκρίθηκε το 2000, αναγνώρισε το ∆ιαδίκτυο 

(Internet) ως το κυριότερο μέσο της κοινωνίας της πληροφορίας και είχε ως βασικό  στόχο  την  
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επέκταση  της  διαδικτυακής  δραστηριότητας  στην  Ευρώπη.  Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του 

ήταν: 

1. Ένα  φτηνότερο, γρηγορότερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο. 

2. Η επένδυση σε άτομα και δεξιότητες, επικεντρώνοντας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

των νέων και των εργαζομένων. 

3. Η τόνωση της χρήσης του διαδικτύου, κυρίως µε την δημιουργία  ενός  πλαισίου  

λειτουργίας  του  ηλεκτρονικού εμπορίου  και  την  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στις  δημόσιες 

υπηρεσίες. 

Ο γενικότερος στόχος ήταν, φυσικά, η ανάσχεση της αυξανόμενης υστέρησης που εμφανίζει 

η Ευρώπη στην  υιοθέτηση  και  ανάπτυξη  νέων  τεχνολογιών  πληροφορικής,  σε σύγκριση µε 

τις ΗΠΑ. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, εγκρίθηκαν δράσεις, οι σημαντικότερες από τις 

οποίες είναι οι εξής: 

 Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή.  

Η  εκπαίδευση  είναι  παράγοντας  καθοριστικής  σηµασίας  για  την  οικονοµική  και  

κοινωνική πρόοδο και για την ισότητα των ευκαιριών  στις  κοινωνίες  µας.  Καθίσταται  δε  

ζωτικότερος στην ψηφιακή εποχή, για τη διασφάλιση της δια βίου μάθησης και την ανάδυση 

νέων γενεών δηµιουργών, ερευνητών, επιχειρηµατιών, καθώς και για την ενδυνάµωση όλων 

των πολιτών ώστε  να  διαδραµατίσουν  ενεργό  ρόλο  στην  κοινωνία  των  πληροφοριών.  

Η  επίτευξη  των παραπάνω  στόχων  αρχίζει  από  το  σχολείο. Τα εκπαιδευτικά συστήματα 

πρέπει να δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον, ώστε διδάσκοντες και διδασκόμενοι να μπορούν 

να επωφελούνται πλήρως από τις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει να τονιστεί τόσο η   

τεχνολογική πλατφόρμα (εξοπλισμός,   πρόσβαση, περιεχόμενα και υπηρεσίες) όσο και ο   

τρόπος χρήσης  της. Τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και να 

αντλούν ισχύ από την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρώπης. 

 Φθηνότερη πρόσβαση στο Internet. 

Μετά την 1η Ιανουαρίου 1998, η ελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιακών υποδομών και 

υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε νέα κατεύθυνση. Το τεκμήριο της πτωτικής τάσης 

των τιμών και της αύξησης των επιλογών που έχει ο καταναλωτής υποδηλώνει ότι η 

πολιτική αυτή επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά. 

Το   Συμβούλιο   και   το   Ευρωπαϊκό   Κοινοβούλιο   καλούνται   προς   το   σκοπό   αυτό,   

να καταβάλουν  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  για  την  επιτάχυνση  της  νομοθετικής  

διαδικασίας. Επίσης, τα κράτη µέλη μπορούν µε αποφάσεις τους να επιταχύνουν την 

απελευθέρωση και να αντιμετωπίσουν   επειγόντως   θέματα   που   θα   προσφέρουν   στους   
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καταναλωτές ευρύτερη επιλογή και χαμηλότερες τιμές για πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο 

Internet. 

 Προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η  Ευρώπη  πρέπει  να  επιταχύνει  την  ανάπτυξη  

του  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  ιδίως  για  τις ΜΜΕ, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν ως 

αγορά τους ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Προς τούτο, απαιτείται αξιόπιστο νομικό 

πλαίσιο για την εσωτερική αγορά, που θα παρέχει νομική ασφάλεια, θα αίρει τα εμπόδια   

για διασυνοριακές υπηρεσίες, θα ενθαρρύνει καινοτομίες στο ηλεκτρονικό δίκτυο και θα 

εγγυάται την ασφάλεια των  καταναλωτών.  Στο σκοπό  αυτό  αφιερώνεται  σειρά  νομικών  

πρωτοβουλιών  που  έχουν  αναληφθεί  σε  κοινοτικό επίπεδο. Η ταχεία θέσπιση και   

υλοποίησή   τους   θα   πρέπει   να   αποτελέσει  θέμα προτεραιότητας.  Η  Ευρώπη  έχει  

επίσης  ανάγκη  από  τον  ηγετικό  ρόλο  των   δημοσίων διοικήσεων,  που  θα  αποτελέσουν  

παράδειγμα,  π.χ.  µε  τη  διευκόλυνση  της  ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας  

χορήγησης δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, συµπεριλαµβανοµένης   της   χρήσης 

ανοικτών και συμβατών συστημάτων, καθώς  και διασφαλίζοντας  αποτελεσματικά  κανάλια  

φυσικής  διανομής  (π.χ.  ταχυδρομεία  και  λοιπές υπηρεσίες διανομής) για την υποστήριξη 

του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Ταχύ Internet για ερευνητές και φοιτητές. Στην  πρώτη  γραµµή  αξιοποίησης  του  Internet  

έχουν  βρεθεί  πανεπιστήμια  και  ερευνητικά ιδρύματα,  γεγονός που εξασφάλισε   τεράστιο 

όφελος για την πανεπιστημιακή και την ερευνητική κοινότητα. Η επικοινωνία µε   

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  και   η  πρόσβαση πληροφοριών  µέσω   του   Internet αποτελούν 

πλέον καίριας σηµασίας στοιχεία της πανεπιστημιακής και επαγγελματικής ζωής. Ωστόσο 

η online (ηλεκτρονική) συνεργασία δεν αποτελεί ακόμα καθιερωμένη πρακτική στην 

Ευρώπη. Στόχος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι, κατά συνέπεια, η συμβολή στην αποδέσμευση 

ολόκληρου του  δυναμικού  του  Internet  µε   τη   διασφάλιση   της   πλήρους,   βέλτιστης   

και ταχύτερης πρόσβασης στο Internet για  όλες τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές  κοινότητες. Τα  κράτη  µέλη  και  η  Επιτροπή  θα  πρέπει  να  δεσμεύσουν  τα  

προγράµµατά  τους  προς  την κατεύθυνση  κάλυψης  των  αναγκών  των  χρηστών,  ενώ  θα  

πρέπει  επίσης  να  διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες βιοµηχανικής συνεργασίας και 

συµπράξεων δηµοσίου/ιδιωτών. 

 Έξυπνες κάρτες για ασφαλή ηλεκτρονική πρόσβαση. Πρόκειται για απλές κάρτες για την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ηλεκτρονικές πληρωμές, κινητό Internet, δημόσιες   

συγκοινωνίες,   συνδρομητική   τηλεόραση   και   πολλές   άλλες εφαρμογές. Όλα αυτά είναι 

δυνατά µε τις έξυπνες  κάρτες. Οικονομικά  προσιτές,  ασφαλείς, για κάθε πολίτη και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού. Οι κάρτες αυτές μπορεί να είναι προσωπικές,  
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πολυλειτουργικές  ή  ενσωµατωµένες  σε  διάφορες  διατάξεις.  Εάν  η  Ευρώπη μπορέσει να 

ηγηθεί στην ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών, θα ανοίξουν αγορές τεραστίων διαστάσεων,  

και  απεριόριστες  δυνατότητες  για  τους  καταναλωτές  και  τις  επιχειρήσεις  στο μέλλον. 

 Ηλεκτρονική συµµετοχή για άτομα µε ειδικές ανάγκες. Οι   εξελίξεις   στις   ψηφιακές   

τεχνολογίες   παρέχουν   ευρύ   φάσμα   δυνατοτήτων   για   την υπερνίκηση  των  εμποδίων  

(κοινωνικοοικονομικών,  γεωγραφικών,  πολιτιστικών,  χρονικών κ.λπ.) για µειονεκτούντα 

άτομα. Προσβάσιµες και εύχρηστες τεχνολογίες που ανταποκρίνονται  στις  ειδικές  ανάγκες  

τους  παρέχουν  τη   δυνατότητα   συµµετοχής στην κοινωνική ζωή και την εργασία επί ίσοις 

όροις. Ένα από τα ζητούμενα για τα επόμενα έτη θα είναι, συνεπώς, να  περιορισθεί  η  

απόσταση  που  αποµένει  ανάμεσα  στις  τεχνολογίες  και  την παραπάνω ομάδα χρηστών. 

 Υγειονομική περίθαλψη σε απευθείας σύνδεση. Η  αποτελεσματική  παροχή  ποιοτικών  

υπηρεσιών  υγείας  για  όλους  τους  πολίτες  κατά  το μέλλον   αποτελεί   μια   από   τις   

δυσκολότερες   προκλήσεις   που   αντιμετωπίζουν   όλες   οι ευρωπαϊκές   κυβερνήσεις.   Η   

τεχνολογία   και   η   θεραπευτική   αγωγή   στην   υγειονομική περίθαλψη   παρουσιάζουν    

εντυπωσιακή βελτίωση, ενώ παράλληλα οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχουν να αντιμετωπίσουν γηράσκοντες πληθυσμούς µε μακροπρόθεσμη   πίεση   που   

ασκείται στις μελλοντικές δαπάνες υγείας. Προκύπτει, επομένως, η διπλή πρόκληση:   

βελτίωση   της   ποιότητας   και   προσβασιμότητας   στην υγειονομική περίθαλψη για όλους 

τους πολίτες  της  Ένωσης  µε ταυτόχρονο  περιορισμό  της συνολικής δαπάνης. 

 Κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση. Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν 

συμφέρον για καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες του δημοσίου τοµέα. 

Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η καλύτερη χρήση του Internet. Καλύτερη άμεση 

ηλεκτρονική επικοινωνία µε πληροφορίες του δημοσίου τοµέα θα καθιστούσαν   το   Internet   

σημαντικότερο στην καθημερινή ζωή, αυξάνοντας τον αριθμό των χρηστών του,  

δημιουργώντας, συνεπώς, δευτερογενή  οφέλη  από την  ευρύτερη  συµµετοχή  στην  

κοινωνία  των  πληροφοριών.  Το  δυναμικό  του  Internet  θα μπορούσε να κατευθυνθεί 

προς την υλοποίηση του στόχου της συνθήκης του Άµστερνταµ, δηλαδή για την διασφάλιση, 

προς όφελος  των  πολιτών,  πλήρους  διαφάνειας  σχετικά  µε  τις δραστηριότητες  και  τις  

διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων  των  οργάνων  της  ΕΕ,  καθώς  και, περαιτέρω,  για  να  

διασφαλιστεί  ότι  οι  αποφάσεις  αυτές  λαμβάνονται  µε  τον  ανοικτότερο δυνατό τρόπο. 

 
Όταν σχεδιάστηκε η πρωτοβουλία eEurope, το 2000, η χρήση του Διαδικτύου στην 

Ευρώπη παρεμποδιζόταν επειδή:  

 η πρόσβαση ήταν ακριβή, ανασφαλής και αργή, 
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 πολύ λίγα άτομα είχαν στοιχειώδη κατάρτιση στις δικτυακές ψηφιακές τεχνολογίες, 

 δεν υπήρχε αρκετά δυναμικό, επιχειρηματικό, στραμμένο προς την παροχή υπηρεσιών 

πνεύμα, 

 ο δημόσιος τομέας δεν προωθούσε επαρκώς την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και υπηρεσιών. 

 
Ο απολογισμός του eEurope 2002 ήταν καθ’ όλα  ενθαρρυντικός, 2 χρόνια  μετά  την έναρξή   

του. Ενδεικτικά: 

 Διπλασιάστηκε σχεδόν η διείσδυση του Ίντερνετ στα νοικοκυριά  της  Ευρώπης. Το 40% 

των νοικοκυριών είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε σχέση με το 18% τον Μάρτιο του 2000.  

  Εγκαταστάθηκε το γενικό πλαίσιο για  τις τηλεπικοινωνίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

  Μειώθηκαν  οι  τιμές πρόσβασης στο Ίντερνετ.  

 Συνδέθηκαν σε αυτό οι  περισσότεροι  εκπαιδευτικοί και  εμπορικοί  οργανισμοί,  αλλά και 

πολλές επιχειρήσεις. 

 Η  Ευρώπη  διαθέτει  πλέον  το  ταχύτερο  ερευνητικό  δίκτυο παγκοσμίως. 

 Λειτουργεί  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  νομικού  πλαισίου  για το  ηλεκτρονικό  εμπόριο. 

 Περισσότερες  κυβερνητικές  υπηρεσίες  παρέχονται δικτυακά. 55% των βασικών κρατικών 

υπηρεσιών ήταν διαθέσιμες και ηλεκτρονικά.  

 Έως το 2002, περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

χρησιμοποιούσαν υπολογιστές στη δουλειά τους, και το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά ένα 

πέμπτο από το 2001. Τρεις στους τέσσερις υπαλλήλους γραφείου χρησιμοποιούν 

υπολογιστές. Ωστόσο δεν λαμβάνουν όλοι την απαραίτητη εκπαίδευση: το ένα τρίτο μόνο 

από αυτούς έχει παρακολουθήσει κάποια εκπαίδευση στην πληροφορική. 

Διάγραμμα 2.1. Πρόσβαση των κοινοτικών νοικοκυριών στο Internet
(Μάρτιος-Οκτώβριος 2000)
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Διάγραμμα 2.2.Υπολογιστές και συνδέσεις Internet στα σχολεία (%)
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2.3.2. Σχέδιο δράσης eEurope 2005  
Το σχέδιο eEurope 2002, µε τις κοινές προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων, επέφερε 

μείζονες  αλλαγές  και  αύξησε  τον  αριθμό  των  πολιτών  και  των  επιχειρήσεων  που  είναι 

συνδεδεμένοι µε το Ίντερνετ. Συνέβαλε στην αναδιαμόρφωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος 

στα δίκτυα και τις υπηρεσίες επικοινωνιών και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ άνοιξε  το  δρόμο  

για νέες γενιές κινητών και πολυµεσικών  υπηρεσιών.  Παρείχε  σε  άτομα ευκαιρίες  κοινωνικής  

συµµετοχής  και συνέβαλλε ώστε το εργατικό  δυναμικό  να  αποκτήσει τις δεξιότητες που 

απαιτούνται μέσα σε μια οικονομία της γνώσης. Εισήγαγε τους υπολογιστές και το Ίντερνετ στα 

σχολεία, σε κοινοτική κλίμακα, συνέδεσε τις κυβερνήσεις ηλεκτρονικά και εστίασε την προσοχή 

στην ανάγκη επίτευξης ενός ασφαλέστερου ηλεκτρονικά συνδεδεμένου κόσμου 

Εντούτοις, στα τέλη του 2002, λίγα ήταν τα στοιχεία που έδειχναν ότι η επιτυχία της 

δικτύωσης της Ευρώπης μεταφραζόταν σε νέες θέσεις εργασίας και υπηρεσίες. Ούτε 

παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγικότητας, όπως καταγράφηκε αλλού, κυρίως στις ΗΠΑ. Η 

σύνδεση πραγματοποιήθηκε, αλλά η χρήση βραδυπορούσε.  

Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της χρήσης και η δημιουργία νέων υπηρεσιών κατέστη κεντρικός 

στόχος της eEurope 2005, ο οποίος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης . Οι 

γενικοί σκοποί ήταν, έως τα τέλη του 2005, η Ευρώπη να έχει σύγχρονες online δημόσιες 

υπηρεσίες (ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση (e-government), ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), 

ηλεκτρονική υγεία (e-health)) και ένα δυναμικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-
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business), με βάση την γενίκευση της ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές και την 

υποδομή για ασφαλείς πληροφορίες.. 

 
 Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση (e-Government). Βάσει του σχεδίου δράσης eEurope 2002, 

τα κράτη µέλη συμφώνησαν ότι, έως το τέλος του 2002,  θα  έχει  εξασφαλισθεί  η  δικτυακή  

παροχή  όλων  των  βασικών  υπηρεσιών.  Στο  πεδίο αυτό  επετεύχθησαν  πολλά,  πολλές  

όμως  από  τις  υπηρεσίες  παρουσιάζουν  περιορισμένο διαλογικό  χαρακτήρα. Στα 

περισσότερα κράτη μέλη σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά τον αριθμό των 

ευρυζωνικών συνδέσεων στις διοικήσεις, τις διαδραστικές δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

και τα Δημόσια Σημεία Πρόσβασης στο Ίντερνετ (Public Internet Access Points - PIAPs), 

καθώς και τη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (e-procurement). Η 

αποκτηθείσα πείρα επιτρέπει τον εντοπισμό των ορθών πρακτικών και των παραγόντων 

επιτυχίας. Παράλληλα, με μέσα όπως οι διασκέψεις και τα βραβεία, απαιτείται περισσότερο 

δομημένη ανταλλαγή ορθής πρακτικής και δυνατότητα μεταφοράς των συμπερασμάτων που 

έχουν εξαχθεί. Ορισμένες υπό ένταξη και υποψήφιες για ένταξη χώρες ζήτησαν καθοδήγηση 

για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης. 

 Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning). Τα  κράτη  µέλη  ανταποκρίθηκαν  θετικά  στους  

φιλόδοξους  στόχους  του  eEurope  2002.  Τα περισσότερα σχολεία ήταν πλέον 

συνδεδεμένα, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την παροχή πρόσφορης πρόσβασης στο 

Ίντερνετ και σε πολυµεσικούς πόρους για σχολεία, διδάσκοντες και μαθητές. Το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Βαρκελώνης έθεσε ως στόχο προς επίτευξη έως το τέλος του 2003, αναλογία 

15 μαθητών ανά συνδεδεμένο υπολογιστή  για εκπαιδευτικούς σκοπούς  στα σχολεία της ΕΕ. 

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα που συνδέουν εθνικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα 

αναβαθμίστηκαν σημαντικά, αλλά λίγα µόνο σχολεία είναι μέχρι στιγμής συνδεδεμένα με το 

δίκτυο αυτό. Η συνδεσιμότητα με τις υποδομές των νέων τεχνολογιών εξακολουθεί να 

αυξάνεται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη 

συνειδητοποίηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην επιτυχία της ηλεκτρονικής 

μάθησης. Η ηλεκτρονική μάθηση απαιτεί αξιόπιστη τεχνολογία με υψηλή ευρυζωνική 

συνδεσιμότητα, ενίσχυση από διδάσκοντες/επιμορφωτές και επιβλέποντες καθηγητές με 

υψηλά προσόντα, περιεχόμενο και υπηρεσίες ανώτατης ποιότητας, καθώς και νέες 

προσεγγίσεις της μάθησης. Η σημαντική πολιτική δέσμευση εκφράζεται μέσω των εθνικών 

σχεδίων και του θεσπισθέντος Προγράμματος Ηλεκτρονικής Μάθησης (eLearning 

Programme). 
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 Ηλεκτρονική Υγεία (e-Health). Με την εξάρτησή της από το εύρος ζώνης, την ασφάλεια και 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθώς και την παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο το 

χρήστη, η ηλεκτρονική υγεία εγκολπώνεται όλα τα κύρια θέματα της eEurope. Η 

ηλεκτρονική υγεία καθίσταται κεντρική πτυχή της πολιτικής υγείας σε περιφερειακό, εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν αυτή τη στιγμή αναπτύξει σχέδια 

για την ηλεκτρονική υγεία, πολλά εκ των οποίων προβλέπουν δαπάνες άνω του 3% του 

προϋπολογισμού για την υγεία σε εργαλεία και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας. Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα, όσο και το πρόγραμμα 

δημόσιας υγείας δίνουν μεγάλη έμφαση στην ηλεκτρονική υγεία. Χρειάζεται ισχυρή 

πολιτική βούληση και δέσμευση για τη δημιουργία πανευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας 

στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, διασφαλίζοντας την συνεχή υγειονομική μέριμνα με 

επίκεντρο τον πολίτη, καθώς και την κινητικότητα των ασθενών. 

 Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business). Για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Δράσης 

eEurope 2005, τα επιτεύγματα στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν θα έπρεπε να 

εκτείνονται πέραν του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), για το οποίο οι έρευνες 

δείχνουν μια σταθερή αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών και πωλήσεων, για να επιτευχθεί η 

πλήρης ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές διεργασίες. Οι κύριες 

γραμμές δράσης του Σχεδίου Δράσης (νομοθεσία, τυποποίηση, δεξιότητες και ενθάρρυνση 

της χρήσης του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις ΜΜΕ) παραμένουν σε ισχύ. Το νομικό 

πλαίσιο για το ηλεκτρονικό επιχειρείν παγιώνεται, με τη μεταφορά των οδηγιών για τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές (e-signature), το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και τα 

δικαιώματα αναδημοσίευσης, καθώς και με την έγκριση της νομοθετικής δέσμης των 

οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες εισάγουν τις ηλεκτρονικές δημόσιες 

συμβάσεις (e-procurement) στον δημόσιο τομέα. 

 Ευρυζωνικότητα (broadband). Η ευρεία ζώνη βρίσκεται στην κορυφή του πολιτικού 

προγράμματος δράσης. Στην Εαρινή Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής του 2003, τα κράτη μέλη 

συμφώνησαν να θεσπίσουν εθνικές στρατηγικές για την ευρεία ζώνη, έως τα τέλη του 2003. 

Η αγορά ευρείας ζώνης εξαπλώνεται. Η διαθεσιμότητα και η αποδοχή της ολοένα και 

αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Στα τέλη Οκτωβρίου 2003 καταγράφηκαν 19,5 

εκατομμύρια συνδέσεις εντός της ΕΕ, εν συγκρίσει με τα 10,6 εκατομμύρια συνδέσεων τον 

Οκτώβριο του 2002, εκ των οποίων το 72,5% είναι γραμμές DSL (Digital Subscriber Line - 

Ψηφιακή Συνδρομητική Γραμμή). Η ΕΕ έρχεται αντιμέτωπη με δύο κύριες προκλήσεις 

προκειμένου να δρέψει τα οφέλη της ευρείας ζώνης και, σε επίπεδο ΕΕ, προετοιμάζονται 

απαντήσεις ώστε να υπερνικηθούν οι δυσχέρειες: Όταν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές 
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πληροφοριών στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές υστερούν, εξαιτίας φόβων για την 

αποδοτικότητά τους, υπάρχει κίνδυνος η eEurope να μην επιτύχει τον στόχο της που είναι η 

ανάπτυξη της «κοινωνίας της πληροφορίας για όλους». Για το σκοπό αυτό, έχουν αναληφθεί 

ειδικές δράσεις, οι οποίες βασίζονται στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, ώστε να 

υπερνικηθούν τα ελλείμματα όσον αφορά τη ζήτηση στις αγροτικές και απομακρυσμένες 

περιοχές και στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές. Το δεύτερο θέμα είναι ότι η υιοθέτηση 

της ευρείας ζώνης υστερεί έναντι της διαθεσιμότητας, σε όλα τα κράτη μέλη. Η έλλειψη 

ελκυστικού ευρυζωνικού περιεχομένου αποτελεί μία από τις δυσχέρειες που παρακωλύουν 

την ευρύτερη χρήση της ευρείας ζώνης. Η ευρεία ζώνη επιτρέπει ένα ευρύ φάσμα νέων 

υπηρεσιών, ιδίως των υπηρεσιών πολυμέσων, αλλά η εμφάνιση νέων επιχειρηματικών 

μοντέλων απαιτεί την αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων. 

 Ασφάλεια. Η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών αποτελεί προαπαιτούμενο για την 

κοινωνία της πληροφορίας. Περίπου το 80% των Ευρωπαίων πολιτών δεν προέβησαν στην 

πραγματοποίηση αγορών μέσω Ίντερνετ, εξαιτίας φόβων σχετικά με την ασφάλεια, ενώ μόνο 

το 54% των εταιρειών έχουν επίσημη πολιτική ασφάλειας. Ορισμένα κράτη μέλη 

αναπτύσσουν εθνικές στρατηγικές για την ασφάλεια των πληροφοριών οι οποίες καλύπτουν 

τις νομικές ευθύνες, τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης, τα διαχειριστικά και τεχνικά 

πρότυπα, τη βελτίωση της αντίδρασης σε συγκεκριμένα περιστατικά και τη στρατηγική 

έναντι του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Όλα τα κράτη μέλη και οι υποψήφιες για ένταξη 

χώρες έδωσαν έμφαση στην εφαρμογή της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 

θεωρώντας την σημαντικό βήμα στον εν λόγω τομέα. 

 
Τον Φεβρουάριο του 2006, η κα Βίβιαν Ρέντινγκ, Επίτροπος αρμόδια για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας και τα Μέσα, δήλωνε, στο πλαίσιο του Microsoft Government Forum στην 

Πράγα: «Δυστυχώς, υστερούμε σημαντικά σε ανάπτυξη και καινοτομία. Αν συνεχίσουμε με 

τους ίδιους ρυθμούς, δεν θα πετύχουμε τους στόχους της Λισσαβόνας». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

μετά από μια πενταετία e- προσπάθειας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope, διαπίστωσε ότι 

η πορεία της προς τους στόχους του 2010 θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί. 

2.4. Η Στρατηγική i2010  
Η πρωτοβουλία eEurope έδωσε ό,τι είχε να δώσει, αλλά τα αποτελέσματά της δεν ήταν 

επαρκή. Διάφορες μετρήσεις, έρευνες και μελέτες υπέδειξαν ότι η Ευρώπη δεν αξιοποιεί στον 
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καλύτερο δυνατό βαθμό τις νέες τεχνολογίες, ενώ δεν πραγματοποιεί και τις αναγκαίες, βάσει 

στόχων, επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Αποχαιρετώντας, λοιπόν, το πρόθεμα «e», η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε τη στρατηγική 

i2010 που κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την αγορά, τις επενδύσεις και την ποιότητα 

ζωής. Το πρόθεμα i περιλαμβάνει τρεις ερμηνείες: 

 H πρώτη ερμηνεία-στόχος («internal market for information services») αφορά στη 

δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, όπου η 

τεχνογνωσία και η τεχνολογία θα διαχέονται με μεγαλύτερη ταχύτητα και θα αξιοποιούνται 

από όλους τους πολίτες.  

 Η δεύτερη ερμηνεία-στόχος («investment in ICT innovation for competitiveness») 

επικεντρώνεται στο ζήτημα των επενδύσεων για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών και αφορά κυρίως στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας, 

τόσο των κρατών-μελών, όσο και συνολικά της ΕΕ.  

 

παροχή αδιάλειπτων δημοσίων υπηρεσιών, η οποία είναι ουσιαστικής σηµασίας  για  την  

H τρίτη και τελευταία ερμηνεία-στόχος («inclusion and better quality of life») αφορά στην 

εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και στην 

αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, με όχημα πάντα την ΚτΠ. 

Οι δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν μείζον μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι δημόσιες 

αγορές ανέρχονται, π.χ. σε 16% του ΑΕΠ. Οι χώρες που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις όσον 

αφορά τον ανοιχτό χαρακτήρα και την αποτελεσματικότητα  του  δημοσίου  τοµέα,  καθώς  και  

επιχειρησιακή  ετοιμότητα  σε  θέματα ηλεκτρονικής  δημόσιας  διοίκησης,  καταλαμβάνουν  

επίσης  τις  πρώτες  θέσεις  από  άποψη οικονομικών  επιδόσεων  και  ανταγωνιστικότητας.  Ο  

ισχυρός  αυτός  δεσμός  μεταξύ  της εθνικής  ανταγωνιστικότητας,  της  δύναμης  για  

καινοτοµία  και  της  ποιότητας  της  δημόσιας διοίκησης  σημαίνει  ότι  η  βελτίωση  της  

διακυβέρνησης  συνιστά  επιτακτικό  ανταγωνιστικό καθήκον  μέσα  στην  παγκόσμια  

οικονομία.  Με  τις  ηλεκτρονικές  διοικητικές  υπηρεσίες μπορούν οι δημόσιες διοικήσεις να 

έχουν μείζονα συνεισφορά την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. 

Εξίσου σημαντική είναι η επιτάχυνση των ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών 

αποβλέποντας στον εκσυγχρονισμό και την καινοτοµία, επειδή οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν 

μείζονες προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή ή η τρομοκρατία,   

οι   πολίτες   απαιτούν   καλύτερες   υπηρεσίες,   βελτιωμένη   ασφάλεια   και καλύτερη ποιότητα 

της δημοκρατίας, ενώ οι επιχειρήσεις απαιτούν λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη 

αποτελεσματικότητα. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να διευρύνεται και να περιλαμβάνει 

μεγαλύτερη ποικιλομορφία, αναδεικνύονται νέες ανάγκες και αιτήματα, όπως η διασυνοριακή 
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αύξηση  των  ευκαιριών  των  πολιτών,  όσον  αφορά  την κινητικότητα,  και τις επιχειρήσεις  

στην  Ευρώπη.  Οι  ηλεκτρονικές  δημόσιες  υπηρεσίες  μπορούν  να  συμβάλουν ώστε οι 

κυβερνήσεις να ανταποκριθούν στις εν λόγω προκλήσεις και ζητήματα. 

Η αύξηση του προϊόντος και της απασχόλησης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην 

Ευρ

2.4.1. Οι στόχοι 
 i2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει: 

 ς πολίτες και τις επιχειρήσεις, 

εν 

 η από την ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση σε επίπεδο ΕΕ, παρέχοντας 

 ην  ΕΕ  όσον  αφορά  το 

 
Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται σε πέντε μείζονες στόχους για την ηλεκτρονική δηµόσια 

διοί

1. ανένας πολίτης δεν θα μείνει στο περιθώριο –Προώθηση της κοινωνικής ένταξης 

ρίς κοινωνικό αποκλεισμό συνιστά: 

  τον 

  νέες 

ο

ι δημόσιες υπηρεσίες που στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στην παγίωση της 

κοι

ώπη είναι ο πυρήνας της στρατηγικής της Λισαβώνας. Μέσα από την δράση i2010, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις για την επίτευξη του στόχου με την 

βοήθεια της τεχνολογίας.  

 

Με την Στρατηγική

να επιταχύνει τη διανομή απτών ωφελημάτων για όλους του

 να   εξασφαλίσει   ότι   οι   ηλεκτρονικές   δημόσιες   υπηρεσίες   σε   εθνικό   επίπεδο   δ

συνεπάγονται νέους φραγμούς στην ενιαία αγορά εξαιτίας κατακερµατισµού και έλλειψης 

διαλειτουργικότητας, 

να επεκτείνει τα οφέλ

στις πρωτοβουλίες των κρατών µελών τη δυνατότητα επίτευξης οικονοµιών κλίµακας και 

εξασφαλίζοντας συνεργασία σε κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις και 

να  εξασφαλίσει  τη  συνεργασία  όλων  των  ενδιαφεροµένων  στ

σχεδιασμό και τη διανομή ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών. 

κηση, µε επιμέρους στόχους έως το 2010: 

 

Κ

μέσω της Ηλεκτρονικής Δημόσιας ∆ιοίκησης. 

Η έννοια της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης χω

Πρόκληση, όσον αφορά την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος, αντιµαχόµενη

ψηφιακό κοινωνικό αποκλεισμό κατά την online παροχή των δημοσίων υπηρεσιών 

Ευκαιρία για υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής ένταξης που στηρίζονται στις

τεχνολογίες χάρη σε νέες δυνατότητες που παρέχουν οι ηλεκτρ νικές διοικητικές υπηρεσίες. 

 
Ο

νωνικής συνοχής και εξασφαλίζουν ότι οι µειονεκτούντες αντιμετωπίζουν λιγότερους 

φραγμούς κατά την  πρόσβασή  τους  σε  ευκαιρίες.  Σε  κυβερνητικούς  δικτυακούς  τόπους  
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πρέπει  ακόμα  να αλλάξουν  πολλά  ώστε  να  συµµορφωθούν  µε  τις  κατευθυντήριες  γραµµές  

όσον  αφορά  την ηλεκτρονική προσβασιμότητα. Οι χρήστες θα συνεχίσουν να θέλουν και  

άλλους  τρόπους,  εκτός  του  Ίντερνετ,  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσιες  υπηρεσίες,  όπως 

είναι η ψηφιακή τηλεόραση, η κινητή και σταθερή τηλεφωνία ή/και η προσωπική επαφή. 

Τα  κράτη  µέλη  έχουν  αναλάβει  δεσμεύσεις  για  στόχους  ηλεκτρονικής  δημόσιας  

διοί

τις προσπάθειες των κρατών µελών για την επίτευξη των εν 

λόγ  

ωπαϊκή Επιτροπή, σε εταιρική συνεργασία µε τα κράτη µέλη , τον ιδιωτικό τοµέα και 

κησης που αφορά την κοινωνική ένταξη ώστε να εξασφαλιστεί ότι, µε χρονικό ορίζοντα το 

2010, όλοι οι πολίτες, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων, θα 

επωφελούνται  σημαντικά  από  τη  χρήση  ηλεκτρονικών  διοικητικών  υπηρεσιών,  και  ότι  οι 

ευρωπαϊκές  δηµόσιες  διοικήσεις  θα  παρέχουν  ευκολότερα  προσβάσιµες  και  περισσότερο 

αξιόπιστες  δηµόσιες  πληροφορίες  και  υπηρεσίες,  µέσω  καινοτοµικής  χρήσης  των  

τεχνολογιών, αυξάνοντας  την  ενημέρωση  και  συνειδητοποίηση  σχετικά  µε  τα  οφέλη  της  

ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης και βελτιώνοντας τις δεξιότητες και την παρεχόµενη 

υποστήριξη  όλων των χρηστών. 

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει 

ω στόχων,   σύµφωνα   µε   την   ανακοίνωση   για   την   e-προσβασιμότητα,   καθώς   και  

το πρόγραµµα για την ηλεκτρονική κοινωνική ένταξη που προβλέπεται για το 2008, ως τµήµα 

των ΤΠΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 όσον αφορά την πολιτική κοινωνικής ένταξης. 

Με βάση το πρόγραµµα αυτό θα πραγµατοποιηθούν, από το 2008 και εξής, περαιτέρω ειδικές 

δράσεις. 
 

Η Ευρ
την κοινωνία των πολιτών, και σε συντονισµό µε το Ευρωπαϊκό δίκτυο δηµόσιας διοίκησης
(EPAN),θα αναλάβει τις ακόλουθες ειδικές δράσεις: 

 

2  σχέδιο πορείας όπου θα καθορίζονται006 
 

Συµφωνία µε τα κράτη µέλη σχετικά µε
µετρήσιµοι  στόχοι  και ορόσηµα  ώστε,  µε  χρονικό  ορίζοντα  το  2010,  όλοι  οι 
πολίτες να ωφελούνται από την ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση. 

 

2007 
 

δηγού για την Κατάρτιση, µαζί µε τα κράτη µέλη, κοινού και συµφωνηµένου ο
ευθυγράµµιση  των  εξελίξεων  στην  ηλεκτρονική  δηµόσια  διοίκηση  µε  την 
ανακοίνωση για την ηλε-προσβασιµότητα. 

 

2008 
 

ς διανοµής πολυπλατφορµικών 
δ ό

Έκδοση προδιαγραφών για στρατηγικέ
υπηρεσιών που παρέχουν υνατ τητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικές διοικητικές 
υπηρεσίες  µε  διάφορα  µέσα,  π.χ.  ψηφιακή  τηλεόραση,  κινητή  και  σταθερή 
τηλεφωνία και άλλες διαλογικές διατάξεις. 

 

Μεταξύ 2006 και 2010: 
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-  Με  ερευνητικά  έργα,  πιλοτικά  έργα  εγκατάστασης,  κατά  περίπτωση  υποστήριξη  από  τα 

διαρθρωτικά  ταμεία,  μελέτες  πολιτικής  και  κοινές  προδιαγραφές  σε  συναφή  κοινοτικά 

προγράµµατα   θα   αντιμετωπίζονται   οι   ανάγκες   των   χρηστών   και   θα   επιδιώκονται   εν 

προκειµένω  οικονομικά  αποδοτικές  λύσεις  εξατομίκευσης,  αλληλεπίδρασης  χρηστών  και 

πολύγλωσσης εφαρμογής σε ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες. 

-  Οι  ανταλλαγές  και  η  κοινή  χρήση  πρακτικών  εμπειριών  θα  ευθυγραµµιστούν  µε  τις 

ανταλλαγές  εθνικών εμπειριών και θα εστιάσουν σε πολυτροπικές στρατηγικές, πολιτικές 

κοινωνικής ένταξης και περιπτώσεις ορθής πρακτικής. 

 
2. Επίτευξη απόδοσης και αποτελεσματικότητας 

Με οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες εξοικονομείται χρόνος και χρήμα, ενώ οι 

αποτελεσματικές  υπηρεσίες  ενδιαφέρουν  τους  πολίτες,  τις  επιχειρήσεις  και  τις  δηµόσιες 

διοικήσεις στην κατεύθυνση των πέντε στόχων του παρόντος σχεδίου δράσης. Τα οφέλη τους 

προκύπτουν  σε  τρία  επίπεδα:  α)  πολίτες  και  επιχειρήσεις β) δηµόσιες  διοικήσεις  και  γ) 

κοινωνία και οικονομία υπό την ευρύτερη έννοια. Τα κράτη µέλη αναμένουν ότι οι ηλεκτρονικές 

διοικητικές υπηρεσίες θα συμβάλουν στην ικανοποίηση των χρηστών από τις παρεχόµενες 

δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς επίσης ότι, έως   το   2010,   θα   έχει   περιοριστεί   σηµαντικά   το   

γραφειοκρατικό   βάρος   για   τις επιχειρήσεις  και  τους  πολίτες.  Εξάλλου,  αναμένεται  έως  

το  2010  σημαντική  βελτίωση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα, καθώς και της διαφάνειας 

και της λογοδοσίας µέσω καινοτόµων χρήσεων των ΤΠΕ. 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εταιρική συνεργασία µε τα κράτη µέλη , τον ιδιωτικό τοµέα και 
την κοινωνία των πολιτών θα αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις: 

 

2006 
 

Η  Επιτροπή,  συνεργαζόµενη  µε  τα  κράτη  µέλη,  θα  προτείνει  κοινό  πλαίσιο
μετρήσεων για την ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση µε βάση τον αντίκτυπο και 
στη συνέχεια θα προχωρήσει σε ακριβέστερη ρύθμιση του. 

 

2007 
 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο συγκριτικής αξιολόγησης της πρωτοβουλίας i2010, θα 
πραγματοποιηθεί   συγκριτική   αξιολόγηση   και   περιπτωσιολογική   ανάλυση 
αντίκτυπου/οφέλους  µε  χρήση  κοινών  δεικτών  βάσει  στοιχείων  των  κρατών
µελών  µε  σκοπό  την  παρακολούθηση  της  προόδου  του  παρόντος  σχεδίου 
δράσης. 

 

2006 
 

Η  Επιτροπή,  μαζί  µε  τα  κράτη  µέλη,  θα  διερευνήσει  μηχανισμούς  για  την 
εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης   οικονομικής και  επιχειρησιακής 
βιωσιμότητας  του μερισμού/κοινής χρήσης εμπειριών, υποδομών και 
υπηρεσιών. 

 

Μεταξύ 2006 και 2010, η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί δραστήρια τον μερισμό/κοινή 
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χρήση πόρων, ορθής πρακτικής και εμπειριών στην ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση. 

 
3. Υλοποίηση νευραλγικών υπηρεσιών με μεγάλο αντίκτυπο για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 

Το θεματολόγιο της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης προχωρεί μέσα από τον 

εκσυγχρονισμό εκατοντάδων δηµόσιων υπηρεσιών. Οι περισσότερες από αυτές είναι τοπικού, 

περιφερειακού και εθνικού χαρακτήρα, ενώ ορισμένες υπηρεσίες που διανέμονται διασυνοριακά  

έχουν  μεγάλη  σημασία  για  τους  πολίτες,  τις  επιχειρήσεις  και  τις  δηµόσιες υπηρεσίες, και  

επομένως μπορούν να  λειτουργήσουν  ως  παραδειγματικές  περιπτώσεις  για  την ευρωπαϊκή  

ηλεκτρονική  δηµόσια  διοίκηση.  Προσφέρονται,  επίσης,  για  την  ενεργοποίηση πολιτικής  

δέσμευσης  σε  ανώτατο  επίπεδο  και  για  τη  δημιουργία  σημαντικής  ζήτησης  για καίριους 

καταλυτικούς παράγοντες, όπως η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η διαλειτουργικότητα, που   

αποτελούν   αμοιβαία   ενισχυόµενους   στόχους   στο   πλαίσιο   του παρόντος  σχεδίου  δράσης.  

Η  υλοποίηση  αυτών  των παραδειγματικών υπηρεσιών πρέπει να εστιάζεται στην επίτευξη 

μετρήσιμου αντίκτυπου µέσω ευρύτατης χρήσης, και όχι απλώς στην ηλεκτρονική διάθεση των 

υπηρεσιών αυτών. 

Κατά  τη  χρονική  περίοδο  2006-2010  η  Επιτροπή,  σε  συνεργασία  µε  τα  κράτη  µέλη,  

θα αναζητήσει  υπηρεσίες  µε  μεγάλο  αντίκτυπο  και  πανευρωπαϊκή  διάσταση  που  έχουν  τη 

μεγαλύτερη συμβολή στην επίτευξη των στόχων του θεματολογίου της Λισαβόνας. Ιδιαίτερη 

προσοχή  θα  δοθεί  σε  υπηρεσίες  που  διευκολύνουν  την  κινητικότητα  των  πολιτών,  όπως 

βελτιωμένες   υπηρεσίες   αναζήτησης   απασχόλησης   στην  Ευρώπη,   υπηρεσίες   κοινωνικής 

ασφάλειας  που  αφορούν  ιατρικούς  φακέλους  ασθενών  και  ηλεκτρονική  συνταγογράφηση, 

επιδόματα  και  συντάξεις  σε  ευρωπαϊκή  κλίμακα  καθώς  και  εκπαιδευτικές  υπηρεσίες  που 

αφορούν   φοίτηση   στο   εξωτερικό.   Μεταξύ   άλλων   καίριων   υπηρεσιών   προς   εξέταση 

περιλαμβάνεται η καταχώριση εταιριών στα μητρώα και η επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις. 

Επίσης θα πρέπει να γίνει αξιοποίηση ευκαιριών για την επίτευξη συνέργειας µε διαρθρωτικά 

ταμεία και ανάπτυξη σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εταιρική συνεργασία µε τα κράτη µέλη , τον ιδιωτικό τοµέα και 
την κοινωνία των πολιτών θα αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις: 

 

2006 
 

Συμφωνία µε τα κράτη µέλη σχετικά µε σχέδιο πορείας όπου θα καθορίζονται 
μετρήσιμοι στόχοι και ορόσημα, καθώς και ότι, µε χρονικό ορίζοντα το 2010, 
ποσοστό 100% των δηµόσιων συμβάσεων θα διατίθεται ηλεκτρονικά και 50% 
θα διεξάγεται ηλεκτρονικά. 
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2007 
 

Βάσει  υφιστάµενων  ή  εν  εξελίξει  λύσεων  στα  κράτη  µέλη,  επιτάχυνση  των 
κοινών προδιαγραφών βασικών στοιχείων που αφορούν διασυνοριακή 
εκτέλεση  ηλεκτρονικών  δηµόσιων  συµβάσεων  και  δροµολόγηση  πιλοτικών 
έργων υλοποίησης. 

 

2009 
 

Αξιολόγηση   πιλοτικών   εφαρµογών   και   διάδοση   των   αποτελεσµάτων   σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

 

2010 
 

Ανασκόπηση   της   προόδου   σε   εφαρµογές   διασυνοριακών   ηλεκτρονικών 
δηµόσιων συµβάσεων στα κράτη µέλη. 

 

Μεταξύ  2006  και  2010  θα  υπάρξει  συμφωνία  µε  κράτη  µέλη  σχετικά  µε  την 

συνεργασία  όσον αφορά πρόσθετες υπηρεσίες ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών µε μεγάλο 

αντίκτυπο. 

 
4. Δημιουργία καίριων καταλυτικών παραγόντων. 

Οι  ηλεκτρονικές  διοικητικές  υπηρεσίες  έχουν  φτάσει  σε  κρίσιμη  καμπή.  Για  να  

υπάρξει περαιτέρω σημαντική   πρόοδος   απαιτείται   υλοποίηση   ορισμένων   καίριων   

καταλυτικών παραγόντων, ιδίως για να υπάρξει αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες µε μεγάλο 

αντίκτυπο. Ανάμεσα  τους  συγκαταλέγονται  η  διαλειτουργική  διαχείριση  ηλεκτρονικής  

ταυτοποίησης (eIDM)   για   πρόσβαση   σε   δηµόσιες   υπηρεσίες,   ο   ηλεκτρονικός   έλεγχος   

γνησιότητας εγγράφων και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. 

Οι  χώρες  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  εφαρμόζουν  ήδη  διαχείριση  eIDM,  ανάλογα  µε  τις  

ανάγκες  των  εθνικών υπηρεσιών,  τις  πολιτιστικές  παραδόσεις  και  τις  προτιμήσεις  όσον  

αφορά  την  προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα εναρµονισµένα εθνικά δελτία ταυτότητας 

μπορεί να είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος για την εισαγωγή eIDM ως δηµόσιας υπηρεσίας , 

αυτό όμως αποτελεί επιλογή  σε  εθνικό  επίπεδο.  Τα  βιομετρικά  εθνικά  δελτία  ταυτότητας  

διαφέρουν  σηµαντικά από την eIDM ως δηµόσια υπηρεσία: τα εθνικά δελτία ταυτότητας 

εξυπηρετούν τη δηµόσια ασφάλεια, π.χ. διευκολύνοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων 

και υποστηρίζοντας την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας,  ενώ  η  ηλεκτρονική  ταυτοποίηση  

για  τις δηµόσιες υπηρεσίες προορίζεται για διευκόλυνση της πρόσβασης και για παροχή 

εξατοµικευµένων και έξυπνων/προσαρμοστικών υπηρεσιών. 

Τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τη σημασία της eIDM ώστε να εξασφαλιστεί ότι, έως το 2010, 

οι  ευρωπαίοι  πολίτες  και  οι  επιχειρήσεις  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους,  σε  τοπικό, 

περιφερειακό  ή  εθνικό  επίπεδο,  ασφαλή  και  πρακτικά   ηλεκτρονικά   μέσα  που  θα 

ανταποκρίνονται   στους   κανονισμούς   για   την   προστασία   των   δεδομένων,   για   την 

ταυτοποίηση τους ενώπιον των δηµόσιων υπηρεσιών, στο δικό τους ή σε άλλο κράτος-µέλος. 
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Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  τάσσεται  υπέρ  μιας  πραγματιστικής  προσέγγισης  στο  ζήτημα  

της διαλειτουργικότητας   διαφορετικών   συστημάτων   eIDM.   Σκοπός   είναι   η   διατήρηση   

των διαφόρων εθνικών μεθόδων και λύσεων χωρίς να δημιουργηθούν φραγμοί στη 

διασυνοριακή χρήση δημοσίων υπηρεσιών. 

Θα   εξεταστεί   το   ενδεχόμενο   να   διεξαχθεί   ευρύτερη   δηµόσια   διαβούλευση   για   

την επικαιροποίηση   των   απόψεων   όσον   αφορά   την   αποδοχή   εκ  µέρους   του   κοινού.   

Οι ηλεκτρονικές  υπογραφές  περιλαμβάνουν  τεχνολογία  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  στη 

διαδικασία eIDM. Στη συνέχεια που θα δοθεί στην οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, η 

Επιτροπή  θα  υποστηρίξει  ενεργά  την  αμοιβαία  αναγνώριση  και  διαλειτουργικότητα  των 

ηλεκτρονικών  υπογραφών,  ώστε  να  υπερπηδηθούν  οι  φραγμοί  στην  υλοποίηση  της  ενιαίας 

αγοράς. 

Εξάλλου,  θα  απαιτηθούν  ηλεκτρονικά  έγγραφα  για  πολλές  υπηρεσίες,  π.χ.  συμβάσεις  

για δηµόσιες αγορές, εξ αποστάσεως ιατρική συνταγογραφία ή πιστοποιητικά σπουδών. Μεταξύ 

2006 και 2011, η Επιτροπή θα συγκροτήσει, μαζί µε τα κράτη µέλη, ένα πλαίσιο αναφοράς σε 

κοινοτική  κλίμακα  για  επικυρωμένα  ηλεκτρονικά  έγγραφα,  και  θα  υλοποιήσει  πρόγραµµα 

εργασιών  για  στενότερη  συνεργασία  σε  θέματα  διαχείρισης  και  επικύρωσης,  καθώς  και 

ευκολότερης  διασυνοριακής  πρόσβασης  σε  ηλεκτρονικά  μητρώα  και  αρχεία  σε  δηµόσιες 

διοικήσεις. 

 

Η   διαλειτουργικότητα   αποτελεί,   τέλος,   καταλυτικό   παράγοντα   γενικού   χαρακτήρα.   

Οι διαλειτουργικές   υπηρεσίες   βασικής   υποδομής   (π.χ.   για   ασφαλείς   επικοινωνίες   

μεταξύ δηµόσιων διοικήσεων ή για διασυνοριακή πρόσβαση σε μητρώα), οι κοινές 

προδιαγραφές, οι κατευθυντήριες γραµµές για τη διαλειτουργικότητα και για περαιτέρω χρήση 

του λογισμικού, συνιστούν  βασικά στοιχεία  για  ηλεκτρονικές  διοικητικές  υπηρεσίες  µε  

μεγάλο  αντίκτυπο. Συνεχίζονται οι εργασίες προς την κατεύθυνση θέσπισης ενός 

επικαιροποιηµένου ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας, καθώς και για την προώθηση και 

ευαισθητοποίηση σχετικά  µε  διαλειτουργικές  ηλεκτρονικές  διοικητικές  υπηρεσίες  που  θα 

βασίζονται  σε  πρότυπα,  ανοιχτές  προδιαγραφές  και  ανοιχτές  διεπαφές,  όπως  προβλέπεται 

στην ανακοίνωση για τη διαλειτουργικότητα. 
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Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  µαζί  µε  τα  κράτη  µέλη,  τον ιδιωτικό  τοµέα  και  την κοινωνία  των 
πολιτών θα αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις: 

  

2006 Συµφωνία µε τα κράτη µέλη σχετικά µε σχέδιο πορείας όπου θα καθορίζονται
µετρήσιµοι   στόχοι   και   ορόσηµα,   ώστε   έως   το   2010   να   έχει   επιτευχθεί 
ευρωπαϊκό πλαίσιο eIDM βάσει διαλειτουργικότητας και αµοιβαίας 
αναγνώρισης των εθνικών συστηµάτων eIDM. 

  

2007 Συµφωνία για κοινές προδιαγραφές διαλειτουργικής eIDM στην ΕΕ. 
  

2008 Παρακολούθηση πιλοτικών εφαρµογών µεγάλης κλίµακας για διαλειτουργικά 
συστήµατα  eIDMs  σε  διασυνοριακές  υπηρεσίες  και  υλοποίηση  από  κοινού 
συµφωνηµένων προδιαγραφών. 

  

Ηλ-υπογραφή στην ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση: ανασκόπηση της 
αφοµοίωσης σε δηµόσιες υπηρεσίες. 

2009 

  

2010 

 

Ανασκόπηση της αφοµοίωσης, εκ µέρους των κρατών µελών, του ευρωπαϊκού 
πλαισίου eIDM για διαλειτουργικά συστήµατα eIDM. 

5. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και ενδυνάμωση των δημοκρατικών 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη. 

Η  δημοκρατική  διαδικασία  λήψεως  αποφάσεων  και  η  συµµετοχή  των  πολιτών  

βρίσκονται ενώπιον διαφόρων προκλήσεων. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, εφόσον δεν είναι 

υποχρεωτική, η συµµετοχή  των  ψηφοφόρων  σε  εκλογές  εθνικού  και  ευρωπαϊκού  επιπέδου  

είναι,  γενικά, χαμηλή. ∆ηµιουργείται συχνά η αντίληψη ότι η διαδικασία λήψεως αποφάσεων 

έχει καταστεί περιπλοκότερη,  µε  τη  συµµετοχή  περισσότερων  πλευρών  και  συμφερόντων,  

καθώς  και  µε ολοένα  δυσχερέστερους  συµβιβασµούς.  Οι  πολίτες  διαθέτουν  καλύτερη  

ενημέρωση  και απαιτούν   διεύρυνση   της   συµµετοχής   τους.   Οι   κυβερνήσεις   επιδιώκουν   

την   επίτευξη ευρύτερης   κοινωνικής   στήριξης   για   τις   δηµόσιες   πολιτικές,   ώστε   να   

εξασφαλιστεί αποτελεσματική  υλοποίησή  τους  και  να  αποφευχθούν  νέα  δημοκρατικά  και  

κοινωνικά ρήγματα.  Η  βελτίωση  της  διαδικασίας  λήψεως  αποφάσεων  και  η  ευρύτερη  

συµµετοχή  των πολιτών  σε  όλες  τις  φάσεις  της  διαδικασίας  αυτής,  συµπεριλαµβανοµένου  

του  ευρωπαϊκού επιπέδου, είναι καθοριστικής σηµασίας για τη συνοχή της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας. 

Ταυτόχρονα, εμφανίζονται νέες ευκαιρίες: ιδιαίτερα οι ΤΠΕ προσφέρουν πολλές 

δυνατότητες για   τη   συµµετοχή   μεγάλου   αριθμού   πολιτών   στη   δηµόσια   συζήτηση   και   

στη   λήψη αποφάσεων,  από  το  τοπικό έως  το  ευρωπαϊκό  επίπεδο.  Το  Ίντερνετ  έχει  ήδη  

παράγει νέες μορφές πολιτικής έκφρασης και δηµόσιας συζήτησης, όπως τα φόρουμ. 
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Η αλληλεπίδραση μεταξύ δημοκρατίας, νέων τεχνολογιών και νέων μορφών κοινωνικής 

οργάνωσης και διακυβέρνησης  συνιστά  το  περιεχόμενο  της  ηλεκτρονικής  δημοκρατίας. 

Ποσοστό  65%  των  απαντήσεων  σε  online  δημοσκόπηση  για  την  πολιτική  της 

ηλεκτρονικής  δηµόσιας  διοίκησης  αναμένει  ότι  η  ηλεκτρονική δηµοκρατία  θα  συμβάλει  

στον περιορισμό   του   δημοκρατικού   ελλείµµατος,   ενώ   θεωρεί   ότι   υπάρχουν   ήδη   καλά 

παραδείγματα  ηλεκτρονικής δημοκρατίας.  Παραμένουν,  ωστόσο,  προς  αντιμετώπιση  πολλά  

ακόμη ζητήματα  και  προβλήματα,  από  την  κοινωνική  ένταξη  έως  την  ποιότητα  της  

διαδικασίας λήψεως αποφάσεων. 

Ο   ρόλος   της   Ευρωπαϊκής   Επιτροπής   είναι   να   καταστήσει   δυνατή   τη   συνεργασία   

σε ευρωπαϊκή  κλίμακα,   ιδίως   όσον   αφορά   την   ηλεκτρονική   συµµετοχή,   να   αυξήσει   

την κατανόηση, να επιταχύνει την πρόοδο µέσω λύσεων κοινής περαιτέρω χρήσης από όλο τον 

κόσμο, καθώς και να υποστηρίξει, µέσω ΤΠΕ, τη διαφάνεια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και   

τη   συµµετοχή   των   πολιτών.   Η   πρωτοβουλία   eCommission   (ηλεκτρονική Επιτροπή)   

και   η πρωτοβουλία για Ευρωπαϊκή   διαφάνεια   θα   συμβάλλουν   επίσης   στον   ίδιο   σκοπό    

Θα διερευνηθούν,  περαιτέρω,  περιπτώσεις  βέλτιστης  πρακτικής  και  κοινές  προδιαγραφές  

για τρόπους και μέσα που θα φέρουν τους πολίτες εγγύτερα στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες 

λήψεως  αποφάσεων,  σε  διαβούλευση  µε  κοινοβούλια  στην  ΕΕ  καθώς  και  µε  άλλους 

ενδιαφερόμενους 

 

Η Επιτροπή, σε διαβούλευση µε τους ενδιαφερόμενους θα αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις : 
  

2006-2010 ∆οκιµή  τρόπων  και  µέσων  που  βασίζονται  σε  ΤΠΕ  και  διευκολύνουν  τη 
διαφάνεια  και  τη  δηµόσια  συµµετοχή  στη  δηµοκρατική  διαδικασία  λήψεως 
αποφάσεων. Υποστήριξη περιπτώσεων ανταλλαγής εµπειριών. 

  

2006 ∆ροµολόγηση  προκαταρκτικής  δράσης  σε  τρόπους  και  µέσα  που  βασίζονται
σε ΤΠΕ για βελτίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας λήψεως αποφάσεων. 

  

2007-2013 

. 

Καθορισµός  προηγµένων  µορφών  ηλε-δηµοκρατίας  ως  προτεραιότητα  για  το 
ερευνητικό πρόγραµµα ΚΤΠ στο 7οΠΠ. 

Η   Επιτροπή,   σε   συνεργασία   µε   τα   κράτη   µέλη   και   σε   στενή   διαβούλευση   µε   

τους ενδιαφερόμενους,  θα  εξασκήσει  στρατηγικό  έλεγχο,  θα  εκπονήσει  σχέδια  πορείας  και  

θα επιβλέψει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε νέα ώθηση στη στρατηγική της Λισαβόνας, τονίζοντας την 

εταιρική συνεργασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η στρατηγική i2010 θα συμβάλει 

καθιστώντας την Ευρώπη ελκυστικότερη για επενδύσεις και καινοτομία σε προϊόντα και 
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υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση. Με τη στρατηγική i2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

δρομολογεί μια νέα, ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτικής στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νέο κύκλο διακυβέρνησης της επαναδρομολογημένης 

στρατηγικής της Λισαβόνας, η στρατηγική i2010 θα συμβάλει στον κεντρικό στόχο της 

Λισαβόνας, την αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση. 

 

2.5. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με αριθμούς 
2.5.1. e-Government Readiness 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε το 2005 μια έκθεση με την ονομασία «e-

Government Readiness Report» και αφορούσε την πρόοδο της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης σε κάθε χώρα της υφηλίου. Η έκθεση θεσπίζει ένα δείκτη ετοιμότητας για κάθε 

χώρα, ο οποίος εξαρτάται από  

 τον δείκτη παρουσίας στο διαδίκτυο. Ο δείκτης αναφέρεται στα 5 στάδια παρουσίας στο 

διαδίκτυο που αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 1.  

 τον δείκτη τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Ο δείκτης αποτελεί σταθμισμένο μέσο άλλων 

δεικτών, όπως υπολογιστές, συνδέσεις κτλ. ανά 1000 άτομα.   

 τον δείκτη του ανθρωπίνου δυναμικού, ο οποίος αναφέρεται στην εκπαίδευση και τις 

ικανότητες των πολιτών στην χρήση της νέας τεχνολογίας.    

Τα αποτελέσματα της έκθεσης για την Ευρώπη φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 2.1. Δείκτης e-Readiness (UN) στην Ευρώπη. 

 Country Index Global Rank in: Change 
  2005 2005 2004

1 Denmark 0.9058 2 2 0 
2 Sweden 0.8983 3 4 1 
3 United Kingdom 0.8777 4 3 -1 
4 Finland 0.8231 9 9 0 
5 Norway 0.8228 10 10 0 
6 Germany 0.8050 11 12 1 
7 Netherlands 0.8021 12 11 -1 
8 Iceland 0.7794 15 14 -1 
9 Austria 0.7602 16 17 1 

10 Switzerland 0.7548 17 15 -2 
11 Belgium 0.7381 18 16 -2 
12 Estonia 0.7347 19 20 1 
13 Ireland 0.7251 20 19 -1 
14 Malta 0.7012 21 21 0 
15 France 0.6925 23 24 1 
16 Italy 0.6794 25 26 1 
17 Slovenia 0.6762 26 27 1 
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 Country Index Global Rank in: Change 
  2005 2005 2004

   
18 Hungary 0.6536 27 33 6 

19 Luxembourg 0.6513 28 25 -3 
20 Czech Republic 0.6396 29 28 -1 
21 Portugal 0.6084 30 31 1 
22 Latvia 0.6050 32 39 7 
23 Greece 0.5921 35 36 1 
24 Slovakia 0.5887 36 37 1 
25 Poland 0.5872 38 29 -9 
26 Spain 0.5847 39 34 -5 
27 Lithuania 0.5786 40 43 3 
28 Romania 0.5704 44 38 -6 
29 Bulgaria 0.5605 45 41 -4 
30 Croatia 0.5480 47 48 1 
31 Ukraine 0.5456 48 45 -3 
32 Russian Federation 0.5329 50 52 2 
33 Belarus 0.5318 51 58 7 
34 TFYR Macedonia 0.4633 69 97 28 
35 Bosnia and Herzegovina   0.4019 84 93 9 
36 Albania 0.3732 102 110 8 
37 Republic of Moldova 0.3459 109 106 -3 
38 San Marino 0.3110 124 128 4 
39 Monaco 0.2404 148 152 4 
40 Serbia and Montenegro 0.1960 156 87 -69 
41 Andorra 0.1836 159 167 8 
42 Liechtenstein 0.1789 161 155 -6 

Average 0.6012 
 

Δύο πράγματα είναι αξιοσημείωτα στον πίνακα. Πρώτον, οι χώρες διατήρησαν την θέση 

τους στην παγκόσμια κατάταξη (με εξαίρεση την Σερβία) με μικρές αυξομειώσεις στην θέση. 

Δεύτερον, 32 από τις 42, ή αλλιώς τα 3 / 4 της Ευρώπης βρίσκονται στις πρώτες 50 χώρες σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 8 χώρες βρίσκονται χαμηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο (0.4267). Η 

βελτίωση στην απόδοση σε όλη την ήπειρο και ειδικά στις χώρες με αναπτυσσόμενη οικονομία 

αντανακλάται από την αύξηση του ευρωπαϊκού δείκτη σε 0.6012 το 2005, σε σχέση με το 

0.5866 το 2004.  Κατά τα άλλα οι πιο «έτοιμες» χώρες θεωρούνται οι Σκανδιναβικές χώρες και 

το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η αντίστοιχη κατάταξη σε παγκόσμιο επίπεδο: 

Πίνακας 2.2. Δείκτης e-Readiness (UN) παγκοσμίως. 

 Country Index
1 United States 0.9062
2    Denmark 0.9058 
3 Sweden 0.8983
4    United Kingdom 0.8777 
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 Country Index
5 Republic of Korea 0.8727
6    Australia 0.8679 
7 Singapore 0.8503
8    Canada 0.8425 
9 Finland 0.8231

10    Norway 0.8228 
11 Germany 0.8050
12    Netherlands 0.8021 
13 New Zealand 0.7987
14    Japan 0.7801 
15 Iceland 0.7794
16    Austria 0.7602 
17 Switzerland 0.7548
18    Belgium 0.7381 
19 Estonia 0.7347
20    Ireland 0.7251 
21 Malta 0.7012
22    Chile 0.6963 
23 France 0.6925
24    Israel 0.6903 
25 Italy 0.6794 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις πρώτες 25 χώρες στον δείκτη ετοιμότητας, δεν ανήκουν 

στην Ευρώπη οι ΗΠΑ (1), η Κορέα (5), η Αυστραλία (6), η Σιγκαπούρη (7), ο Καναδάς (8), η 

Νέα Ζηλανδία (13), η Ιαπωνία (14) και η Χιλή (22). Οι υπόλοιπες 17 χώρες ανήκουν στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο.  

Σε επίπεδο ηπείρων, η Ευρώπη έρχεται στην δεύτερη θέση, όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 2.3. Δείκτες e-Readiness ανά ήπειρο (UN). 

 2005 2004 2003 
North America 0.8744 0.8751 0.8670 
Europe 0.6012 0.5866 0.5580 
South & Eastern Asia 0.4922 0.4603 0.4370 
South & Central America 0.4643 0.4558 0.4420 
Western Asia 0.4384 0.4093 0.4100 
Caribbean 0.4282 0.4106 0.4010 
South & Central Asia 0.3448 0.3213 0.2920 
Oceania 0.2888 0.3006 0.3510 
Africa 0.2642 0.2528 0.2460 
 
World Average 0.4267 0.4130 0.4020 
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Η βόρεια Αμερική και η Ευρώπη υπερτερούν σε όλους τους δείκτες. Παρουσίασαν την 

μεγαλύτερη ανάπτυξη σε τεχνολογικές υποδομές, το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και την 

πιο αξιόλογη παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 
2.5.2. Web measure assessment 

Ο δείκτης παρουσίας στο διαδίκτυο, όπως τον όρισε στην ίδια έκθεση ο ΟΗΕ, βασίζεται σε 

ένα μοντέλο πέντε σταδίων, καθένα από τα οποία αποτελεί εξέλιξη του προηγούμενου στην 

διαδικτυακή παροχή κρατικών υπηρεσιών. Τα στάδια είναι τα εξής: 

1. Emerging Presence, η οποία είναι περιορισμένη και στατική. 

2. Enhanced Presence, στην οποία παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την 

σχέση κράτους-πολίτη. 

3. Interactive Presence, μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να αλληλεπιδράσει μονόδρομα με 

την πολιτεία. 

4. Transactional Presence, η οποία περιλαμβάνει αμφίδρομη επικοινωνία με τις κρατικές 

υπηρεσίες.  

5. Networked Presence, η οποία αποτελεί το τελευταίο στάδιο ενοποίησης όλων των 

παρερχόμενων υπηρεσιών.  

Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 2.4. Δείκτης Web Measure (UN). 

Country Index Rank  
 

1 USA 1.0000 1 
2 United Kingdom 0.9962 2 
3 Singapore 0.9962 2 
4 Republic of Korea 0.9769 3 
5 Denmark 0.9731 4 
6 Chile 0.9115 5 
7 Australia 0.9038 6 
8 Canada 0.8923 7 
9 Sweden 0.8654 8 

10 Germany 0.8423 9 
11 Finland 0.8269 10 
12 Mexico 0.8192 11 
13 Japan 0.8154 12 
14 New Zealand 0.8038 13 
15 Norway 0.7962 14 
16 Malta 0.7923 15 
17 Brazil 0.7500 16 
18 Austria 0.7423 17 
19 Philippines 0.7423 17 
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20 Netherlands 0.7346 18 
21 Israel 0.7308 19 
22 Belgium 0.7115 20 
23 Ireland 0.7115 20 
24 Hungary 0.7038 21 
25 Estonia 0.6962 22 

 

Είναι χαρακτηριστικό το επίπεδο ολοκλήρωσης που έχουν φτάσει χώρες της Ευρώπης, όπως 

το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία. Κάτι τέτοιο φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος 

βαθμολογεί κάθε χώρα σε κάθε στάδιο εξέλιξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 

 
Πίνακας 2.5. Βαθμολόγηση σε κάθε στάδιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 
 
2.5.3. Ε-participation 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θέσπισε έναν δείκτη για την παρουσίαση του «πόσο 

σχετικοί και χρήσιμοι είναι οι κρατικοί δικτυακοί τόποι σε σχέση με την ηλεκτρονική συμμετοχή 

των πολιτών. Επίσης, πόσο καλά έχουν αναπτυχθεί ώστε να υποστηρίζουν την συμμετοχή των 

πολιτών στην λήψη αποφάσεων». Αν και η αξιολόγηση είναι ποιοτική, αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τον προσδιορισμό του επιπέδου συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές 
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διαδικασίες με ηλεκτρονικό τρόπο. Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 2.6. Δείκτης Ηλεκτρονικής συμμετοχής (UN) 

 
 

Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται η χώρα με την μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών μέσω 

της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο και με δείκτη που αγγίζει το άριστο (1.0000). Σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, ακολουθούν η Δανία (6), η Ολλανδία (8) και η Εσθονία (9).  

 
2.5.4. Δείκτες eEurope 

Μετά την υιοθέτηση του Σχεδίου Δράσης eEurope 2005 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Σεβίλλης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε με ειδήμονες από τα κράτη μέλη και τις 

υποψήφιες για προσχώρηση χώρες, ιδίως δε από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, προκειμένου 

να αναλυθεί η εμπειρία της συγκριτικής αξιολόγησης eEurope και να καθοριστούν αρχές στις 

οποίες θα βασιστεί η συγκριτική αξιολόγηση eEurope 2005. Η Επιτροπή πρότεινε 14 δείκτες 

πολιτικής και 22 συμπληρωματικούς δείκτες, μαζί με τις πηγές τους και την συχνότητα 

συλλογής. Οι κυριότεροι δείκτες που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
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παρουσιάζονται παρακάτω σε κατηγορίες. Οι τιμές προέρχονται από τις επίσημες αξιολογήσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αρχές του 2007. 

 
2.5.4.1. Δείκτες Ίντερνετ 

Η αξιολόγηση των δεικτών θα είναι ετήσια. Ο πληθυσμός θα είναι ηλικίας 16-74 ετών. Τα 

χαρακτηριστικά των χρηστών θα βοηθήσουν στην εξαγωγή συναφών συμπερασμάτων. Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να καταταγούν ανάλογα με το μέγεθος και το πεδίο δραστηριότητας τους.  

 
1. Ποσοστό νοικοκυριών ή ατόμων με κατ’οίκον πρόσβαση στο Ίντερνετ. 

Τιμή 2005 Τιμή 2006 

EU 15 EU 25 EU 15 EU 25

53% 48% 54% 51% 

 
2005 2006 

ΜΑΧ Ολλανδία 78% ΜΑΧ Ισλανδία 83% 

ΜΙΝ Λιθουανία 16% ΜΙΝ Βουλγαρία 17% 

 
2. Ποσοστό ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Ίντερνετ. 

Τιμή 2005 Τιμή 2006 

EU 15 EU 25 EU 15 EU 25

46% 43% 49% 47% 

 
2005 2006 

ΜΑΧ Σουηδία 76% ΜΑΧ Ισλανδία 84% 

ΜΙΝ Ελλάδα 18% ΜΙΝ Βουλγαρία 22% 

 
3. Ποσοστό υπαλλήλων που χρησιμοποιούν υπολογιστές συνδεδεμένους με το Ίντερνετ, 

για τη διεκπεραίωση των κανονικών καθηκόντων τους. 

Τιμή 2005 Τιμή 2006 

EU 15 EU 25 EU 15 EU 25

37% 35% 38% 36% 

 
2005 2006 

ΜΑΧ Δανία 54% ΜΑΧ Δανία 61% 

ΜΙΝ Λετονία 16% ΜΙΝ Βουλγαρία 14% 
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4. Ποσοστό επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο Ίντερνετ. 

Τιμή 2005 Τιμή 2006 

EU 15 EU 25 EU 15 EU 25

92% 91% 94% 93% 

 
2005 2006 

ΜΑΧ Δανία 97% ΜΑΧ Ισλανδία/Φινλανδία 99% 

ΜΙΝ Λετονία 75% ΜΙΝ Βουλγαρία 75% 

 
5. Ποσοστό επιχειρήσεων που διαθέτουν ιστοσελίδα. 

Τιμή 2005 Τιμή 2006 

EU 15 EU 25 EU 15 EU 25

63% 62% 65% 64% 

 
2005 2006 

ΜΑΧ Σουηδία 85% ΜΑΧ Σουηδία 86% 

ΜΙΝ Ουγγαρία 40% ΜΙΝ Βουλγαρία 33% 

 
6. Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν Intranet/Extranet. 

Τιμή 2005 Τιμή 2006 

EU 15 EU 25 EU 15 EU 25

17% 15% 18% 16% 

 
2005 2006 

ΜΑΧ Βέλγιο 29% ΜΑΧ Βέλγιο 28% 

ΜΙΝ Ουγγαρία 3% ΜΙΝ Βουλγαρία/Ουγγαρία 4% 

 
7. Κόστος πρόσβασης στο Ίντερνετ ανά συχνότητα χρήσεως. 

  Ώρες Αιχμής (08.01-22.00) Ώρες μη Αιχμής(22.01-08.00) 

  
Πλήθος 
Πακέτων 

Μέσο 
Κόστος 

Πλήθος 
Πακέτων 

Μέσο 
Κόστος 

PSTN 86 22,4 86 18,2 
ISDN 64 90 27,9 90 23,7 
ISDN 128 79 47,5 79 39,3 

20
 ώ
ρε
ς 

          

PSTN 86 26,6 86 20,3 

30
 

ώ
ρε
ς 

ISDN 64 90 32,0 90 25,8 
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ISDN 128 79 55,7 79 43,4 
          
PSTN  86 30,8 86 22,4 
ISDN 64  90 36,2 90 27,9 
ISDN 128 79 63,8 79 47,5 

40
 ώ
ρε
ς 

          
ADSL 256/128 (flat rate) 33 44,1 33 44,1 
ADSL 384/128 (flat rate) 52 53,2 52 53,2 
ADSL 512/128 (flat rate) 48 92,1 48 92,1 A

D
SL

 

          
    ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 
      
      
      
  Ώρες Αιχμής (08.01-22.00) Ώρες μη Αιχμής(22.01-08.00) 

  
Πλήθος 
Πακέτων 

Μέσο 
Κόστος 

Πλήθος 
Πακέτων 

Μέσο 
Κόστος 

PSTN 31 19,0 31 14.84 
ISDN 64 5 25,3 5 21,2 
ISDN 128 6 31,2 6 27,0 

20
 ώ
ρε
ς 

          
PSTN 31 23,2 31 16,9 
ISDN 64 5 29,5 5 23,2 
ISDN 128 6 35,4 6 29,1 

30
 ώ
ρε
ς 

          
PSTN  31 27,4 31 19,0 
ISDN 64  5 33,7 5 25,3 
ISDN 128 6 39,6 6 31,2 

40
 ώ
ρε
ς 

          
ADSL 768 /128(flat rate) 26 16,3 26 16,3 
ADSL 1024/256 (flat rate) 30 23,5 30 23,5 
ADSL 2048/256  (flat rate) 33 32,7 33 32,7 A

D
SL

 

          
    ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006
 

2.5.4.2. Σύγχρονες Δημόσιες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
UΔημόσια Διοίκηση 

1. Αριθμός βασικών δημόσιων υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες  ηλεκτρονικά. 

20 βασικές υπηρεσίες, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο «εσωτερική 

αγορά/καταναλωτές/τουρισμός» της 12ης Μαρτίου 2001, για το πρώτο εγχείρημα συγκριτικής 

αξιολόγησης eEurope. Ετήσιες εκθέσεις.  Δεν υπήρξε μέτρηση για τον συγκεκριμένο δείκτη το 

2005-2006. Ωστόσο, η εικόνα το 2004 ήταν κάπως έτσι, με το ποσοστό να αγγίζει το 90%: 



Κεφάλαιο 2 – Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ευρώπη 95

 
Διάγραμμα 2.3. Ποσοστό online βασικών υπηρεσιών στην Ευρώπη. (CGEY) 

 
Διάγραμμα 2.4. Ποσοστό online βασικών υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα. (CGEY) 

 

 
Διάγραμμα 2.5. Επίπεδο προόδου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. [Πηγή: UN World, e-
Government Readiness Report 2005] 
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2. Ποσοστό ατόμων που χρησιμοποιούν το Ίντερνετ σε συναλλαγές με τις δημόσιες αρχές. 

Τιμή 2005 Τιμή 2006 

EU 15 EU 25 EU 15 EU 25

11.3% 10.5% 14.4% 13% 

 
2005 2006 

ΜΑΧ Σουηδία 48.7% ΜΑΧ Ισλανδία 36.5% 

ΜΙΝ Τσεχία 3.3% ΜΙΝ Βουλγαρία 3.7% 

 

 
Διάγραμμα 2.6. Ποσοστό πολιτών που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με το δημόσιο ανά χώρα 
το 2005 

 

3. Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το Ίντερνετ για συναλλαγές με τις δημόσιες 

αρχές, υποδιαιρούμενων ανά σκοπό. 

Τιμή 2005 Τιμή 2006 

EU 15 EU 25 EU 15 EU 25

20% 19%   

 
2005 2006 

ΜΑΧ Ελλάδα 81% ΜΑΧ   

ΜΙΝ Κύπρος/Λετονία 3% ΜΙΝ   
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Διάγραμμα 2.7. Ποσοστό επιχειρήσεων που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με το δημόσιο ανά 
χώρα το 2005 
 

UΗλεκτρονική Μάθηση 

Περιλαμβάνονται μόνον οι υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για διδακτικούς σκοπούς. 

Ετήσιες εκθέσεις.  

 
4. Ποσοστό ατόμων που χρησιμοποίησαν το Ίντερνετ για σκοπούς εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. 

Τιμή 2005 Τιμή 2006 

EU 15 EU 25 EU 15 EU 25

9.9% 8.8% 9.1% 8.7% 

 
2005 2006 

ΜΑΧ Φινλανδία 22.4% ΜΑΧ Φινλανδία 41% 

ΜΙΝ Τσεχία 1.3% ΜΙΝ Πολωνία 3.2% 

 

5. Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης για 

εκπαίδευση και κατάρτιση υπαλλήλων. 

 
Τιμή 2005 Τιμή 2006 

EU 15 EU 25 EU 15 EU 25

20% 21% 19% 20% 
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2005 2006 

ΜΑΧ Λιθουανία 47% ΜΑΧ Σλοβενία 42% 

ΜΙΝ Ελλάδα 10% ΜΙΝ Γαλλία 10% 

 

UΗλεκτρονική Υγεία 

6. Ποσοστό του πληθυσμού (ηλικίας 16 ετών και άνω) που χρησιμοποιεί το Ίντερνετ για 

ανεύρεση πληροφοριών σχετικών με την υγεία, είτε για ίδια χρήση είτε για λογαριασμό 

άλλων. 

Τιμή 2005 Τιμή 2006 

EU 15 EU 25 EU 15 EU 25

18.1% 16.1% 21.4% 20% 

 
2005 2006 

ΜΑΧ Λουξεμβούργο 41% ΜΑΧ Ολλανδία 45% 

ΜΙΝ Τσεχία 3.5% ΜΙΝ Βουλγαρία 4.9% 

 

2.5.4.3. Ευρυζωνικότητα 
Ευρεία ζώνη υψηλών ταχυτήτων: π.χ. xDSL, καλωδιακή, δορυφορική, σταθερή-ασύρματη, 

LAN και UMTS (μελλοντικά). Ετήσιες εκθέσεις.  

Οι   ευρυζωνικές   συνδέσεις   εξακολουθούν   να   αυξάνονται   στην Ευρώπη με 

αποτέλεσμα το σχηματισμό τριών ομάδων χωρών ανάλογα με τα επίπεδα διείσδυσης,  δηλαδή  

τους  ηγέτες,  τους  γρήγορους  ακόλουθους  και  τους  όψιμους ακόλουθους.  

 
1. Ποσοστό επιχειρήσεων με πρόσβαση ευρείας ζώνης. 

Τιμή 2005 Τιμή 2006 

EU 15 EU 25 EU 15 EU 25

65% 63% 77% 74% 

 
2005 2006 

ΜΑΧ Σουηδία 83% ΜΑΧ Ισλανδία 95% 

ΜΙΝ Ελλάδα 36% ΜΙΝ Πολωνία 46% 

 
2. Ποσοστό νοικοκυριών ή ατόμων με πρόσβαση ευρείας ζώνης. 

Δεν έγινε μέτρηση του δείκτη το 2005-2006. 
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3. Ποσοστό δημόσιων υπηρεσιών με πρόσβαση ευρείας ζώνης. 

Δεν έγινε μέτρηση του δείκτη το 2005-2006.  

 
Η αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακή με τις λιανικές 

ευρυζωνικές γραμμές να προσεγγίζουν τα 69 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση   κατά 16,5% το  1ο   

εξάμηνο  του  2006 σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  περίοδο  αναφοράς.  Βέβαια,  αυτός  ο 

ρυθμός  αύξησης  είναι  αισθητά  μειωμένος  σε  σχέση  με  τον  αντίστοιχο  του  2ου   εξαμήνου  

του 2005 που  κυμάνθηκε  στα  επίπεδα  του  22%.  

 
Διάγραμμα 2.8. Διείσδυση ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη ανά κατηγορία σύνδεσης. [Πηγή: 
European Communication Comitte] 
 

4  ομάδες  χωρών  σχηματίζονται  στην  Ευρώπη  των  25  με  βάση  την ποσοστιαία 

διείσδυση και την αυξητική δυναμική, οι πρωτοπόροι με τη Δανία και την Ολλανδία  να  

διατηρούν  πρωτεύοντα  ρόλο, οι  ανερχόμενοι  ηγέτες  με  χώρες  όπως  το Ηνωμένο  Βασίλειο  

και  η  Γερμανία, οι  έντονα  αναπτυξιακοί  με  χώρες  όπως  η  Ιταλία και η Ελλάδα και οι 

χαμηλά αναπτυξιακοί όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Στο  διάγραμμα  2.9  συνδυάζονται  οι  

βαθμοί  διείσδυσης  των  ευρυζωνικών  συνδέσεων  την  1P

η
P Ιουλίου 2006 και η απόλυτη 

ανάπτυξη αυτών των βαθμών σε ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 1η  Ιουλίου  2005 - 1η  

Ιουλίου  2006. Με  βάση  το  διάγραμμα  αυτό, ηγέτες  εμφανίζονται  η  Δανία και  η  Ολλανδία, 

ακολουθούμενες  από  τη  Φινλανδία, τη  Σουηδία  και  το  Ηνωμένο  Βασίλειο. Στις χώρες  

όπου  η  απόλυτη  ανάπτυξη  είναι  μεγαλύτερη  από  το  μέσο  όρο  της  ΕΕ-25 διακρίνονται  η 

Εσθονία, η  Γερμανία, η  Γαλλία  και  η  Αυστρία, ενώ  πλησίον  του  μέσου  όρου  κινούνται  η 

Τσεχία και η Κύπρος.  
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Διάγραμμα 2.9. Ρυθμός διείσδυσης ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη με βάση τα ποσοστιαία 
μεγέθη διείσδυσης. [Πηγή:  European  Commission,  Directorate–General  Information  Society 
and  Media,  «Broadband  access  in  the  EU: Situation at 1st  July 2006»] 
 

 

Όμως, η εικόνα που εμφανίζει το διάγραμμα αυτό έχει την εξής αδυναμία. Καθώς η 

ανάπτυξη αποτιμάται απόλυτα  σε ποσοστιαίες  μονάδες, χώρες με υφιστάμενα υψηλά  επίπεδα 

διείσδυσης   και   χαμηλή   ανάπτυξη   εμφανίζονται   σε   καλύτερη   θέση   από   χώρες   με   

σχετικά χαμηλότερα  επίπεδα  διείσδυσης  αλλά  έντονη  ανάπτυξη. Αυτό  σημαίνει  ότι  το  

διάγραμμα  αυτό δεν κατορθώνει να αποτυπώσει ευκρινώς την αναπτυξιακή δυναμική. Για  το  

λόγο  αυτό, σχηματοποιήθηκε  και  το  διάγραμμα  2.10,  όπου  η αναπτυξιακή  δυναμική, 

δηλαδή  η  μεταβολή  του  ποσοστού  διείσδυσης  την  περίοδο  1η   Ιουλίου 2005  -  1η    

Ιουλίου   2006  σε   συνδυασμό   με   τους   βαθμούς   διείσδυσης   των   ευρυζωνικών 

συνδέσεων την 1η  Ιουλίου 2006 χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση των χωρών. 
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Διάγραμμα 2.10. Χαρτογράφηση Χωρών ΕΕ-25 με βάση την ποσοστιαία διείσδυση και την 
αυξητική δυναμική. [Πηγή:  Παρατηρητήριο  για  την  ΚτΠ,  κατόπιν  προσαρμογής  
πρωτογενών  δεδομένων  προερχόμενων  από  European Commission,  Directorate–General  
Information  Society  and  Media, «Broadband  access  in  the  EU:  Situation  at  1st  July 
2006»] 
 

Συνακόλουθα,  με   τον   τρόπο   αυτό   αποτυπώνονται   οι   χώρες   που   διατηρούν   

πρωτοπόρο χαρακτήρα  στη  διείσδυση  της  ευρυζωνικότητας, οι  χώρες  που  διατηρούν  

έντονη  αναπτυξιακή δυναμική, οι χώρες που εμφανίζουν προβλήματα απόκλισης με τους 

μέσους όρους της ΕΕ-25, οι χώρες που διαφαίνεται ότι θα ηγηθούν στο μέλλον στην ευρυζωνική 

αγορά και τέλος, το ιδεατό μονοπάτι μετάβασης για μια χώρα με χρονική υστέρηση στη 

διείσδυση. 

Από  την  ανωτέρω  χαρτογράφηση  προκύπτουν  τέσσερις  ομάδες  χωρών.  Στην  πρώτη  

ομάδα εντοπίζονται  χώρες  όπου  η  ποσοστιαία  διείσδυση  υπερβαίνει  το  μέσο  όρο  της  ΕΕ-

25  αλλά  η αυξητική  δυναμική  στην  περίοδο  07/2005-07/2006  υπολείπεται  της  ΕΕ-25.  

Στην  ομάδα  αυτή εντάσσονται  7  χώρες.  Η  δεύτερη  ομάδα  είναι  αυτή  που  παρουσιάζει  

μεγέθη  αναπτυξιακής δυναμικής  την  περίοδο  μελέτης  και  ποσοστιαίας  διείσδυσης  

μεγαλύτερα  από  αυτά  της  ΕΕ-25. Στην  ομάδα  αυτή  εντάσσονται  4  χώρες.  Η  τρίτη  ομάδα  

αποτελείται  από  χώρες  με  έντονη αναπτυξιακή   δυναμική   για   την   περίοδο   μελέτης,  

μεγαλύτερη   της   ΕΕ-25,  αλλά   μικρότερη ποσοστιαία  διείσδυση από το  αντίστοιχο  μέσο  

όρο  της  ΕΕ-25. Η  τέταρτη  ομάδα  απαρτίζεται  από  τρεις  χώρες  οι  οποίες  και  
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παρουσιάζουν  μεγέθη ποσοστιαίας  διείσδυσης  και  αυξητικής  δυναμικής,  για  την  περίοδο  

μελέτης,  μικρότερα  από  τα αντίστοιχα  της  ΕΕ-25. 

 

2.6. Επιτεύγματα ανά χώρα 
Παρακάτω δίνεται μια συνοπτική εικόνα της προόδου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 

κυριότερες Ευρωπαϊκές χώρες. 

1. Αυστρία.  
Η Αυστρία έχει βελτιώσει σημαντικά την διαθεσιμότητα τον κρατικών ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και συνεχίζει να έχει τον ίδιο ρυθμό προόδου. Έχει γίνει από τις κορυφαίες χώρες 

στην Ευρώπη στον τομέα αυτό. Η επιτυχία της στηρίζεται σε ένα ξεκάθαρο και ρητό όραμα και 

μια αντίστοιχη στρατηγική, την πολιτική βούληση και ένα πρωτοποριακό σύστημα eID. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η χρήση των υπηρεσιών είναι υψηλότερα σε σχέση με την 

μέση τιμή της ΕΕ (29% έναντι 22%) αλλά απέχει αρκετά ακόμα από τις Σκανδιναβικές χώρες 

(>50%). Η προσέλκυση του κοινού μοιάζει μια σημαντική μελλοντική κατεύθυνση. Η χρήση 

των υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις βρίσκεται επίσης ψηλά (75% σε σχέση με το 57% της ΕΕ) 

αλλά και εδώ υπολείπεται από τις Σκανδιναβικές χώρες. Πρωτοποριακή είναι η λεγόμενη 

«Κάρτα Πολίτη», με την οποία κάθε πολίτης συναλλάσσεται με το δημόσιο με ασφάλεια.  

 

2. Βέλγιο.  
Το Βελγικό κράτος ασχολείται σκληρά με την οργάνωση του back-office και την κάρτα eID. 

Κάποιες υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας έχουν αυτοματοποιηθεί, αλλά δεν έχουν βρει 

ανταπόκριση ακόμα στο κοινό. Η πιο σημαντική πρωτοβουλία θεωρείται η δημιουργία της 

Βελγικής Προσωπικής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (BELPIC), μια ηλεκτρονική κάρτα για την 

πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Βελγίου. Η χρήση της 

ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2003 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2008. Η Βελγική 

κυβέρνηση, επίσης, ανέπτυξε μια εφαρμογή για τα ΑΜΕΑ (DG) που είναι προσβάσιμη σε όλους 

τους δήμους.  

 

3. Δανία.  
Ο δείκτης δικτυακής παρουσίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την Δανία, είναι λίγο 

πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, με μια μικρή αύξηση το τελευταίο διάστημα. Ένας 

αυξανόμενος αριθμός υπηρεσιών είναι προσβάσιμος με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι Δανοί πολίτες 



Κεφάλαιο 2 – Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ευρώπη 103

 
μπορούν να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση μέσω διαδικτύου, είτε με την χρήση 

προσωπικού κωδικού, είτε με την χρήση ψηφιακής υπογραφής. Την περσινή χρονιά, οι 

επιχειρήσεις που συναλλάσσονταν με δημόσιους φορείς έπρεπε να υποβάλλουν τα τιμολόγια 

τους ηλεκτρονικά. Επίσης, οι Δανοί πολίτες πρέπει να ορίσουν ένα μοναδικό τραπεζικό 

λογαριασμό για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο, και η ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων 

αντικατέστησε τα μετρητά και τις επιταγές για την πληρωμή μισθών, συντάξεων, τόκων κτλ. Η 

Δανία δεν έχει προσφέρει ηλεκτρονικές κάρτες και δεν προτίθεται να το κάνει. Από τον 

Φεβρουάριο του 2003, η κυβέρνηση της Δανίας παρέχει «δωρεάν ψηφιακές υπογραφές» στους 

πολίτες σαν μέσο ταυτοποίησης για την χρήση των δημοσίων υπηρεσιών. Από τον Φεβρουάριο 

του 2005, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές υπογραφές 

και ασφαλές e-mail για την ασφαλή επικοινωνία με τους πολίτες. Από τον Απρίλιο του 2006, 

κάποιες δημόσιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο ηλεκτρονικά, υποχρεώνοντας τους πολίτες να 

τις χρησιμοποιήσουν έτσι.   

. 

4. Φινλανδία.  
Για την Φινλανδία, οι δείκτες ετοιμότητας και δικτυακής παρουσίας είναι πολύ πάνω από 

τον μέσο όρο της ΕΕ. Όλες οι γεννήσεις στα μαιευτήρια καταγράφονται ηλεκτρονικά στο εθνικό 

σύστημα πληροφοριών των πολιτών. Αυτό απαιτεί λιγότερο από μια ημέρα και βελτιώνει, 

ανάμεσα σε άλλα, την διαχείριση των δεδομένων των παιδιών από τα νοσοκομεία. Μια άλλη 

υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά είναι η λεγόμενη «Ηλεκτρονική αναγγελία αλλαγής 

διεύθυνσης», με την οποία οι πολίτες μπορούν να δηλώνουν την αλλαγή της διεύθυνσης 

κατοικίας τους και να είναι σίγουροι ότι όλοι οι δημόσιοι φορείς με τους οποίους 

συναλλάσσονται θα συνεχίσουν να επικοινωνούν μαζί τους κανονικά. Μάλιστα, η υπηρεσία 

παρέχεται με πολλούς τρόπους: διαδικτυακά, τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά. Το φινλανδικό 

σύστημα πιστοποίησης διαθέτει ένα «Πιστοποιητικό πολίτη», το οποίο έχει μια μοναδική 

ταυτότητα για τον κάθε πολίτη και μέσω της οποίας μπορεί να συναλλάσσεται με το δημόσιο 

ηλεκτρονικά. Τέλος, μέσα στο 2009 αναμένεται να δοθεί σε χρήση ένα νέο σύστημα 

ηλεκτρονικών βουλευτικών εκλογών, για το σύνολο της χώρας.  

 

 
5. Γαλλία.   

Οι δείκτες της Γαλλίας βρίσκονται ακριβώς στο μέσο επίπεδο της Ευρώπης. Είναι διαθέσιμη 

η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής δήλωσης, μέσω της οποίας μπορεί να 

μάθε κάποιος άμεσα την εκκαθάριση της. Ηλεκτρονικές κάρτες υγείας είναι διαθέσιμες από το 
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1998 και αναβαθμίστηκαν το 2006, ενώ παρατηρείται προσπάθεια δημιουργίας ενιαίας eID 

κάρτας. Όλες οι δημόσιες αιτήσεις διατίθενται και δικτυακά, αλλά η παράδοση τους γίνεται 

ακόμα μέσω των παραδοσιακών οδών.  

 

6. Γερμανία.  
Παρατηρείται μια αύξηση των δεικτών για την Γερμανία το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, η 

πολυπλοκότητα του δημοσίου τομέα εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των πρωτοβουλιών για 

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Το πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (BundOnline) 

ήταν στο τελικό του στάδιο το 2005 και θεωρήθηκε αρκετά επιτυχημένο. Πάνω από 340 

υπηρεσίες ήταν διαθέσιμες ηλεκτρονικά και πάνω από 14 εκατομμύρια ήταν οι χρήσεις τους 

μέσω του κρατικού portal. Η Γερμανία υιοθέτησε την ευρωπαϊκή οδηγία για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές το 2001. Το 2005 εγκαινιάστηκε η «e-Card Strategy», η οποία θα παρείχε 

πιστοποίηση και προσωπικά δεδομένα του κάθε πολίτη.  

  

7. Ουγγαρία.  
Ιδιαίτερα έντονη αύξηση στους δείκτες της Ουγγαρίας παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, 

γεγονός που την φέρνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ένας μεγάλος αριθμός 

επιχειρηματικών υπηρεσιών διατίθεται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 

κυβερνητικού portal. Η Ουγγαρία υιοθέτησε την ευρωπαϊκή οδηγία για τις ψηφιακές υπογραφές 

το 2001. Δεν υφίσταται επίσημη στρατηγική ηλεκτρονικής ταυτότητας, αλλά έχει ένα δεδομένο 

κοινό πλαίσιο πιστοποίησης. Από το φθινόπωρο του 2005, δόθηκε η δυνατότητα παροχής 

διαδικτυακών υπηρεσιών από τοπικούς οργανισμούς, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών 

των πολιτών.  

 

8. Ιταλία.  
Μια συνεχιζόμενη αύξηση στα επίπεδα των δεικτών φέρνει την Ιταλία πάνω από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο. Διαθέτει υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής εγκληματικών πράξεων (!), 

όπως την καταγγελία κλοπής. Η Ιταλική ηλεκτρονική κάρτα («Carta d’identitá elettronica» ή 

CIE) δεν αντικαθιστά απλά τις παραδοσιακές χειρόγραφες ταυτότητες, αλλά είναι ένα διεθνές 

ταξιδιωτικό έγγραφο και επιτρέπει την πιστοποίηση για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η τελική 

φάση διάθεσης της άρχισε το 2005 και το σχέδιο προβλέπει την διάθεση της σε όλους τους 

Ιταλούς πολίτες μέχρι το 2009.    
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9. Νορβηγία.  
Η δεδομένη αύξηση του επιπέδου των δεικτών, θέτει την Νορβηγία αρκετά υψηλότερα από 

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η νορβηγική στρατηγική «eNorway 2009» έθεσε ως στόχο την 

δημιουργία στο τέλος του 2005 ενός ασφαλούς one-stop portal για τις υπηρεσίες. Μέσα από την 

ιστοσελίδα της αστυνομίας, οι πολίτες μπορούν να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν φόρμες. 

Οι στόχοι που τέθηκαν για το μέλλον είναι οι εξής: Μέχρι το τέλος του 2007, όλες οι υπηρεσίες 

θα είναι και ηλεκτρονικές για όσους το επιθυμούν. Όλες οι αναφορές των επιχειρήσεων προς το 

κράτος θα γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι το 2008. Η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα θα γίνεται 

ευκολότερα μέχρι το 2008. Μέχρι το 2009, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα έχουν προβεί στις 

αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να ανακτήσουν τα προσωπικά τους 

δεδομένα με εύκολο και ασφαλή ηλεκτρονικό τρόπο.  

  

10. Πορτογαλία.  
Η Πορτογαλία σημειώνει σημαντική βελτίωση το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να 

βρεθεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πορτογαλική κυβέρνηση υιοθέτησε μια σειρά 

μέτρων για την διευκόλυνση της ηλεκτρονικής υποβολής εισοδήματος. Το 2004 δόθηκε σε 

χρήση ένα portal για τους πολίτες. (Portal do Cidadão). Τον Απρίλιο του 2005 τέθηκε σε 

εφαρμογή ένα πρόγραμμα για ηλεκτρονικές κάρτες ταυτοποίησης. (Cartão do Cidadão). 

 

11. Ισπανία.  
Οι δείκτες της Ισπανίας παραμένουν σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η 

καταχώρηση νέων εταιρειών στην Ισπανία βελτιώθηκε κατά πολύ με το λεγόμενο New 

Enterprise CIRCE project. Το 2001 δημιουργήθηκε η Ισπανική υπηρεσία Ταυτοποίησης 

(CERtificación ESpañola,CERES) με σκοπό την δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών 

υπογραφών για τους πολίτες, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν αυτοί στις συναλλαγές τους 

με το κράτος. Την ίδια χρονιά δόθηκε σε χρήση ένα κρατικό portal παροχής υπηρεσιών, το 

Administracion.es. Ο κύριος στόχος της ισπανικής πρωτοβουλίας για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση είναι η διάθεση της κάρτας DNI Electronico, μιας eID κάρτας για την 

πιστοποίηση και την ηλεκτρονική υπογραφή. Η διάθεση της ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2006.  

 

12. Σουηδία.  

 Οι δείκτες της Σουηδίας δείχνουν να σταθεροποιούνται σημαντικά υψηλότερα από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο. Διατίθενται ηλεκτρονικές φορολογικές διευκολύνσεις, με όλο και 
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μεγαλύτερη συμμετοχή ανά τα χρόνια. Από το 2001 διατίθενται ηλεκτρονικές ταυτότητες που 

χρησιμεύουν στην πιστοποίηση και τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Στο μέλλον προορίζεται να 

περιέχουν και βιομετρικά δεδομένα. Σημαντικές πρωτοβουλίες για την βελτίωση των 

ηλεκτρονικών προμηθειών από το κράτος έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Η σημαντικότερη 

κατεύθυνση του εθνικού προγράμματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η δημιουργία 

αμφίδρομων αλληλεπιδραστικών δικτυακών τόπων για τις κρατικές υπηρεσίες. (Vägledningen 

24-timmarswebben) 

 

13. Ολλανδία.  
Η αξιόλογη αύξηση στα επίπεδα των δεικτών φέρνει την Ολλανδία στο μέσο ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Αυτό την κατατάσσει στο επίπεδο της αμφίδρομης αλληλεπίδρασης με τους πολίτες. Η 

κυβέρνηση της Ολλανδίας δημιούργησε ένα σύστημα καταγραφής και αξιολόγησης της 

πρωτοβουλίας e-Government, που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Το 2003 εισήγαγε την 

λεγόμενη DigiD, ένα εθνικό μηχανισμό πιστοποίησης στο διαδίκτυο. Μέσω αυτού, οι άνεργοι 

μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να χρησιμοποιήσουν όλα τις διευκολύνσεις για τους 

ανέργους. Σε διαφορετικό επίπεδο, η κυβέρνηση εισήγαγε τον αριθμό CS (Citizen service) που 

αποδίδει ένα μοναδικό αριθμό σε κάθε πολίτη και επιχείρηση. Η εθνική eID κάρτα, η eNIK 

(Elektronische Nederlandse Identiteitskaart—Electronic Dutch Identity Card), προορίζεται να 

κυκλοφορήσει το 2007. Τον Απρίλιο του 2006, αποφασίστηκε η διάθεση επιπλέον 55 

εκατομμυρίων ευρώ για την βελτίωση της πρωτοβουλίας e-Government.  

   

14. Ηνωμένο Βασίλειο.  
Οι δείκτες του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσιάζουν αύξηση και παραμένουν σταθερά πάνω 

από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η κεντρική πλατφόρμα πιστοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο 

είναι η Government Gateway. Μέσω αυτού του portal, οι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν είτε 

username/password, είτε ψηφιακή υπογραφή. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να έχουν πρόσβαση 

σε όλες τις ηλεκτρονικές κρατικές υπηρεσίες. Η βρετανική κυβέρνηση παρέχει επίσης ένα 

ιδιαίτερα αξιόλογο portal πληροφόρησης για το e-Government (HTwww.direct.gov.ukTH).  Τον 

Νοέμβριο του 2005 τέθηκε το όραμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

που αφορά τον μακρόχρονο μετασχηματισμό των δημοσίων υπηρεσιών για την απόδοση 

αποτελεσματικών υπηρεσιών στους πολίτες. Το σχέδιο χωρίζεται σε 3 φάσεις που έχουν 

καταληκτική περίοδο το 2011.   
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2.7. Μελλοντικές κατευθύνσεις 
Οι αλλαγές με στόχο την επίτευξη μιας πραγματικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα 

πρέπει να υπερβούν το αρχικό επίπεδο της απλής παροχής πληροφοριών μέσω Διαδικτύου, και 

να φθάσουν στο σημείο της ολοκλήρωσης, προσφέροντας προηγμένες υπηρεσίες σε ένα πλήρως 

διαδραστικό (interactive) περιβάλλον εργασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι 

αρμόδιοι υπουργοί της Ευρώπης κάλεσαν την Επιτροπή το 2006 να προβεί στις απαραίτητες 

επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα 

και η αξιοπιστία των υποδομών επόμενης γενιάς (συμπεριλαμβανομένης της άμεσης μετάβασης 

στη γρήγορη πρόσβαση στο Internet). Τόνισαν επίσης την ανάγκη για καθορισμό 

προτεραιοτήτων, αξιολόγηση και συντονισμό των πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

και κάλεσαν την Επιτροπή να εξασφαλίσει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών-μελών. 

Η ηλεκτρονική ενσωμάτωση έχει μακροπρόθεσμες θεσμικές και οργανωτικές επιπτώσεις, 

και απαιτεί αλλαγές στην προσωπική και κοινωνική συμπεριφορά, τους θεσμούς και τις 

κοινωνικές δομές, καθώς και στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Συνεπώς, απαιτείται 

συνεχής δέσμευση σε όλα τα επίπεδα με περιοδική ανασκόπηση της προόδου, των στόχων που 

περιοδικά τίθενται και την εξειδίκευση τους σε επιμέρους δράσεις και πρωτοβουλίες. 

Συγκεκριμένα, οι μελλοντικές ερευνητικές δράσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την 

εναρμόνιση μεταξύ της Σχεδίασης για Όλους και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών. Επίσης, θα 

πρέπει να δοθεί έμφαση στην δέσμευση προς τα ΑΜΕΑ, αυξάνοντας την προσοχή σε θέματα 

προσβασιμότητας. Ταυτόχρονα, θεωρήθηκε ως μοναδική ευκαιρία για μία διευρυνόμενη και 

πολιτισμικά ποικιλόμορφη Ευρώπη η συνεχιζόμενη προσπάθεια για την σχεδίαση και υλοποίηση 

των πρωτοβουλιών που απαιτούνται για την περαιτέρω προώθηση του οράματος προς μια 

Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους τους πολίτες, με ποιοτικά χαρακτηριστικά βασισμένα στις 

αρχές της ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης, της καθολικής πρόσβασης και της ισότιμης συμμετοχής 

όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις, και να εξασφαλιστεί ότι οι νέες τεχνολογίες και οι 

ρυθμιστικές εξελίξεις δεν δημιουργούν επιπρόσθετα εμπόδια.  

Η  Ευρώπη  πρέπει  να  βασιστεί  στα  πλεονεκτήματα  της.  ∆ιαθέτει  ηγετικό  ρόλο  στις 

κινητές επικοινωνίες και στην ψηφιακή τηλεόραση. Ωστόσο, η εδραίωση του Internet 

πραγματοποιείται  µε  σχετικά  αργούς  ρυθμούς.  Οι  βιομηχανίες  αυτές  βρίσκονται σήμερα   

σε   πορεία   σύγκλισης,   προσφέροντας   στην   Ευρώπη   την   ευκαιρία   να κεφαλαιοποιήσει 

τα τεχνολογικά της πλεονεκτήματα, καθώς και να  αξιοποιήσει  την εκπαιδευτική  της  αριστεία  

και  να  απελευθερώσει  το  επιχειρηματικό  δυναμικό  της. Πρέπει παράλληλα, να προωθηθεί η 

ευρωπαϊκή παραγωγή περιεχομένου, βασισμένη στην πολιτιστική της κληρονομιά και τη 
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γλωσσική της ποικιλομορφία. Συνδυάζοντας την ψηφιακή της παιδεία µε την ισχύ που διαθέτει 

στις κινητές επικοινωνίες και στο περιεχόμενο, η Ευρώπη θα μπορέσει να καθοδηγήσει το 

επόμενο μεγάλο άλμα προς τον ασύρματο κόσμο του Internet. Αυτό θα βοηθήσει την Ευρώπη να 

αποκτήσει εσωτερική κοινωνική συνοχή, αλλά και στην πραγματοποίηση του στόχου της 

Λισσαβώνας, που είναι «η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τις ιδιωτικές επενδύσεις και 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση της παραγωγικότητας, ο εκσυγχρονισμός των 

δημόσιων υπηρεσιών, και η δυνατότητα για ευκαιρία στον καθένα να συμμετέχει στην παγκόσμια 

κοινωνία της πληροφορίας». 
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3.1. Η ελληνική πραγματικότητα 
 
Η   κατάσταση   της   δηµόσιας   διοίκησης   στην   Ελλάδα   παρουσιάζει   θετική   πορεία 

προόδου τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν παρακολουθεί επαρκώς τις προκλήσεις των 

σύγχρονων εξελίξεων, στις  οποίες  πρέπει  να  ανταποκριθεί,  και  εξακολουθεί  να  

χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες και προβλήματα τα οποία πρέπει να 

αντιμετωπισθούν. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί βασίζεται σε δύο πυλώνες παρεμβάσεων. 

Πρώτον στην  προώθηση  της  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  µε  την  εισαγωγή  των  νέων 

τεχνολογιών  στις λειτουργίες  της  δηµόσιας διοίκησης  στο  πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006», και δεύτερον σε μέτρα θεσμικού 

εκσυγχρονισμού. 

Σε ότι αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, το παλαιότερο εγχείρημα στην Ελλάδα 

τοποθετείται το 1994, όταν δόθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Κλεισθένης», το οποίο 

προέβλεπε τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

την περίοδο 1994-2000. Τον Φεβρουάριο του 1998, δίνεται σε χρήση το καινοτόμο σύστημα του 

πανελλαδικού αριθμού 1502, μέσω του οποίου οι πολίτες μπορούν να ζητούν ένα αριθμό από 

δημόσια πιστοποιητικά και έγγραφα. Το 1999 ψηφίζεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Κοινωνία της Πληροφορίας», το οποίο χρηματοδοτεί υποδομές και υπηρεσίες ΤΠΕ σε βασικά 

πεδία υπηρεσιών  που  προσφέρει  η  δηµόσια  διοίκηση (παιδεία, υγεία, κλπ.) και σε όλο το 

εύρος των διοικητικών συναλλαγών του πολίτη και της επιχείρησης µε το κράτος.  

Σύμφωνα με τον νόμο 3242 που ψηφίστηκε το 2004, όλες οι  διοικητικές  συναλλαγές    

διενεργούνται και ολοκληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

(άρθρο 8, παρ. 1). Επίσης, η Υπηρεσία προβαίνει στη διασταύρωση των απαιτούμενων 

στοιχείων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. (άρθρο 8, παρ.2). Σύμφωνα με τον νόμο 3200 που 

ψηφίστηκε το 2003, όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες θα παρέχουν επεξεργασμένες πληροφορίες  σε 

άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες που επεξεργάζονται αιτήματα διατμηματικού χαρακτήρα. (άρθρο 

25).   

Στις δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν έργα πληροφορικής τα οποία υποστηρίζουν 

διαχειριστικές λειτουργίες της διοίκησης. Στο πλαίσιο του 2ου  ΚΠΣ έχουν υλοποιηθεί σε 

δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς έργα πληροφορικής συνολικού προϋπολογισμού της τάξης 

των 60 εκατ. €. Τα έργα αυτά είχαν τους παρακάτω στόχους: 

 Βελτίωση   της   αποδοτικότητας   και   αποτελεσματικότητας   σημαντικών   τομέων   της 

Δημόσιας Διοίκησης. 

 Υποβοήθηση στην άσκηση ορθολογικής διαχείρισης  των διαθέσιμων πόρων. 
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 Δημιουργία  κατάλληλου  τεχνικό  περιβάλλοντος  για  την  υποστήριξη  της  διοικητικής 

διαδικασίας. 

 Διατήρηση βάσεων δεδομένων με στοιχεία για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, την 

απασχόληση, τη βιομηχανία, το εμπόριο, το περιβάλλον, τις μεταφορές, την υγεία. 

 Δημιουργία  ενδο-υπηρεσιακής  και  δι-υπηρεσιακής  δικτυακής  υποδομής.  Εξασφάλιση 

διαλειτουργικότητας και συνδεσιμότητας των συστημάτων. 

 
Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, υλοποιήθηκαν διάφορα προγράμματα και έργα  

εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω: 

 Το   πρόγραμμα   «Κλεισθένης»:   περιελάμβανε   έργα   που   αφορούν   στο   διοικητικό 

εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού την περίοδο 

1994-1999. 

 Το Πρόγραμμα «Πολιτεία»: περιλαμβάνει τις αρχές πολιτικής και τις βασικές δράσεις για   

τη   μεταρρύθμιση   της   Δημόσιας   Διοίκησης   στην   Ελλάδα.   Το   πλαίσιο   αυτό 

συμπληρώνεται   με   τα   Επιχειρησιακά   Προγράμματα   «Διοίκηση   με   Στόχους»   και  

«Δείκτες Αξιολόγησης και Επιδόσεων».  

 Το  πρόγραμμα  «Σύζευξις»:  Αφορά  τη  μελέτη  και  δημιουργία  του  Εθνικού  Δικτύου 

Δημόσιας  Διοίκησης  και  έχει  ως  σκοπό  τη  διαμόρφωση  ενός  ενιαίου  τεχνικού  και 

λειτουργικού περιβάλλοντος  επικοινωνίας των δημοσίων υπηρεσιών μεταξύ τους, αλλά και 

με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

 Το   πρόγραμμα   «Αριάδνη»:   Έχει   ως   στόχο   τη   βελτίωση   της   εξυπηρέτησης   που 

λαμβάνει  ο  πολίτης  από  τις  Δημόσιες  Υπηρεσίες  της  χώρας,  δίνοντας  έμφαση  στη 

συνεργασία της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέσα από το 

πρόγραμμα αυτό και υπό το πρίσμα της ανάγκης για την ουσιαστική εφαρμογή των δράσεων 

για μια «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση», ενοποιούνται πολλές παράλληλες πρωτοβουλίες, όπως η 

ηλεκτρονική διάθεση του Οδηγού του Πολίτη, το κέντρο κλήσης 1464, το πρόγραμμα 

Αστερίας, η δημιουργία one-stop shops, η ψηφιοποίηση εντύπων, η απλοποίηση διοικητικών 

διαδικασιών κ.α.. Οι διοικητικές πληροφορίες και τα δεδομένα θα είναι προσπελάσιμα από 

τον πολίτη μέσω τηλεφώνου, ίντερνετ και μέσω δομών εξυπηρέτησης σε τοπικό επίπεδο. 

 
Πολλά άλλα έργα νέων τεχνολογιών έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της 

ανάπτυξής τους  για  την  εξυπηρέτηση  των  καθημερινών  αναγκών  (συναλλαγών  και  

ενημέρωσης)  των δημοσίων   τραπεζών,   Κέντρων   Εξυπηρέτησης   του   Πολίτη,   
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Νοσοκομείων,   Υγειονομικών Υπηρεσιών  και  άλλων  δημοσίων  φορέων.  Ενδεικτικά,  τέτοιες  

δράσεις  είναι  η  ανάπτυξη πληροφοριακού  συστήματος  φορολογίας  και  τελωνείων  από  το  

Υπουργείο  Οικονομικών, ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Αστυνομίας από το Υπουργείο 

Δημόσιας Τάξης, η αναβάθμιση του  συστήματος  απονομής  δικαιοσύνης  και  των  

καταστημάτων  κράτησης  από  το  Υπουργείο Δικαιοσύνης,  η  ανάπτυξη  αριθμητικού  

μοντέλου  μεγάλης  ακρίβειας  για  την  πρόγνωση  των καιρικών συνθηκών από το Υπουργείο 

Εθνικής άμυνας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του ΙΚΑ, μέσω της ανάπτυξης πληροφοριακού 

συστήματος που θα εξυπηρετεί Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Υπηρεσίες Συναλλαγών. Σε ότι 

αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις δημόσιες 

υπηρεσίες, αυτή προβλέπεται να ενισχυθεί επιπλέον τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα,   

σχεδιάζεται  η   δημιουργία   ενός  γενικευμένου  πλαισίου  ηλεκτρονικών συναλλαγών με το 

δημόσιο, το οποίο θα ακολουθεί μια ενιαία φιλοσοφία εξυπηρέτησης, χωρίς βέβαια να 

καταργηθούν οι παραδοσιακοί τρόποι συναλλαγής (φυσική παρουσία, αλληλογραφία, τηλέφωνο, 

fax). 

Επίσης, ένα μεγάλο μέρος χρηματοδότησης αφορά τον εκσυγχρονισμό της περιφέρειας και 

των τοπικών  αυτοδιοικήσεων.  Τα  έργα  που  αναπτύσσονται  αφορούν  την  ενημέρωση  για  

τοπικά θέματα   (αθλητικά,   πολιτιστικά,   τουριστικά),   ηλεκτρονική   διεξαγωγή   συζητήσεων   

(chat), ηλεκτρονική ψηφοφορία για τοπικά θέματα της περιοχής, ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  

διαχείρισης των  τοπικών  μεταφορών,  δράσεις  προστασίας  και  παρακολούθησης  του  

περιβάλλοντος  με ηλεκτρονικά   μέσα   κτλ.   Οι   ίδιες   πύλες   διευκολύνουν   επίσης   την   

επίλυση   καθημερινών προβλημάτων   (εύκολη   και   γρήγορη   ηλεκτρονική   έκδοση   

πιστοποιητικών,   αδειών   και βεβαιώσεων).   

 

 
Σχήμα 3.1. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα. 
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Στο  πλαίσιο  του  3ου   ΚΠΣ  και  του  επιχειρησιακού  προγράμματος  ΚτΠ,  ο  δεύτερος  

άξονας προτεραιότητας  («Εξυπηρέτηση  του  Πολίτη  και  Βελτίωση  της  Ποιότητας  Ζωής»)  

εστιάζει κυρίως  στον  εκσυγχρονισμό  της  δημόσιας  διοίκησης.  Τα  μέτρα  που  προωθούνται  

στα πλαίσια αυτού του άξονα, αφορούν τα εξής: 
 

 «Ηλεκτρονική  κυβέρνηση»  για  την  εξυπηρέτηση  του  πολίτη:  Επιχειρησιακά  σχέδια, 

μελέτες και πιλοτικά έργα. 

 Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών  Ταμείων και της μετάβασης 

στο Ευρώ. 

 Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και καινοτομικές ενέργειες. 

 Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και μελέτες υποστήριξης 

του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια. 

 «Ευφυείς» μεταφορές. 

 Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών σε ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο.  

Η σημασία της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα 

εμφανής από την μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης σε «Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Νοέμβριος 2003).  

 
3.2. Η Κοινωνία της Πληροφορίας 
 

Στο κατώφλι του 21P

ου
P αιώνα, η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, η ευρεία τους 

διάχυση σε όλη την οικονομία και η ενσωμάτωση τους σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της 

καθημερινής ζωής, χτίζουν μια παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας με νέα δεδομένα και νέες 

ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ευημερία και την ποιότητα ζωής των 

Ελλήνων. Ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αναφέρεται σε μια μορφή κοινωνικής και 

οικονομικής ανάπτυξης, όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση, μεταβίβαση 

και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στην δημιουργία γνώσης και στην ικανοποίηση αναγκών 

ατόμων και επιχειρήσεων, παίζοντας έτσι κεντρικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, την 

παραγωγή πλούτου και τη διαμόρφωση της ζωής των πολιτών.  

Η κοινωνία αυτή θα πρέπει να είναι: 

• Κοινωνία διαφάνειας και Δημοκρατίας: Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν τη βάση για τη 

δημιουργία ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους, με   τον  εκσυγχρονισμό   της δημόσιας   

διοίκησης, τη βελτίωση σχέσεων κράτους – πολιτών, καθώς και την ενδυνάμωση των  

δημοκρατικών  θεσμών.  Η  ηλεκτρονική  οργάνωση  και  ψηφιοποίηση του τεράστιου όγκου 
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πληροφοριών που κατέχει η δημόσια κεντρική, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, 

δίνουν τη δυνατότητα για αποτελεσματική διοίκηση, περισσότερες και  καλύτερες  

υπηρεσίες  και  μεγαλύτερη  διαφάνεια  και  συμμετοχή  των  πολιτών  στα κοινά. 

• Κοινωνία  Ανάπτυξης:  Στην  ηλεκτρονική  εποχή,  ο  οικονομικός  ανταγωνισμός  είναι 

βασισμένος  στην  τεχνολογία  και  τη  γνώση.  Η  διάδοση  των  ΤΠΕ  μεταμόρφωσε  τις 

βιομηχανικές  οικονομίες  σε  οικονομίες  που  στηρίζονται  στην  παραγωγή,  διανομή  και 

χρήση   της   γνώσης   και   πληροφορίας   με   νέες   μεθόδους   παραγωγής   και   τρόπους 

κατανάλωσης.  Η  διάχυση  και  η  μορφή  των  νέων  τεχνολογιών  δημιουργεί  ευκαιρίες 

ισότιμης συμμετοχής στην παγκόσμια αγορά και  μικρότερων χωρών, όπως η Ελλάδα. 

• Κοινωνία  Εκπαίδευσης  και  Απασχόλησης:  Οι  νέες  τεχνολογίες  αλλάζουν  τη  δομή  

της εργασίας,  δημιουργώντας  απαιτήσεις  για  νέες  δεξιότητες  και  νέους  τρόπους  

εργασίας, όπως  η  τηλε-εργασία.  Η  έμφαση  στις  νέες  γνώσεις  και  δεξιότητες  

δημιουργεί  την ανάγκη για τη συνεχή και δια βίου εκπαίδευση και επιβάλλει αλλαγές στο 

εκπαιδευτικό σύστημα  και  στο  σύστημα  κατάρτισης.  Κύριος  μοχλός  αύξησης  της  

παραγωγικότητας και  του  ρυθμού  οικονομικής  ανάπτυξης  αποτελεί  η  αποδοτική  

κατανομή  της  νέας γνώσης  που  επιβάλλει  η  ΚτΠ.  Η  γρήγορη  προσαρμογή  στο  νέο  

περιβάλλον  αποτελεί πρωταρχικής σημασίας για την οικονομική απόδοση και 

ανταγωνιστικότητα. 

• Κοινωνία με Ποιότητα Ζωής:  Ο βασικός στόχος που θέτει η Κοινωνία της Πληροφορίας 

από τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών είναι η βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των πολιτών. Οι εφαρμογές τους προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στον 

τομέα  της  υγείας,  της  πρόνοιας,  με  καλύτερη  και  άμεση  πρόσβαση  στην  ιατρική 

γνώση  και  εξειδίκευση,  με  μεγαλύτερη  ασφάλεια  και  πάταξη  της  εγκληματικότητας, 

καλύτερων  και  ασφαλέστερων  μεταφορών,  διαφύλαξης  του  περιβάλλοντος  και  των 

φυσικών πόρων, της γλώσσας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• Κοινωνία  για  Όλους:  Η  Κοινωνία  της  Πληροφορίας,  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  

της οποίας  εφαρμόζεται από  τους  κρατικούς φορείς, πρέπει να εξασφαλίσει  ίσες  ευκαιρίες 

για πρόσβαση στη πληροφορία και τη νέα γνώση για όλους τους πολίτες, έτσι ώστε να μη  

δημιουργηθεί  ένα  νέο  είδος  αναλφαβητισμού.  Η  εξάπλωση  των  νέων  τεχνολογιών  και  

της τεχνογνωσίας εγκυμονεί τον κίνδυνο διακρίσεων και την πιθανότητα  

περιθωριοποιήσεων  κοινωνικών  ομάδων  και εργαζομένων. Χρέος λοιπόν την πολιτείας 

είναι να φροντίσει έτσι ώστε η Κοινωνία της Πληροφορίας να δίνει ίσες ευκαιρίες και τα 

απαραίτητα εφόδια, να αποτελεί αλληλεγγύη και να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών. 
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Για την προώθηση της ΚτΠ στην Ελλάδα µε τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωμένο, έχει 

ενταχθεί ένα ξεχωριστό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την ΚτΠ (Ε.Π. "ΚτΠ") στο πλαίσιο του 

3ου ΚΠΣ. Το Ε.Π. "ΚτΠ" έχει καινοτόμο και οριζόντιο χαρακτήρα, διαπερνώντας διαφορετικές 

κυβερνητικές υπηρεσίες. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωμένων και συµπληρωµατικών 

παρεμβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να 

μπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. 

Στόχος του είναι να εφαρμοστούν τα σημαντικότερα σημεία της Λευκής Βίβλου της 

ελληνικής κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και 

∆ράσεις» του 1999, όπως αυτή επικαιροποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και δράσεις 

των τελευταίων χρόνων.  

Το Ε.Π. «ΚτΠ» αποτελεί τον κύριο μοχλό υλοποίησης της συνολικής εθνικής στρατηγικής 

για την πορεία προς την ΚτΠ. Σημαντικές δράσεις θεσμικού χαρακτήρα κινούνται παράλληλα 

και συμπληρωματικά με τους άξονες παρέμβασης του Ε.Π. 

Η πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στις δυνατότητες και ευκαιρίες που 

προσφέρει αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα όλων των Ελλήνων, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει 

χωρίς την συνεργασία κράτους, ιδιωτικού τομέα και φυσικά των πολιτών. 

Αυτοί οι τρεις πυλώνες διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο για την ολοκλήρωση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», ωστόσο η αποσπασματική δράση 

τους δεν θα επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτός ήταν και ένας από λόγους για την 

σύσταση της Επιτροπής Πληροφορικής, στην οποία μετέχουν αντιπρόσωποι του κράτους, του 

ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και εκπρόσωποι των πολιτών, οι οποίοι εντέλει 

θα χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες και θα επωφεληθούν από την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν όργανα, όπως η Ειδική Γραμματεία για την 

ΚτΠ, το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ κλπ. προκειμένου να συντονιστεί καλύτερα η λειτουργία 

και ολοκλήρωση του Ε.Π. και να γίνει πραγματικότητα το όραμα για την ψηφιακή εποχή στην 

χώρα μας, ώστε να μην είναι ουραγός στην ενωμένη Ευρώπη. 

Στην πορεία για την ΚτΠ, η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις. Για να 

μπορέσει η χώρα να καρπωθεί τα οφέλη των εξελίξεων, πρέπει να αντιμετωπιστούν αδυναμίες 

που εμποδίζουν τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι 

δυσλειτουργίες υπηρεσιών και μηχανισμών πρέπει να ξεπεραστούν, ενώ χρειάζεται ταχύτερη 

ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε περιβάλλον πλήρους απελευθέρωσης. 

Η ΚτΠ είναι πρωταρχικά κοινωνία της γνώσης και η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου 

αποτελεί κεντρικό άξονα μιας στρατηγικής παρεμβάσεων. Τα χαμηλά ποσοστά εργατικού 
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δυναμικού με κατάλληλες δεξιότητες, η έλλειψη κινήτρων για μετεκπαίδευση και συνεχή 

μάθηση πρέπει να αντιμετωπιστούν. Προτεραιότητα, επίσης, είναι η προσαρμογή των 

παιδαγωγικών υποδομών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στα νέα δεδομένα. 

 
Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του Ε.Π. "ΚτΠ" για την περίοδο 2000-2006 είναι δύο: 

 «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»  

Αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής του πολίτη μέσα από παρεμβάσεις 

σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως η δημόσια διοίκηση, η υγεία, οι μεταφορές και το 

περιβάλλον. Οι παρεμβάσεις αφορούν, κυρίως, την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία, στους 

παραπάνω τομείς, ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών που 

συμβάλλουν στη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών σε 

πραγματικό χρόνο στη δημόσια διοίκηση. 

 
  «Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό»  

Αφορά τη δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για την ενίσχυση μιας διαδικασίας 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, όπου η τεχνολογία και η γνώση αποτελούν τον κύριο 

μοχλό αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, των εισοδημάτων, της 

απασχόλησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Ενέχει δράσεις για την ανάπτυξη 

των υποδομών τηλεπικοινωνιών, την ενίσχυση της οικονομικής μηχανής και της απασχόλησης 

με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία ενός συστήματος εκπαίδευσης και 

κατάρτισης προσαρμοσμένου στις ανάγκες του 21ου αιώνα, καθώς και την προβολή του 

ελληνικού πολιτισμού. 

 
Σχήμα 3.2. Η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

 
Ο δεύτερος Άξονας Προτεραιότητας του Ε.Π. «ΚτΠ» αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Κατέχει την κυριότερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο 

συνολικό πρόγραμμα με 38,37 % των πόρων. Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, η δημόσια 

διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας, σε σύντομο χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Οι ΤΠΕ προσφέρουν τα 
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απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν τη 

λειτουργία της δημόσιας διοίκησης σε πλαίσιο διαφάνειας και δημοκρατικής συμμετοχής. 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι οι 

εξής: 

 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις από τη 

δημόσια διοίκηση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Κυβέρνηση On-Line). 

 Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων σε κάθε επίπεδο της 

δημόσιας διοίκησης. 

 Στήριξη της αναδιοργάνωσης και των διαρθρωτικών αλλαγών της δημόσιας διοίκησης και 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών της, προκειμένου να χειριστούν τις νέες 

τεχνολογίες. 

 Καθιέρωση και υποστήριξη γεωγραφικών και περιβαλλοντικών χαρτογραφικών και 

διαχειριστικών πληροφοριακών συστημάτων και ενθάρρυνση καινοτομικών πιλοτικών 

ενεργειών, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 Χρήση ΤΠΕ για την υποστήριξη της ευρύτερης στρατηγικής παροχής βελτιωμένων 

υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας σε όλους τους πολίτες, καθώς και για την αναδιοργάνωση 

της διοίκησης και του προϋπολογισμού στον τομέα της υγείας. 

 «Ευφυείς» μεταφορές μέσω της εισαγωγής εφαρμογών τηλεματικής στις χερσαίες, 

θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές. 

 Δημιουργία της απαραίτητης υποδομής δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών σε 

εθνικό επίπεδο για ένα σύγχρονο κτηματολόγιο. 

 
Οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας σημαντικών τομέων της δημόσιας διοίκησης, 

ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών 

παραγωγής, διαχείρισης και διάθεσης των δημοσίων πληροφοριών, δημιουργική αξιοποίηση και 

συνεχή βελτίωση των γνώσεων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

Οι προτεραιότητες υλοποιούνται μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν 

εκπαίδευση και επανειδίκευση, προμήθεια υλικού και λογισμικού, καθώς και την αξιοποίηση 

εξωτερικών ειδικών συμβούλων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη σύσταση και συγκρότηση των 

ομάδων που θα είναι υπεύθυνες για την προετοιμασία και εφαρμογή των σχεδίων δράσης, καθώς 

και στην απαιτούμενη δέσμευση της ιεραρχίας, προκειμένου να εφαρμοστούν με επιτυχία οι 
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διοικητικές και διαχειριστικές αλλαγές που συνοδεύουν την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων 

αυτοματισμού γραφείων και τηλεπικοινωνιών. 

 
3.3. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολιτεία» 

Η ανασυγκρότηση και η πραγματική επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί 

στρατηγική επιλογή και προτεραιότητα του ΥΠΕΣΔΔΑ.  Η πολιτική αυτή απόφαση πηγάζει από 

τη βαθιά επίγνωση ότι η Δημόσια Διοίκηση, σήμερα, αποτελεί τον κυριότερο περιοριστικό 

παράγοντα για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ», εργαλείο δημόσιας πολιτικής, στοχεύει στην Επανίδρυση της Δημόσιας 

Διοίκησης, ώστε να καταστεί θεσμός εγγύησης της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. 

Βασίζεται σε 10 στρατηγικούς στόχους που αφορούν την δημόσια διοίκηση την περίοδο 2005-

2007. Ένας βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο εξής: «Έμφαση στην χρήση τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Η ανάπτυξη 

διοικητικών υπηρεσιών βασισμένων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

που θα βρίσκονται στη διάθεση όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς.  

Το τρίτο υποπρόγραμμα του Προγράμματος αφορά αποκλειστικά την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Σκοπός  του  Υποπρογράμματος  είναι  να  αναπτύξει  το  κατάλληλο  

τεχνολογικό περιβάλλον   και  το   αναγκαίο   θεσμικό   πλαίσιο   που  θα  διευκολύνουν   τη  

δημόσια διοίκηση να μετεξελιχθεί σε ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση όπως ορίζεται   ανωτέρω. 

Στο  πλαίσιο  αυτό,  το  Υποπρόγραμμα  αποσκοπεί  να  δημιουργήσει  ολοκληρωμένες, νόμιμες 

και ασφαλείς συναλλαγές των Πολιτών και των Επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση, οι 

οποίες θα διεκπεραιώνονται με ηλεκτρονικά μέσα και σε πραγματικό χρόνο (online). 

Οι βασικοί στόχοι του υποπρογράμματος 3 κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
 

• Δημιουργία  πρότυπων   δικτυακών   τόπων,  οι  οποίοι  σε  συνεργασία  με  την 

Κεντρική Διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΣΔΔΑ θα  υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές των Πολιτών και των Επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες. 

• Ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας  και αυθεντικοποίησης των συναλλαγών. 

• Τυποποίηση  ψηφιακών  επικοινωνιών  μεταξύ  των  Δημόσιων  Υπηρεσιών  και 

ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης γνώσης με τη χρήση καινοτομικών μεθόδων. 

• Δημιουργία online ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

• Ανάπτυξη   θεσμικής   και   τεχνικής   διαλειτουργικότητας   των   υπηρεσιών   της 

Δημόσιας Διοίκησης. 
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• Βελτίωση   της   εξυπηρέτησης   των   πολιτών   με   την   ελαχιστοποίηση   των 

απαραίτητων επαφών τους με τη Δημόσια Διοίκηση, τη λειτουργική ανασυγκρότηση των  

σχετικών  διαδικασιών  με  αξιοποίηση  των  τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 

• Επίτευξη   αποτελεσματικότητας,   ποιότητας,   διαφάνειας   στη   λειτουργία   της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

• Χρήση νέων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο δημιουργίας της σύγχρονης 

συμμετοχικής δημοκρατίας. 

• Βελτίωση των ψηφιακών υποδομών για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών της 

Δημόσιας Διοίκησης. 

• Δημιουργία   σταθερού   πλαισίου   αρχών   για   τη   δημιουργία,   διακίνηση   και διαχείριση 

της δημόσιας πληροφορίας. 

 
Σήμερα,  σχεδόν  όλα  τα  Υπουργεία,  οι  Περιφέρειες,  οι  Νομαρχίες  και  οι  Δήμοι έχουν  

διαδικτυακούς  τόπους.  Αυτοί  οι  τόποι  έχουν  αναπτυχθεί  αυτόνομα  από  τους φορείς,  χωρίς  

να  ακολουθούν  κοινό  τρόπο  σχεδίασης  ή  οργάνωσης  και  χωρίς  να λαμβάνεται   πρόβλεψη   

για μεταξύ τους συνεργασία. Είναι ανάγκη, επομένως, να διαμορφωθεί  ένα  πρότυπο  «δημόσιου  

τόπου»  και  να  θεσμοθετηθούν  κοινά  πρότυπα σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής, λειτουργίας και 

διασύνδεση τους με άλλους τόπους, αλλά και τη κεντρική πύλη του δημόσιου τομέα. 

Επιπλέον δεν υπάρχει μηχανισμός για την παρακολούθηση και πιστοποίηση των δημόσιων 

τόπων. 

Η  πλειοψηφία  των  δημοσίων  τόπων,  με  ελάχιστες  εξαιρέσεις  παρουσιάζει  και 

περιγράφει τις προσφερόμενες υπηρεσίες με βάση την οργανωτική δομή του εκάστοτε φορέα,  

ενώ οι δημόσιοι τόποι για  την  εξυπηρέτηση  ειδικών  ομάδων  πληθυσμού  είναι ελάχιστοι. 

Για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπεται η έκδοση 

ψηφιακών   πιστοποιητικών   για   50.000   δημοσίους   υπαλλήλους,   μέσω   του   έργου 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ενώ για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των πολιτών σχεδιάζονται αντίστοιχα έργα 

από το ΥΠΕΣΔΔΑ για τα οποία όμως δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση. 

Ο  διοικητικός  μηχανισμός  διαχείρισης  αυτών  των  πιστοποιητικών  δεν  έχει  ακόμη 

δημιουργηθεί και θεσμοθετηθεί για το δημόσιο τομέα. Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αλλά και η υποδομή δημοσίου κλειδιού,  αποτελούν τις βασικότερες υπηρεσίες 

που θα παρασχεθούν από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ στους φορείς, και τα στελέχη  της  Δημόσιας  

Διοίκησης.  Η  χρήση  αυτών  των  υπηρεσιών  θα  εξοικονομήσει σημαντικούς  πόρους  από  τη  

διακίνηση  της  πληροφορίας  και  θα  εξασφαλίσει  την ασφαλή και πιστοποιημένη διακίνηση 
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των πληροφοριών. 

Για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Δημόσιου Τομέα έχουν 

γίνει κάποιες μελέτες (Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)  που  

δίνουν  ιδιαίτερο  βάρος  στο  προσδιορισμό  των  απαιτούμενων τεχνικών  προτύπων  

διασύνδεσης  τους.  Σε  εθνικό  επίπεδο, δεν  έχουν  μελετηθεί  τα θέματα  της  

διαλειτουργικότητας  που  αφορούν  στο  οργανωτικό  και  επιχειρησιακό επίπεδο και δεν έχει 

ακόμη θεσμοθετηθεί ένα κοινό αποδεκτό πρότυπο. 

Επίσης,  παρόλο  που  έχουν  δοθεί  οδηγίες  από  το  ΥΠΕΣΔΔΑ  για  την  ανάπτυξη 

ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, δεν έχει γίνει η επιθυμητή πρόοδος. 

Τα 5 μέτρα που προβλέπει το υποπρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι τα 

εξής: 

 
 Μέτρο 1: «Ανάπτυξη πιστοποιημένων διαδικτυακών τόπων και διαδικτυακών πυλών» 

Στόχοι του μέτρου είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι πολίτες και οι  

επιχειρήσεις  θα  μπορούν  να  έχουν  άμεση,  έγκαιρη  και  έγκυρη  πρόσβαση  σε πληροφορίες 

και δεδομένα που τους ενδιαφέρουν. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου θα συμβάλει σημαντικά 

τόσο στην αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών και επιχειρήσεων, όσο και στην αύξηση της 

διαφάνειας, της ισότητας και της εμπιστοσύνης στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Η 

δικτυακή πύλη θα επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν και να τους διατίθενται πληροφοριακά 

και ενημερωτικά στοιχεία με τη βοήθεια   ενός   κατανοητού   και   εύχρηστου   περιβάλλοντος  

διεπαφής.   Επιπλέον,   θα καθιστά  εφικτή  την  επικοινωνία  του  πολίτη  με  τη  Δημόσια  

Διοίκηση  σε  24ωρη  και καθημερινή βάση. 

Το μέτρο περιλαμβάνει την δημιουργία νέων δικτυακών πυλών, την αναπροσαρμογή των 

υπαρχόντων, την ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης των δικτυακών τόπων και την δημιουργία 

πυλών για ειδικές ομάδες πληθυσμού.  

 
 Μέτρο 2: «Ασφάλεια Ψηφιακών συναλλαγών, ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση πολιτών 

και διαχείριση ψηφιακών υπογραφών» 

Οι επικοινωνίες  και οι συναλλαγές  των  πολιτών  και των  επιχειρήσεων  με  τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυθεντικότητα των συμβαλλομένων μερών, τη 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις θεσμικές απαιτήσεις για τη διενέργεια   νόμιμων   

διοικητικών συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΣΔΔΑ προγραμματίζει τη  δημιουργία  ενός  

γενικού συστήματος αυθεντικοποίησης, μέσα από το Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. Σκοπός  

του  Μέτρου  είναι  να  δημιουργηθούν  οι  απαραίτητες  τεχνολογικές υποδομές και οι θεσμικές 
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παρεμβάσεις για τη συμμετοχή των δημόσιων φορέων στις διαδικασίες διαχείρισης του 

δημόσιου κλειδιού  και τη διασύνδεση τους με το σύστημα αυθεντικοποίησης που θα αναπτύξει 

το ΥΠΕΣΔΔΑ. Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» θα υποστηρίξει   πρωτοβουλίες   και   έργα   για   

την   προώθηση   της   χρήσης   ψηφιακών υπογραφών  και πιστοποιητικών  προς  όφελος  των  

πολιτών  και  των  επιχειρήσεων  που συναλλάσσονται  με  τη  Δημόσια  Διοίκηση,  αλλά  και  

προς  όφελος  των  ίδιων  των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες 

αυτές. 

 
 Μέτρο 3: «Τυποποίηση ηλεκτρονικής συνεργασίας μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών (G2G 

διαλειτουργικότητα)» 

Το μέτρο αποσκοπεί στο να αναπτύξει τα τεχνολογικά, θεσμικά, οργανωτικά, εννοιολογικά 

πρότυπα και να τα θεσμοθετήσει, έτσι ώστε να αποτελούν ένα εναρμονισμένο πλαίσιο 

επικοινωνίας, κοινό για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, στο μέτρο αυτό επιδιώκεται η 

παροχή σειράς υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης μέσω ενός σημείου εξυπηρέτησης (με 

πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας), έστω και αν αυτό εμπλέκει περισσότερες της μίας αρμόδιες 

υπηρεσίες. Η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να εξασφαλίζει την εύκολη αλλά ταυτόχρονα 

ασφαλή διακίνηση πληροφοριών μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.  

Το μέτρο περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών για την επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας, την τυποποίηση των δεδομένων που ανταλλάσσουν οι δημόσιοι φορείς 

μεταξύ τους και την μετατροπή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε υπηρεσίες που θα στηρίζονται 

στην διαλειτουργικότητα. 

 

 
Σχήμα 3.3. Οι συναλλαγές με το δημόσιο σήμερα. 
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Σχήμα 3.4. Οι συναλλαγές με το δημόσιο με την προσθήκη διαλειτουργικότητας. 

 
 Μέτρο 4: «Δημιουργία δικτυακών τόπων με προστιθέμενη αξία για πολίτες και 

επιχειρήσεις (ποιότητα περιεχομένου)» 

Οι πύλες της δημόσιας διοίκησης θα έχουν πραγματική αξία  για  τους πολίτες και  τις  

επιχειρήσεις  μόνον  εάν  είναι  φιλικές και  θα  τους  παρέχουν  εκτός  των πληροφοριών,  

τα  προϊόντα  και τις  υπηρεσίες  που  επιθυμούν,  24  ώρες  την  ημέρα  και επτά ημέρες την   

εβδομάδα. Σύμφωνα με τη στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όλοι οι δικτυακοί 

τόποι και οι διαδικτυακές πύλες του δημόσιου τομέα θα έχουν προστιθέμενη αξία για τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις και θα βασίζονται σε «γεγονότα ζωής» ή σε «συμβάντα 

επιχειρήσεων» και θα δίνουν τη δυνατότητα για την  ολοκλήρωση  απλών,  καθημερινών  

συναλλαγών  τους  με  το  δημόσιο,  χωρίς  να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. 

Στη  Δημόσια  Διοίκηση  έχουν  αναπτυχθεί  αρκετοί  τόποι,  αλλά όπως  τονίζεται από  το  

Ευρωπαϊκό  Παρατηρητήριο  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  οι  τόποι  αυτοί παρέχουν 

κυρίως, πληροφόρηση και όχι εξυπηρέτηση. Τώρα θα πρέπει οι τόποι αυτοί να 

επανασχεδιαστούν για να παρέχουν και εξυπηρέτηση σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών 

και των επιχειρήσεων. 

 
 Μέτρο 5: «Καινοτομίες στη Δημόσια Διοίκηση» 

Οι   τεχνολογίες   της   πληροφορικής   και   των   τηλεπικοινωνιών   αναπτύσσουν προϊόντα 

και πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία και τις επιδόσεις της δημόσιας  

διοίκησης.  Σκοπός  του  μέτρου  είναι  η  εισαγωγή  και  η  δοκιμή  αυτών  των τεχνολογικών 

προϊόντων στη δημόσια διοίκηση. 
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Η  ανάπτυξη  και  εισαγωγή  καινοτομιών,  ως  μέσο  για  τον  εκσυγχρονισμό  της Δημόσιας 

Διοίκησης, αποτελεί ευρέως διαδεδομένη πρακτική σε ένα σημαντικό αριθμό χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισαγωγή καινοτομιών μπορεί να αφορά τόσο στο σχεδιασμό νέων 

προϊόντων που θα διατίθενται στους πολίτες για κάλυψη των αναγκών τους,  όσο  και  στην  

παροχή  εναλλακτικών  τρόπων  εξυπηρέτησης  και  διάθεσης  των διοικητικών  υπηρεσιών.  Η  

εισαγωγή  καινοτομιών,  σε  συνδυασμό  με  την  κατάλληλη εκπαίδευση  και  την  υποστήριξη  

του  προσωπικού  στη  διαχείριση  των  αλλαγών  που προκύπτουν, αποτελεί μια μέθοδο 

συνεχούς και ομαλής βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

 
3.4. Η εθνική πύλη «Ερμής» 

Η ΚτΠ προκήρυξε στις 18/04/2006 ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για τo 

έργo: «Μελέτη και Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης για την Πληροφόρηση & Ασφαλή Διεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των 

Πολιτών / Επιχειρήσεων». Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και 25% από εθνικούς πόρους.  

Σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη της ενιαίας Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης για την ενημέρωση των πολιτών και επιχειρήσεων και την παροχή 

ολοκληρωμένων και ασφαλών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα, 

από ένα κεντρικό σημείο (e-Government Portal), γνωστή και ως «Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ». 

Η προτεινόμενη Κυβερνητική Πύλη στοχεύει τόσο στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση και 

ενημέρωση των πολιτών / επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με την Δημόσια Διοίκηση 

(φυσικές ή ηλεκτρονικές), όσο και στην παροχή (επιλεγμένων) ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (3ου και 4ου επιπέδου) από ένα κεντρικό σημείο, προσφέροντας 

όλες τις απαραίτητες υποδομές και εφαρμογές για την επίτευξη πλήρους διαλειτουργικότητας 

μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και την ψηφιακή 

αυθεντικοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων. 

Ο ενδιαφερόμενος θα ανατρέχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο επαφής με το «Δημόσιο», το 

οποίο θα τον συνδέει αυτόματα με τους κατάλληλους, αλλά διάσπαρτους και ασύνδετους μεταξύ 

τους σήμερα, δημόσιους δικτυακούς τόπους, έτσι ώστε να λαμβάνει τις πληροφορίες, τις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα του Δημοσίου που επιθυμεί, με μια μόνο πρόσβαση. Τονίζεται 

ιδιαίτερα ότι η Εθνική Πύλη δεν θα υποκαταστήσει τους δικτυακούς τόπους των φορέων, αλλά 
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θα λειτουργεί ως ψηφιακός δρομολογητής, που θα διευκολύνει και θα κατευθύνει τους 

ενδιαφερόμενους στα κατάλληλα σημεία. Συνεπώς, όλοι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι θα 

διατηρήσουν την αυτονομία και το περιεχόμενο τους, αλλά θα ανασχεδιασθούν και θα 

συνδεθούν με την Εθνική Πύλη, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ως 

«πιστοποιημένοι εταίροι» που θα λειτουργούν βάσει πιστοποιημένων προδιαγραφών 

(τυποποιημένο περιεχόμενο και εμφάνιση). 

Η Πύλη είναι σχεδιασμένη όχι με βάση τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών, όπως γίνεται μέχρι 

τώρα, αλλά με βάση τις ανάγκες των πολιτών («γεγονότα ζωής») και τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων («συμβάντα επιχειρήσεων»), ιδίως αυτών που σχετίζονται με την ίδρυση και 

λειτουργία των επιχειρήσεων. Στην Πύλη θα συνδεθούν λειτουργικοί τόποι που θα αναπτυχθούν 

για την ολική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού (τόποι για τουρίστες, μαθητές, 

αγρότες, επιχειρηματίες κτλ). Έτσι, π.χ., ένας αγρότης δεν θα χρειάζεται να ανατρέχει διαδοχικά 

στους τόπους του Υπουργείου, του ΟΓΑ, του ΕΛΓΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. 

Χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης. Η δημιουργία του έργου ανατέθηκε στην εταιρεία InfoQuest και αναμένεται να είναι 

σε πλήρη λειτουργία στο τέλος του 2008.  

 

3.5. Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 
Έργο που αναμένεται να δώσει ισχυρή ώθηση στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης 

είναι το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Αφορά την ηλεκτρονική διασύνδεση των δημοσίων υπηρεσιών της 

χώρας σε κλειστό δημόσιο δίκτυο, καθώς και την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο με υψηλές 

ταχύτητες.  Η  πιλοτική  του  φάση  ολοκληρώθηκε  και  το  Σεπτέμβριο  του  2005  άρχισε  η 

επόμενη φάση υλοποίησης. Ένα βασικό του πλεονέκτημα είναι η μείωση των 

τηλεπικοινωνιακών  εξόδων  του  δημοσίου  τομέα,  καθώς η  τηλεπικοινωνιακή  επικοινωνία 

μεταξύ  των  δημοσίων  υπηρεσιών  θα  γίνεται  μακροπρόθεσμα  μέσω  του  δικτύου  Σύζευξις. 

Είναι  ένα  έργο  που  μπορεί  να  δώσει  πνοή  στο  Δημόσιο  Τομέα,  καθώς  θα  δώσει  τη 

δυνατότητα   για   διασύνδεση   Πληροφοριακών   Συστημάτων   και   παροχή   νέων   σύνθετων 

υπηρεσιών   ηλεκτρονικής   διακυβέρνησης   μέσα   από   τυποποιημένες   διαδικασίες.   Όμως, 

υπάρχει  περίπτωση  να  μην  αξιοποιηθεί  στο  έπακρο  η  δικτυακή  υποδομή  που  θα  έχει 

δημιουργηθεί λόγω αναμενόμενου υψηλού κόστους συντήρησης και διαχείρισης και εν τέλει, οι  

υπηρεσίες  που  θα  παρασχεθούν  στους  πολίτες,  τις  επιχειρήσεις  ή  τους  ίδιους  τους 

δημόσιους υπαλλήλους να είναι κατώτερες των προσδοκιών των οραματιστών του Σύζευξις. 

Το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αναπτύσσει δίκτυο φωνής-δεδοµένων υψηλών ταχυτήτων που 
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συνδέει 1800 φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα. Παρέχει: 

 Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 

 Διαδικτυακή Πύλη µε υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας (π.χ. Υπηρεσίες καταλόγου, 

εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κτλ) σε όλους τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

 Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. 

 Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και ασύγχρονης). 

 Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης. 

 ∆ωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του φορέα, όσο και για όλες τις 

συνδεδεμένες Υπηρεσίες. 

 
Σχήμα 3.5. Το δίκτυο Σύζευξις. 

 
Στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ η Ελληνική Επικράτεια έχει χωριστεί σε έξι «τηλεπικοινωνιακά 

διαµερίσµατα» που ονομάζονται Νησίδες: 

 Νησίδα 1 (ΑΤΤΙΚΗ-1): Τα Υπουργεία, οι Γενικές Γραµµατείες, οι ∆ιαχειριστικές Αρχές 

και τα Στρατολογικά γραφεία - υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής. 

 Νησίδα 2 (ΑΤΤΙΚΗ-2): Η Περιφέρεια Αττικής, οι Φορείς της Α' και Β' Βαθµίδας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας Αττικής καθώς και τα Νοσοκοµεία και Κέντρα 

Υγείας της ίδιας περιφέρειας. 

 Νησίδα 3 (Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ): Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που 

βρίσκονται στην Νοµαρχία Θεσσαλονίκης. 

 Νησίδα 4 (ΚΡΗΤΗ): Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στην 

περιφέρεια Κρήτης. 
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 Νησίδα 5 (Β. ΕΛΛΑΔΑ): Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στις 

περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής 

Μακεδονίας (πλην Φορέων Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης), Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και 

Στερεάς Ελλάδας. 

 Νησίδα 6 (Ν. ΕΛΛΑΔΑ): Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στις 

περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Νοτίου Αιγαίου. 

 
Το δίκτυο κάθε νησίδας περιλαμβάνει την δημιουργία δικτύου πρόσβασης και δικτύου 

διανομής. Τόσο το δίκτυο πρόσβασης όσο και το δίκτυο κορμού-διανομής δεν αποτελούν 

περιουσία του δημοσίου, αλλά θα του διατίθενται ως υπηρεσία από τους αναδόχους 

Επίσης, ορίζονται 4 Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα: 

 Δίκτυο 1 - Δίκτυο ΥΠΕΣΔΔΑ: Περιλαμβάνει περίπου 1350 φορείς, Υπουργεία, Γεν. 

Γραμματείες, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Ν.Α., ΚΕΠ. 

 Δίκτυο 2 – Δίκτυο Υγείας: Περιλαμβάνει περίπου 500 φορείς, ΠΕΣΥΠ, Νοσοκομεία, 

Κέντρα Υγείας κ.α. 

 Δίκτυο 3 – Δίκτυο Διαχειριστικών Αρχών: Περιλαμβάνει περίπου 40 Διαχειριστικές Αρχές 

του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

 Δίκτυο 4 – Δίκτυο Στρατολογίας: Περιλαμβάνει περίπου 70 Στρατολογικά Γραφεία της 

χώρας. 

 

 
Σχήμα 3.6. Το δίκτυο Σύζευξις. 

 

Ως ανάδοχοι του έργου ορίστηκαν οι εταιρείες ΟΤΕ, Forthnet, Altec Telecoms και άλλες. Το 
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δίκτυο συνδέει πάνω από 2000 φορείς του Δημοσίου τον Μάιο του 2007, με προοπτικές 

επέκτασης σε άλλους 900. Αξιοσημείωτο είναι ότι πέρα από την επιτάχυνση και διευκόλυνση 

των συναλλαγών που επιφέρει, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών περίπου 66 εκατ. ευρώ 

μόνο από τις υπηρεσίες τηλεφωνίας μεταξύ των φορέων. Επίσης, ανοίγει το δρόμο για τις 

ψηφιακές συναλλαγές, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει 50.000 ψηφιακά πιστοποιητικά υπό μορφή 

κάρτας σε ισάριθμους υπαλλήλους. Με τον τρόπο αυτό, τα έγγραφα θα διακινούνται 

ηλεκτρονικά, ενώ σε επόμενη φάση με τη λειτουργία της κεντρικής δικτυακής πύλης «Ερμής», 

οι πολίτες θα μπορούν να ζητούν και να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους μέσω του 

διαδικτύου.  

 

 
Σχήμα 3.7. Η αρχιτεκτονική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 

 

3.6.Προβλήματα στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 

Η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσκρούει στην αδυναμία της πλειοψηφίας 

των φορέων της δηµόσιας διοίκησης να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα συστήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι 

ΤΠΕ για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.  Η  αδυναμία  αυτή  οφείλεται  σε  σοβαρές,  

εγγενείς  αδυναμίες,  σε  όλο  το εύρος των συντελεστών της λειτουργίας της δηµόσιας 

διοίκησης (κανονιστικό πλαίσιο, δομές,  διαδικασίες,  ανθρώπινο  δυναμικό)  που  έχουν  

αρνητικές  επιπτώσεις  στην αποτελεσματικότητα   και   την   απόδοση   των   δημόσιων   

υπηρεσιών   και   στην ποιότητα  των  υπηρεσιών  που  προσφέρει  η  δηµόσια  διοίκηση  προς  

τους  πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Η πλειοψηφία των πληροφοριακών συστημάτων στην ελληνική δημόσια Διοίκηση τη στιγμή 
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συγγραφής της μελέτης, κατατάσσονται στην κατηγορία των συστημάτων που προσπαθούν να   

καλύψουν τις τρέχουσες λειτουργικές   ανάγκες   των οργανισμών, δίνοντας  χαμηλή έμφαση 

στις μελλοντικές ανάγκες. Πρόκειται για συστήματα κι εφαρμογές που καλύπτουν 

εξειδικευμένες ανάγκες και στην πλειοψηφία τους συναντώνται σε μικρούς  φορείς  με  

περιορισμένους  πόρους,  που  δεν  έχουν  την  άνεση  να  εξελίσσουν  την πληροφοριακή τους 

υποδομή και να κάνουν μεγαλεπήβολα σχέδια. Αντίθετα,  σε  κάποιους  μεγάλους  σε  μέγεθος  

φορείς  παρατηρούμε  το  σχεδιασμό  (π.χ.  στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και σε λίγους ήδη  την  ύπαρξη  (π.χ.  στη  Γεν.  Γραμματεία  

Πληροφοριακών  Συστημάτων)  ορισμένων συστημάτων που κατατάσσονται στην κατηγορία 

των πληροφοριακών συστημάτων που κάνουν τη μεταστροφή  από  τον προσανατολισμό  στη  

λειτουργία του  φορέα  προς  την  κατεύθυνση  της  ανάπτυξης.  Δεν καλύπτουν τόσο τρέχουσες, 

αλλά επερχόμενες μελλοντικές ανάγκες και δίνουν έμφαση στον αναπτυξιακό χαρακτήρα του 

φορέα. Στο δημόσιο μπορούμε να  πούμε  ότι  στρατηγικής  σημασίας  είναι  τα  συστήματα  που  

παρέχουν  ένα  πολύ  υψηλό επίπεδο  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης,  το  οποίο  τα  

κάνει  να  ξεχωρίζουν  για παράδειγμα  από  τη  συνήθη  πρακτική  άλλων  χωρών.  Δυστυχώς  

τέτοιου  τύπου  συστήματα στην   Ελληνική   Δημόσια   Διοίκηση   υπάρχουν   λίγα,   καθώς   

μάλιστα   η   ανάγκη   για πρωτοποριακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δεν 

είναι ζωτικής σημασίας για  το  δημόσιο  όπως  για  τον  ιδιωτικό  τομέα.  Ένα  παράδειγμα  

τέτοιου  συστήματος  θα μπορούσε να θεωρηθεί το πληροφοριακό σύστημα των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών, το οποίο βέβαια επιδέχεται πολλές βελτιώσεις. 

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση στην χώρα μας 

είναι τα εξής: 

 Δυσκολίες  στην  υιοθέτηση  Πληροφοριακών  Μοντέλων οργάνωσης. 

 Αποσπασματικές  προσπάθειες  μηχανογράφησης  –  έλλειψη τυποποίησης. 

 Έλλειψη  κοινών  προτύπων  και  διαλειτουργικότητας  των συστημάτων. 

 Απουσία  ηλεκτρονικής  διασύνδεσης. 

 Ελλιπής  υλικοτεχνική  υποδομή. 

 Ποσοτική  και  ποιοτική  υποστελέχωση. 

 Χαμηλή  αποδοτικότητα 

Υπό  τις  συνθήκες  αυτές,  αποτελεί  επιτακτική  ανάγκη  η  άμεση  δρομολόγηση  και 
εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που 
προαναφέρθηκαν. Η κύρια αναπτυξιακή επιλογή του τοµέα της βελτίωσης της διοικητικής 
ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης συνοψίζεται στην «δημιουργία μιας πολιτο-κεντρικής, 
αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης», µε στόχο τη μετάβαση από τη 
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διοίκηση αρμοδιοτήτων / διαδικασιών, στην διοίκηση αποτελεσμάτων και υπηρεσιών. 

3.7. Η εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013  
 

Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 αντικαθιστά τη «Λευκή Βίβλο» για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας και ενισχύει το ρόλο του υφιστάμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία 

της Πληροφορίας», διορθώνοντας τις στοχεύσεις του. Παράλληλα, η νέα ψηφιακή στρατηγική 

απαντά στις προκλήσεις της Δ' Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013) και είναι συμβατή με 

την νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την Κοινωνία της Πληροφορίας «i2010» και το σχέδιο δράσης 

«Jobs & Growth» που καταρτίσθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005. 

Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 της Ελλάδας, υπερβαίνει τα στενά όρια της αξιοποίησης 

των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει πολίτες 

και επιχειρήσεις και να απελευθερώσει το δυναμικό καθενός εξ’ αυτών, προς όφελος όλων, σε 

ορατό χρονικό ορίζοντα. Ο ρόλος του κράτους σε αυτή την προσπάθεια μετατοπίζεται. Η 

Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 επιθυμεί να αλλάξει σταδιακά τον χαρακτήρα του κράτους από 

καθοδηγητή, σε κράτος που προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες, αφήνοντας την 

δύναμη της επιλογής σε πολίτες και επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, η στρατηγική 

αντιμετωπίζει το κράτος όχι με εσωστρέφεια ή ως αυτοσκοπό, αλλά μόνο μέσα από την οπτική 

εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, εστιάζοντας στις δυνατότητες και στις ευκαιρίες που 

μπορεί να προσφέρει σε αυτούς. Νέα τεχνολογικά μέσα αξιοποιούνται ώστε να επιτευχθεί 

ανεμπόδιστη ροή γνώσης, πληροφορίας, ιδεών και πολιτισμικών εμπειριών από και προς την 

Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη της διεθνούς διάστασης της χώρας.  

Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 θέτει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, που δεν 

είναι αποκλειστικά τεχνολογικού περιεχομένου, αλλά αφορούν και ευρύτερες πτυχές της 

καθημερινής ζωής και δραστηριότητας. Λόγω του εύρους των παρεμβάσεων της, η πρωτοβουλία 

αποτελεί μια πολιτική που αγγίζει επωφελώς όλο το εύρος της κοινωνικής και οικονομικής ζωής 

της Ελλάδας. Για να πετύχει τον στόχο της, χρησιμοποιεί ως βασικό εργαλείο τις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και τις νέες δεξιότητες που συνδέονται με την παραγωγή 

και αξιοποίηση της γνώσης.  

Η στρατηγική αντιμετωπίζει την ψηφιακή πρόκληση ως ένα στόχο που μπορεί ακόμη να 

κατακτηθεί από την χώρα. Η Ευρωπαϊκή διάσταση της χώρας συμβάλλει προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στα ευρωπαϊκά δρώμενα και επηρεάζεται θετικά από 

το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και τις προβλέψεις της κοινής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις 
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νέες τεχνολογίες. Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 της χώρας είναι πλήρως συμβατή με τις 

βασικές κατευθύνσεις και τις πολιτικές της ευρωπαϊκής στρατηγικής i2010, που παρουσιάστηκε 

και άρχισε να εφαρμόζεται το 2005.  

Η Ελλάδα, μέσω της εθνικής στρατηγικής, έχει μπροστά της μια σημαντική και εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα πρόκληση. Μια πρόκληση που δεν αφορά αποκλειστικά την τεχνολογία. Αφορά 

νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για περισσότερους και φθηνότερους 

τρόπους επικοινωνίας, για απασχόληση υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, για καλύτερη και 

ταχύτερη πρόσβαση στην γνώση, για βελτιωμένη εξυπηρέτηση από τις δημόσιες υπηρεσίες, για 

άνθηση της επιχειρηματικότητας σε νέους τομείς. Τελικά, η νέα στρατηγική αποσκοπεί στο να 

θέσει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ως ένα επωφελές αγαθό στην καθημερινή 

ζωή και τις δραστηριότητες των πολιτών και των επιχειρήσεων.  

Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Να πραγματοποιηθεί 

στη χώρα ένα «Ψηφιακό Άλμα». Ο σκοπός του Ψηφιακού Άλματος είναι να αντιμετωπίσει 

δυναμικά τις κύριες αιτίες καθυστέρησης, εστιάζοντας σε δύο κύριες κατευθύνσεις: 

 Στην βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογίας και 

 Στην βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής των πολιτών, με πρακτικό τρόπο.  

Για να επιτευχθεί το Ψηφιακό Άλμα, απαιτείται ο προσδιορισμός πολύ συγκεκριμένων 

στόχων. Οι στόχοι πρέπει, αφενός, να αντιμετωπίζουν τις αιτίες καθυστερήσεων και, αφετέρου, 

να προσφέρουν νέες διεξόδους και ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την ευημερία επιχειρήσεων 

και πολιτών. Για να επιτευχθεί συνεπώς το «Ψηφιακό Άλμα», τίθενται έξι συγκεκριμένοι στόχοι. 

Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της παραγωγικότητας: 

1. Στόχος είναι η προώθηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις, 

ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα τους και κατ’επέκταση η παραγωγικότητα της 

ελληνικής οικονομίας. 

2. Ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζεται ως ένας δυσανάλογα μεγάλος οργανισμός, ο οποίος 

οφείλει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να βελτιώσει τις εσωτερικές του 

διαδικασίες, διευκολύνοντας παράλληλα με αποδοτικότερες ψηφιακές υπηρεσίες τη 

λειτουργία του επιχειρηματικού ιστού της χώρας.  

3. Στόχος είναι η βελτίωση της εξωστρέφειας του κλάδου πληροφορικής και επικοινωνιών 

της χώρας και η υποστήριξη του ώστε να συμβάλλει περισσότερο στο ΑΕΠ της χώρας.  

4. Στόχος είναι η βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ειδικά στους κλάδους που 

παράγουν τεχνολογία και στους κλάδους που χρησιμοποιούν δυναμικά την τεχνολογία. 

Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής: 
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5. Στόχος είναι η δυναμικότερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες σε 

καθημερινό επίπεδο και 

6. Στόχος είναι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών οι οποίες εξοικονομούν χρόνο και 

προσφέρουν νέες δυνατότητες αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας από τους πολίτες.  

 

 
Σχήμα 3.8. Ο σκοπός και οι στόχοι της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013. 

 
Στην Ψηφιακή Στρατηγική, η έννοια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι οριζόντια, 

αγγίζοντας τόσο την παραγωγικότητα, όσο και την ποιότητα ζωής, κυρίως μέσω των στόχων 2 

και 6. 

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αποτελεί η «Διασύνδεση», η οποία 

σχετίζεται με την έννοια της ευρυζωνικότητας. Η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές και 

υπηρεσίες αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του Ψηφιακού Άλματος. 

Ωστόσο, η έννοια «Διασύνδεση» δεν αφορά αποκλειστικά την ευρυζωνικότητα. Αφορά επίσης 

την δυνατότητα επιμέρους οργανισμών και εταιρειών, δημόσιων ή ιδιωτικών, να ανταλλάσσουν 

δεδομένα με συμβατές ή ανοιχτές διαδικασίες και συστήματα. Η «Διασύνδεση» αγγίζει επίσης 

το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και ζητήματα σύγκλισης διαφορετικών τεχνολογιών. 

Οι στόχοι της Ψηφιακής Στρατηγικής αντικατοπτρίζουν την φιλοσοφία της η οποία 

προβλέπει ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να έχει ως ρόλο την εξυπηρέτηση πολιτών και 

επιχειρήσεων, με την ελάχιστη δυνατή επιβαρυντική επίδραση σε αυτούς. Οι έξι στόχοι 

οριοθετούν ψηφιακές παρεμβάσεις, εφόσον αυτές έχουν σαν στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών 

και επιχειρήσεων με πρακτικούς και ορατούς τρόπους. Οι δράσεις που περιλαμβάνονται 

προσπαθούν να αποφύγουν την εσωστρεφή λογική της «μηχανοργάνωσης» του δημοσίου τομέα, 

χωρίς αισθητό αποτέλεσμα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  
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3.7.1. Οι επιμέρους δράσεις 
Η Ψηφιακή Στρατηγική ξεκίνησε το 2006 και εκτείνεται έως το 2013, χωρίς να αγνοεί τη 

σημερινή πραγματικότητα, τις διαρθρωτικές δυσκολίες και το χαμηλό σημείο εκκίνησης για τις 

τεχνολογίες στην Ελλάδα. Επειδή αναδεικνύει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

ως ένα μεταρρυθμιστικό εργαλείο με ευρεία εφαρμογή, περιλαμβάνει δύο κατηγορίες 

παρεμβάσεων: 

 Παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο υφιστάμενων Προγραμμάτων και 

πολιτικών (όπως το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ), οι οποίες δεν 

προϋποθέτουν απαραίτητα διαρθρωτικές ή θεσμικές παρεμβάσεις μεγάλου εύρους και 

 Παρεμβάσεις μεγαλύτερης κλίμακας, που προϋποθέτουν την επίλυση θεσμικών και 

διαρθρωτικών ζητημάτων με ενδεχόμενη αρμοδιότητα πολλών φορέων και όχι απαραίτητα 

συνδεδεμένων με την τεχνολογία. Λόγω της ανάγκης επίλυσης αυτών των ζητημάτων, 

απαιτείται περισσότερος χρόνος προεργασίας για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.  

Ως εκ τούτου, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 χαρακτηρίζεται από δυο χρονικά ορόσημα: 

 Το χρονικό ορόσημο του 2008, μέχρι το οποίο υλοποιούνται δράσεις και παρεμβάσεις που 

δεν προϋποθέτουν μεγάλες ή χρονοβόρες θεσμικές αλλαγές, ή δράσεις που μπορούν να 

ενταχθούν σε υφιστάμενα εργαλεία υλοποίησης (Γ’ ΚΠΣ κτλ.) και να υλοποιηθούν άμεσα. 

 Το χρονικό ορόσημο του 2013, που αποτελεί και την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης 

του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 

 
Σχήμα 3.9. Χρονικοί ορίζοντες υλοποίησης Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013. 

 
Παρακάτω, δίνονται ανά κατηγορία και συνοπτικά οι κύριες δράσεις που έχουν 

προσδιοριστεί με το χρονικό περιθώριο υλοποίησης τους. (Οι δράσεις που παρατίθενται 

αναφέρονται σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). 
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Σχήμα 3.10. Προώθηση χρήσης της Πληροφορικής και του Διαδικτύου σε επιχειρήσεις. 
Προτεινόμενες δράσεις. 
 
 
 
 



Κεφάλαιο 3 – Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα 
 

137

 
Σχήμα 3.11. Ψηφιακές υπηρεσίες ΤΠΕ σε επιχειρήσεις. Προτεινόμενες δράσεις. 
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Σχήμα 3.12. Βελτίωση της καθημερινής ζωής. Προτεινόμενες δράσεις. 
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Σχήμα 3.13. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη. Προτεινόμενες δράσεις. 

 
Η Ψηφιακή Στρατηγική έχει ως βασική αποστολή να προσδιορίσει το πλαίσιο και τις 

κατευθύνσεις για την επίτευξη του Ψηφιακού Άλματος. Παρ’όλα αυτά, προτείνει ήδη 

περισσότερες από 70 δράσεις, δομημένες στους έξι στόχους, που έχουν ως σκοπό να 

αντιμετωπίσουν με συστηματικό τρόπο τις αιτίες καθυστερήσεων που διαγνώσθηκαν. Ωστόσο, 

υπάρχει ένα μονοπάτι από δράσεις που θεωρείται ως κρίσιμο για το Ψηφιακό Άλμα. 
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Για την περίοδο ως το 2008, ώθηση στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας θα δοθεί από την 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, από την καμπάνια εξοικείωσης των πολιτών στις νέες 

τεχνολογίες, από τον ανασχεδιασμό διαδικασιών στον δημόσιο τομέα και από την υιοθέτηση 

διαδικασιών ηλεκτρονικών προμηθειών. Σε αυτό το κρίσιμο μονοπάτι προστίθενται οι δράσεις 

για την αυτοματοποίηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων δικαιολογητικών και 

πιστοποιητικών. Στην περίοδο μετά το 2008, η ευρυζωνικότητα παραμένει στο επίκεντρο, αλλά 

τα ηλεκτρονικά κέντρα εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων αποτελούν πολύ σημαντική 

προωθητική δύναμη για το Ψηφιακό Άλμα. Ο υπολογιστής, ως αναπόσπαστο μέρος της 

εκπαίδευσης, και η ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πιστοποιητικών για 

πολίτες και επιχειρήσεις, είναι κρίσιμες παράμετροι για την επιτυχία.  

 
Σχήμα 3.14. Κρίσιμες δράσεις για την επίτευξη του ψηφιακού άλματος 

 

3.8. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με αριθμούς 
Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη 

έρευνα για τη μέτρηση των δεικτών e-Europe τον Μάρτιο του 2007. Η έρευνα περιλαμβάνει 

όλους τους δείκτες e-Europe, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, με 
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αναφορά στα έτη 2005 και 2006. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότεροι δείκτες που 

σχετίζονται με τις πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 

3.8.1. Πρόσβαση των πολιτών στο Διαδίκτυο και χρήση 
UΔείκτης 1:U Ποσοστό νοικοκυριών με κατ’οίκον πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

 
Διάγραμμα 3.1. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός νοικοκυριών 2005-2006. [Πηγή: Παρατηρητήριο για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας] 

 
Μέσα στο 2006 παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού των 

νοικοκυριών με κατ’οίκον πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Πλέον, ένα στα 4 ελληνικά σπίτια διαθέτει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα τελευταία έτη οι προσωπικές 

συνδρομές στο διαδίκτυο, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 3.2. Ποσοστό προσωπικών συνδέσεων στο διαδίκτυο σε σχέση με το σύνολο του 
πληθυσμού. [Πηγή: VPRC] 
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Στο παραπάνω σχήμα αποτυπώνεται η θέση της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2005. Είναι φανερή η υστέρηση που παρουσιάζει η χώρα μας σε σχέση με τους 

μέσους όρους στον ευρωπαϊκό χώρο.  

 
UΔείκτης 2:U Ποσοστό ατόμων με συχνή πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

 

 
Διάγραμμα 3.3. Ποσοστό ατόμων-χρηστών του Ίντερνετ [Πηγή: VPRC] 

 
Είναι εμφανής η διαχρονικά ανοδική πορεία του ποσοστού των Ελλήνων που χρησιμοποιούν 

το Διαδίκτυο, ωστόσο, η χώρα μας υπολείπεται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  
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UΔείκτης 3:U Χρήση Διαδικτύου ανάλογα με τον σκοπό 

 

 
Διάγραμμα 3.4. Χρήση Διαδικτύου από τους Έλληνες, ανάλογα με τον σκοπό. [Πηγή: 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας]. 
 

Είναι εμφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για την 

ψυχαγωγία, την επικοινωνία και την αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα. Είναι αντίστοιχα 

εμφανής η απουσία πρόθεσης για συνδιαλλαγή με το δημόσιο μέσω του ίντερνετ.  

 
Από  τις  τιμές  των  παραπάνω  δεικτών  φαίνεται  ότι  η  πρόσβαση  των  νοικοκυριών  στο 

Διαδίκτυο  και  η  συχνή  χρήση  αυτού (τουλάχιστον  μια  φορά  την  εβδομάδα  το  τελευταίο 

τρίμηνο) στην Ελλάδα είναι χαμηλή. Η χώρα μας, κατ’ εκτίμηση, υπολείπεται 26 ποσοστιαίες 

μονάδες από τη μέση τιμή της Ευρώπης των 25 κρατών-μελών. Αν λάβουμε υπόψη και τους 

ρυθμούς  μεταβολής  των  25  και  15  ευρωπαϊκών  χωρών, φαίνεται ότι χρειάζεται να δοθεί   

ιδιαίτερη μέριμνα στον τομέα της πρόσβασης και διείσδυσης του Διαδικτύου στα νοικοκυριά και 

στον πληθυσμό. 

 
3.8.2. Πρόσβαση και χρήση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις 
UΔείκτης 1:U Ποσοστό εργαζομένων Επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο στην 

εργασία τους.  
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Διάγραμμα 3.5. Ποσοστό εργαζομένων που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο στον χώρο εργασίας 
τους. [Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας] 
 

Περίπου 1 στους 4 εργαζόμενους στις ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο από 

τον χώρο εργασίας τους, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Η χώρα μας βρίσκεται 

σχετικά κοντά αλλά κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
UΔείκτης 2:U Ποσοστό επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

 

 

Διάγραμμα 3.6. Ποσοστό επιχειρήσεων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. [Πηγή: Παρατηρητήριο 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας] 

 
Από το παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανές ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σχεδόν όλες 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο. (Οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους δεν 
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περιλαμβάνονται στον δείκτη). Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στην θέση της χώρας μας σε 

σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

 
 

UΔείκτης 3:U Ποσοστό επιχειρήσεων 10+ που διαθέτουν Web site. 

 

Διάγραμμα 3.7. Ποσοστό επιχειρήσεων με ιστοσελίδα. [Πηγή: Παρατηρητήριο για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας] 
 

9 στις 10 μεγάλες και περίπου 8 στις 10 μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν δική τους 

ιστοσελίδα. Οι μικρές επιχειρήσεις που διαθέτουν από 10 έως 49 εργαζόμενους διαθέτουν 

ιστοσελίδα σε 54 %. Η χώρα μας βρίσκεται αρκετά κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον συγκεκριμένο δείκτη.  

 
Η εικόνα του επιχειρηματικού κόσμου (για επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους) 

είναι διαφορετική. Οι αντίστοιχοι δείκτες παρουσιάζουν  τη  χώρα  μας  να  βρίσκεται  σε 

ικανοποιητικά επίπεδα και συγκεκριμένα να συγκλίνει προς τη μέση τιμή της Ευρώπης των 25 

και 15 κρατών μελών. Θα πρέπει να επισημανθεί, βέβαια, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
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ελληνικών επιχειρήσεων είναι  επιχειρήσεις  μικρότερου  μεγέθους  (με  1-9  εργαζόμενους),  

όπου  εκεί  η  διείσδυση  και χρήση του Internet εκτιμάται σε πολύ χαμηλότερες τιμές. 

 

3.8.3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
UΔείκτης 1:U Αριθμός Βασικών Υπηρεσιών πλήρως Ηλεκτρονικά Διαθέσιμων. 

 
Διάγραμμα 3.8. Επίπεδο προόδου των βασικών διαθέσιμων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. [Πηγή: 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας] 
 

Το παραπάνω διάγραμμα αποτυπώνει την πρόοδο που έχει παρουσιάσει η εφαρμογή της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα πάνω σε 19 βασικές υπηρεσίες. Αυτή την στιγμή, 

πλήρεις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες θεωρούνται οι εξής: Απόδοση ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος, 

κοινωνικές εισφορές, στατιστικά δεδομένα, πιστοποιητικά, εύρεση εργασίας και καταχώρηση 

αυτοκινήτου. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες βρίσκονται είτε κοντά στην ολοκλήρωση, είτε σε αρχικό 

στάδιο ακόμα. 

 
 

UΔείκτης 2:U Ποσοστό πληθυσμού  που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για συναλλαγές με  

δημόσιους φορείς. 
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Διάγραμμα 3.9. Ποσοστό πληθυσμού που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με το δημόσιο ανά 
σκοπό. [Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας] 
 

Όπως είναι φανερό, ελάχιστο είναι το ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που 

συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με το δημόσιο, ενώ η κύρια χρήση προορίζεται απλά στην συλλογή 

πληροφοριών. Η άσχημη θέση της χώρας μας σε σχέση με την Ευρώπη αποτυπώνεται και στο 

παρακάτω σχήμα. 

 
UΔείκτης 3:U Ποσοστό επιχειρήσεων 10+ που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συναλλαγές με 

τους δημόσιους φορείς. 

 
Διάγραμμα 3.10. Ποσοστό επιχειρήσεων που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με το δημόσιο. 
[Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας] 
 

Όπως είναι φανερό από το διάγραμμα, μεγάλο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων 

συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με την πολιτεία. Η χώρα μας κατέχει πολύ ισχυρή θέση στον 
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συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

σχήμα. 

 
 

Η χώρα μας βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλή θέση όσον αφορά το δείκτη για τις συναλλαγές 

των επιχειρήσεων με τις δημόσιες αρχές (81%), ενώ εκτιμάται χαμηλή η αντίστοιχη τιμή του 

δείκτη για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών με το δημόσιο. Το   ηλεκτρονικό   σύστημα  

φορολογίας,  TAXISnet,  αποτελεί   μια   εξήγηση   για   το  υψηλό ποσοστό χρήσης του 

Διαδικτύου (93%) από τις επιχειρήσεις, όπως επίσης και το γεγονός ότι ο δείκτης των 

επιχειρήσεων εξετάζει μόνο τις επιχειρήσεις με τουλάχιστον 10 υπαλλήλους. 

 
3.8.4. Ευρυζωνικότητα 
UΔείκτης 1:U Ποσοστό επιχειρήσεων 10+ με πρόσβαση ευρείας ζώνης. 

 
Διάγραμμα 3.11. Ποσοστό επιχειρήσεων 10+ με ευρυζωνική πρόσβαση. [Πηγή: Παρατηρητήριο 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας] 
 

Είναι φανερή η σημαντική αύξηση της ευρυζωνικής πρόσβασης των ελληνικών 

επιχειρήσεων το 2006. Είναι αποτέλεσμα της ραγδαίας διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων 

που παρατηρείται στην χώρα μας τα τελευταία 2 έτη. Η χώρα μας πλέον βρίσκεται πάνω στον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο.  
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UΔείκτης 2:U Ποσοστό του πληθυσμού εφοδιασμένο με οικιακές δικτυακές συνδέσεις. 

 
Διάγραμμα 3.12. Ποσοστό του πληθυσμού με οικιακές ευρυζωνικές συνδέσεις. [Πηγή: 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας] 
 

Είναι εμφανές το ελάχιστο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που διαθέτει ευρυζωνική 

πρόσβαση από το σπίτι. Ωστόσο, η κατάσταση δείχνει να βελτιώνεται το 2007, καθώς ο ΟΤΕ 

ανακοίνωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί 760.000 συνδέσεις Ίντερνετ τον Ιούνιο του 2007. Η 

άσχημη θέση της χώρας μας σε σχέση με την Ευρώπη αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 
 

UΔείκτης 3:U Ποσοστό δημοσίων φορέων με πρόσβαση ευρείας ζώνης. 

 
Διάγραμμα 3.13. Ποσοστό δημοσίων φορέων με πρόσβαση ευρείας ζώνης. [Πηγή: 
Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας] 
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Η εικόνα του δείκτη είναι άκρως ενθαρρυντική για την χώρα μας, καθώς 9 στις  10 δημόσιες 

υπηρεσίες διαθέτουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση.  

 
3.9. Τα κύρια ελληνικά e-Government portals 
3.9.1. Ηλεκτρονική πολιτεία (HTwww.e-gov.grTH) 

 
Το e-Gov είναι ένας κόμβος που έχει δημιουργηθεί από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρέχει πληροφορίες και πόρους σχετικούς με 

την Ηλεκτρονική Πολιτεία. Όλα αυτά εξετάζονται από την οπτική γωνία του τελικού αποδέκτη 

των υπηρεσιών (χρήστη-πολίτη), συνυπολογιζόμενων και των αντίστοιχων τεχνολογικών 

συνιστωσών.  

Σκοπός του e-Gov είναι να πληροφορεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τα 

στελέχη της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών που 

επιθυμούν να είναι ενήμεροι για τα έργα και τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών κυβερνητικών 

υπηρεσιών, τους ερευνητές που ενδιαφέρονται για πρακτικά αποτελέσματα, ενώ περιλαμβάνει 

και δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.  

Επισκεπτόμενοι το site, βρίσκουμε μια πληθώρα συνδέσμων (υπάρχουν περισσότερα από 

1.000 links με δυνατότητα αξιολόγησης από τον χρήστη) σε υπουργεία και κυβερνητικούς 

κόμβους, που αφορούν πολλές από τις δραστηριότητες για την δημιουργία και την ανάπτυξη της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επίσης, μπορούμε να υποβάλλουμε ερωτήσεις που αφορούν την 

συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ή άλλες οικονομικές συναλλαγές με το Δημόσιο και να 

πάρουμε άμεσα και έγκυρα απαντήσεις για όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Στο e-Gov θα 
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βρούμε ακόμα και υποδείγματα αιτήσεων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τις 

συναλλαγές μας με το δημόσιο (π.χ. έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης). 

 
3.9.2. Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (HTwww.kep.gov.grTH)  

 
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία αποτελούν πρωτοβουλία του 

υπουργείου Εσωτερικών και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ' ΚΠΣ, Έργο 

Αριάδνη) και το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι υπηρεσιακές μονάδες που έχουν 

ως σκοπό να περιορίσουν τις μετακινήσεις των συναλλασσομένων με τη Δημόσια Διοίκηση 

πολιτών, από γραφείο σε γραφείο και από υπηρεσία σε υπηρεσία, διεκπεραιώνοντας υποθέσεις 

από την υποβολή του σχετικού αιτήματος (αίτησης) μέχρι την ικανοποίησή του, για τις οποίες 

υποθέσεις συναρμόδιες είναι υπηρεσιακές μονάδες (Δ/νσεις, Τμήματα) ενός φορέα (π.χ. Δήμος, 

Νομαρχία) ή δικτύου φορέων (π.χ. ένα Υπουργείο, μία Νομαρχία, ένα Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου). 

Η σελίδα αποτελεί ίσως τη λειτουργικότερη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

στην Ελλάδα, καθώς υπηρετεί ουσιαστικά τον πολίτη, δίνοντας λύσεις σε όλες σχεδόν τις 

άλλοτε χρονοβόρες και "κοπιώδεις" συναλλαγές με τη Δημόσια Διοίκηση. Κύριος στόχος της 

ιστοσελίδας είναι η διάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών, έτσι ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται 

εύκολα και γρήγορα μέσω Internet. 

Μέσω του δικτυακού τόπου www.kep.gov.gr μπορούμε μεταξύ άλλων: 

 Να "κατεβάσουμε" στον υπολογιστή μας οποιοδήποτε έντυπο αίτησης επιθυμούμε, 

επιλέγοντας θεματική ενότητα (π.χ. Αστική Κατάσταση, Εμπόριο-Οικονομία, 
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Πολεοδομία κ.λπ.) ή Κρατικό Φορέα (Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Εσωτερικών 

κ.λπ.). 

 Να διαβάσουμε τον αναλυτικό Οδηγό του Πολίτη στις Διοικητικές Διαδικασίες (βάσει 

θεματικής ενότητας). 

 Να μεταβούμε μέσω των συνδέσμων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των κρατικών 

φορέων της χώρας. 

 Να ενημερωθούμε για τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των ΚΕΠ της Ελλάδας και να 

διαβάσουμε ειδήσεις που αφορούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση και αποσκοπούν στην 

έγκαιρη πληροφόρησή μας (προκηρύξεις διαγωνισμών, προσλήψεις, ανακοινώσεις 

κ.λπ.). 

 Να συμμετάσχουμε σε δημόσιες συζητήσεις (forum). 

 Μέσα από τη σελίδα «Επικοινωνία», μπορούμε να υποβάλλουμε τα ερωτήματά μας («Οι 

Πολίτες Ρωτούν»), επιλέγοντας αν επιθυμούμε απάντηση μέσω e-mail, τηλεφώνου ή 

φαξ, ή/και να αποστείλουμε προτάσεις και σχόλια για τη βελτίωση της υπηρεσίας («Οι 

Πολίτες Προτείνουν»). 

 Μέσα από το site μπορούμε να εγγραφούμε στο Newsletter (Ενημερωτικό Δελτίο) του 

ΚΕΠ, ώστε να λαμβάνουμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο την πιο πρόσφατη 

πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που προστίθενται στον κόμβο, ειδήσεις κ.ά. 

 
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα οποία παρέχουν 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση 

μέσω του 1564, εμπλουτίζονται διαρκώς με νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες, καλύπτοντας το 

σύνολο σχεδόν των υπουργείων. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο του δικτυακού 

τόπου kep.gov.gr είναι διαθέσιμο σε 4 γλώσσες (Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Αγγλικά). 
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3.9.3. Συνήγορος του Πολίτη (HTwww.synigoros.grTH)  

 
 

Πρόκειται για μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία άρχισε να λειτουργεί το 1999 και παρέχει 

δωρεάν τις υπηρεσίες της. Σκοπός της είναι να ερευνά ατομικές διοικητικές πράξεις, 

παραλείψεις ή ενέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν τα νόμιμα 

δικαιώματα των πολιτών (φυσικών ή νομικών προσώπων).  

Αν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα με δημόσια υπηρεσία και, ενώ έχουμε ήδη κάνει 

ενέργειες και επαφές με αυτή, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, μπορούμε να αποστείλουμε 

έγγραφη αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη. Στην Αρχή αυτή μπορεί  να απευθυνθεί κάθε 

Έλληνας ή άλλης εθνικότητας πολίτης που αντιμετωπίζει πρόβλημα με μια ελληνική δημόσια 

υπηρεσία (ακόμα και με όσες βρίσκονται στο εξωτερικό). Για να υποβάλουμε αναφορά στον 

Συνήγορο, θα πρέπει να κάνουμε αίτηση, στην οποία να αναφέρονται με σαφήνεια τα στοιχεία 

μας.  

Στην σελίδα του Συνηγόρου μπορούμε να βρούμε το έντυπο αναφοράς, τόσο σε μορφή Word 

όσο και σε εκτυπώσιμη μορφή, προκειμένου να το συμπληρώσουμε.  Η αναφορά μπορεί να 

υποβληθεί αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομείου ή fax, ενώ δεν υποστηρίζεται πλήρης 

ηλεκτρονική υποβολή των αναφορών.   
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3.9.4. Ηλεκτρονική φορολόγηση (HTwww.taxisnet.grTH)  

 
Το TAXISnet είναι η υπηρεσία που παρέχει στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να 

διευθετούν τις εκκρεμότητές τους με τις ΔΟΥ μέσω Internet, χωρίς ουρές, ταλαιπωρία και 

σπατάλη πολύτιμου χρόνου. 

Το έργο TAXIS συμπεριλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κλεισθένης" (Β' 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

Ελληνικό Δημόσιο. Η υπηρεσία TAXISnet συγχρηματοδοτείται και αυτή από το πρόγραμμα 

"Κλεισθένης" και αποτελεί μία ακόμη δράση της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών 

Συστημάτων προς την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). 

Από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίας TAXISnet μπορούν να εξυπηρετηθούν όσοι 

φορολογούμενοι επιθυμούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εντύπων Ε1, 

Ε2, Ε3, Ε9, Ε14 και ειδικό ενημερωτικό σημείωμα. Επίσης από το TAXISnet μπορούν να 

εξυπηρετηθούν όσοι πολίτες αλλά και επιχειρήσεις επιθυμούν να υποβάλουν περιοδικές 

δηλώσεις ΦΠΑ. 



Κεφάλαιο 3 – Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα 
 

155

Όποιος επιθυμεί να υποβάλει φορολογική δήλωση ή περιοδική δήλωση πρέπει 

προηγουμένως να έχει κάνει εγγραφή στο σύστημα. 

 

Ο ενδιαφερόμενος χρήστης επισκέπτεται τη σχετική ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής και την υποβάλλει. 

Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, ελέγχονται και, εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητά τους, 

εκδίδεται ένας κωδικός χρήστη (username) και μια συνθηματική λέξη (password), τα οποία και 

αποστέλλονται ύστερα από λίγες ημέρες στο νέο χρήστη, στη διεύθυνση email που έχει 

καταχωρίσει στη φόρμα εγγραφής. 

Η δήλωση που υποβάλλεται μέσω Internet και καταχωρείται με επιτυχία στο TAXISnet είναι 

έγκυρη. Η δήλωση αυτή αντιμετωπίζεται όπως και οι υπόλοιπες δηλώσεις που παραλαμβάνονται 

τοπικά στη ΔΥΟ, είτε μηχανογραφικά (μέσω TAXIS), είτε χειρόγραφα. Δεν χρειάζεται 

εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής. Η ηλεκτρονική δήλωση δεν χρειάζεται να υποβληθεί και 

στη ΔΟΥ. 

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών των χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ, που υποβάλλονται 

μέσω του συστήματος TAXISnet, γίνεται σε τράπεζες συμβεβλημένες με το υπουργείο 

Οικονομικών, αρμόδιες να παρέχουν αυτή την υπηρεσία. 

 
3.9.5. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (HTwww.ika.grTH)  

 
 



Κεφάλαιο 3 – Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα 
 

156

Ο χρήστης μπορεί μέσω του δικτυακού τόπου του ΙΚΑ (www.ika.gr) να υποβάλει την 

Αναλυτική Περιοδική του Δήλωση και να τυπώσει και να συμπληρώσει πληθώρα εντύπων 

όπως: 

 Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη. 

 Αναγγελία Απασχόλησης Προσωπικού σε Οικία. 

 Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη. 

 Έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε 

Οικία). 

 Έντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου. 

 Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου. 

 Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη. 

 Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση 

Προσωπικού σε Οικία). 

 Αίτηση - Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου. 

 Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου. 

 Βεβαίωση Εργοδότη. 

 Αίτηση Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. 

 Δήλωση Διαφωνίας επί των Ασφαλιστικών Στοιχείων. 

 Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης. 

 Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Δημόσιου Έργου. 

 Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής (με fax). 

 Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών. 

 Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου. 

 Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένου. 

 Αιτήσεις Συνταξιοδότησης κ.ά.. 

 
Τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι εργοδότες, 

φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΜΕ και ΑΦΜ, οι ιδιώτες/Κύριοι 

Οικοδομοτεχνικών Έργων που διαθέτουν μόνο ΑΜΟΕ και οι Εταιρίες χωρίς ΑΜΕ που δεν 

απασχολούν προσωπικό στην έδρα τους αλλά εκτελούν Οικοδομοτεχνικά Έργα (διαθέτουν 

δηλαδή μόνο ΑΜΟΕ). 

Ο χρήστης πρέπει αρχικά, προκειμένου για ΑΠΔ, να εγγραφεί στην υπηρεσία μέσω της 

βασικής σελίδας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο χρήστης δίνει το e-mail του και το σύστημα 

του αποστέλλει έναν προσωρινό κωδικό για να ολοκληρώσει την εγγραφή του. Οι τελικοί 
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προσωπικοί του κωδικοί (PIN και PUK) θα του αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου. Όταν ο 

χρήστης αποκτήσει username και password για το σύστημα, μπορεί να συνδεθεί και να δει 

δηλώσεις που έχει ήδη υποβάλει αλλά και να εισαγάγει νέα δήλωση. 

Η υποβολή των ΑΠΔ μέσω Internet γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ με δύο 

εναλλακτικούς τρόπους. Είτε πληκτρολογώντας τα στοιχεία σε ειδική φόρμα, είτε στέλνοντας 

(upload) το αρχείο που περιγράφεται στις "Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΔ", που 

μπορούμε να κατεβάσουμε (download) από την αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΑ. 

Εφόσον την πρώτη φορά που υποβάλλεται η ΑΠΔ μέσω Διαδικτύου γίνει η καταχώριση των 

στοιχείων όλων των ασφαλισμένων στην ειδική φόρμα, τις επόμενες φορές δεν απαιτείται η 

επαναπληκτρολόγηση των ίδιων στοιχείων, παρά μόνον των μεταβολών που τυχόν θα 

προκύψουν σ' αυτά (επιλέγοντας την ενέργεια "Αντιγραφή ΑΠΔ προηγούμενης περιόδου"). 

Οι εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθολογική περίοδο κάθε μήνα καταβάλλονται μηνιαίως 

στις τράπεζες ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα ΙΚΑ, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ίσχυαν με 

τις παλαιές διαδικασίες καταβολής των εισφορών, ανεξάρτητα από τη συχνότητα και το μέσο 

υποβολής των ΑΠΔ. Το μόνο που χρειάζεται είναι η αναφορά του ΑΜΕ και του ΑΦΜ που 

έχουν αποδοθεί με την κάρτα η οποία έχει αποσταλεί σε όλους τους εργοδότες. Τα παραστατικά 

είσπραξης εκδίδονται από την τράπεζα ή το υποκατάστημα ΙΚΑ. 

 
3.9.6. Ανεύρεση εργασίας (HTwww.oaed.grTH)  

 
 

Η σελίδα του ΟΑΕΔ παρέχει μια πολύ ουσιαστική υπηρεσία τόσο στους ανέργους που είναι 

εγγεγραμμένοι στον οργανισμό, όσο και στους ελεύθερους επαγγελματίες που χρειάζονται 

προσωπικό για τις επιχειρήσεις τους. Αναλυτικά, στην σελίδα βρίσκουμε την υπηρεσία 
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«Προσφορά-Ζήτηση Εργασίας On-line», στην οποία ενσωματώνεται η βάση δεδομένων του 

οργανισμού με τα στοιχεία των ανέργων και των εργοδοτών και η οποία ανανεώνεται σε 

καθημερινή βάση και προσφέρει πληροφόρηση στους μεν και στους δε σχετικά με τις 

υφιστάμενες ανοιχτές θέσεις εργασίας και το προσφερόμενο εργατικό δυναμικό, αντίστοιχα. Η 

υπηρεσία δεν απαιτεί κανενός είδους εγγραφή και είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε 

επισκέπτη της σελίδας, ενώ προσφέρει μόνο ενημερωτικό υλικό, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα 

πρέπει να μεταβούν στα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.  

Η online βάση δεδομένων του ΟΑΕΔ δεν είναι πλήρης και εμφανίζει μόνο ένα μικρό μέρος 

του συνολικού αριθμού ανέργων/εργοδοτών. Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων 

είναι κάποιες φορές αρκετά γενική και σε πολλά σημεία απαρχαιωμένη, με συνέπεια (και λόγω 

της αναγκαστικής γενίκευσης) τα αποτελέσματα να μην είναι πάντα ακριβή.  

 

3.10. Συμπεράσματα 
Η Ελλάδα φαίνεται ότι κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός, χωρίς να έχει περάσει από τα 

υπόλοιπα ενδιάμεσα στάδια στον τομέα της εξυπηρέτησης των πολιτών από το κράτος. Όταν σε 

άλλα κράτη η εξυπηρέτηση αυτή πραγματοποιούνταν κατά κύριο λόγο μέσω ταχυδρομείου, 

στην Ελλάδα η γραφειοκρατία καθυστερούσε ακόμη και την πιο απλή συναλλαγή. Τώρα, εκ των 

πραγμάτων αναγκαζόμαστε να περάσουμε από αυτό το ενδιάμεσο στάδιο, στην φάση του 

πλήρους αυτοματισμού που παρέχει το Διαδίκτυο.  

Αν και η εικόνα, μετά τα πρώτα βήματα σε αυτή την προσπάθεια είναι αισιόδοξη, καλό θα 

είναι να διατηρήσουμε ένα σχετικό σκεπτικισμό. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να επιλυθούν πάρα 

πολλά ζητήματα και κυρίως η αναπροσαρμογή των παλαιών και αρτηριοσκληρωτικών δομών 

του Δημοσίου στα νέα αυτοματοποιημένα δεδομένα.  

Οι περισσότερες δικτυακές υπηρεσίες βρίσκονται ακόμη σε νηπιακό στάδιο, με τον χάρτη 

τους στο ελληνικό Internet να αλλάζει μήνα με τον μήνα, καθώς προστίθενται νέες, ενώ οι ήδη 

υπάρχουσες αναβαθμίζονται συνεχώς. Αυτή η κατάσταση οδηγεί συχνά σε προβλήματα 

λειτουργίας, όπως η συχνή συμφόρηση του συστήματος TAXIS, λόγω του λανθασμένου 

υπολογισμού του αριθμού των χρηστών, οι οποίοι υπερέβησαν κατά πολύ τις αρχικές 

εκτιμήσεις, με αποτέλεσμα το σύστημα, ήδη από τις πρώτες στιγμές λειτουργίας του, να μην 

μπορεί να ανταπεξέλθει.  

Επειδή οι συναλλαγές κράτους-πολίτη είναι ιδιαίτερα σημαντικές, πρέπει να δοθεί πολλή 

προσοχή, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση τόσο μεγαλεπήβολων εφαρμογών. 
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Ευελπιστούμε ότι τα προβλήματα θα εκλείπουν με τον καιρό, καθώς η πλήρης αυτοματοποίηση 

των διαδικασιών αποτελεί πλέον μονόδρομο.  

Τελικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία μιας νέας δημόσιας διοίκησης που θα 

λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία, θα διαθέτει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις, θα έχει μικρότερο κόστος λειτουργίας , θα ενισχύσει τη δημιουργία 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος και θα παρέχει καλύτερες συνθήκες εργασίας στους δημοσίους 

υπαλλήλους. 
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