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ΣκοπόςΣκοπός καικαι δομήδομή τηςτης εργασίαςεργασίας

ΣκοπόςΣκοπός τηςτης διπλωματικήςδιπλωματικής: : ΝαΝα αποδώσειαποδώσει σεσε βάθοςβάθος τοτο
περιεχόμενοπεριεχόμενο τουτου όρουόρου ««ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΔιακυβέρνηση»»
καικαι νανα καταγράψεικαταγράψει τηντην υφιστάμενηυφιστάμενη κατάστασηκατάσταση στονστον
ευρωπαϊκόευρωπαϊκό καικαι ελληνικόελληνικό χώροχώρο στονστον τομέατομέα τηςτης
πρωτοβουλίαςπρωτοβουλίας γιαγια τηντην ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΔιακυβέρνηση..
ΤοΤο πρώτοπρώτο κεφάλαιοκεφάλαιο τηςτης μελέτηςμελέτης επιχειρείεπιχειρεί νανα
παρουσιάσειπαρουσιάσει σεσε βάθοςβάθος τηντην έννοιαέννοια τηςτης ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής
ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης. . ΤοΤο δεύτεροδεύτερο κεφάλαιοκεφάλαιο ασχολείταιασχολείται μεμε
τηντην εφαρμογήεφαρμογή τηςτης ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης στηνστην
ΕυρώπηΕυρώπη. . ΤοΤο τρίτοτρίτο κεφάλαιοκεφάλαιο παρουσιάζειπαρουσιάζει τηντην
υφιστάμενηυφιστάμενη κατάστασηκατάσταση τηςτης ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής
ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης στηνστην χώραχώρα μαςμας. . 
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ΟρισμόςΟρισμός ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης

««ΜιαΜια ευρείαευρεία πρωτοβουλίαπρωτοβουλία μετασχηματισμούμετασχηματισμού, , 
πουπου διευκολύνεταιδιευκολύνεται απόαπό τιςτις νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίες γιαγια
αα) ) τηντην ανάπτυξηανάπτυξη καικαι παροχήπαροχή ενιαίωνενιαίων καικαι
ολοκληρωμένωνολοκληρωμένων κρατικώνκρατικών υπηρεσιώνυπηρεσιών υψηλήςυψηλής
ποιότηταςποιότητας, , ββ) ) τηντην διευκόλυνσηδιευκόλυνση τηςτης
αποτελεσματικήςαποτελεσματικής διοίκησηςδιοίκησης καικαι γγ) ) τηντην
υποστήριξηυποστήριξη τωντων οικονομικώνοικονομικών καικαι κοινωνικώνκοινωνικών
στόχωνστόχων τωντων πολιτώνπολιτών, , τωντων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων καικαι τηςτης
κοινωνίαςκοινωνίας σεσε τοπικότοπικό, , εθνικόεθνικό καικαι διεθνέςδιεθνές
επίπεδοεπίπεδο»». (. (Grant and Grant and ChauChau, [2005]), [2005])
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ΒιβλιογραφικήΒιβλιογραφική ανασκόπησηανασκόπηση
ΣύμφωναΣύμφωνα μεμε τοντον GrGröönlundnlund [2004], [2004], οο χώροςχώρος τουτου ee--Government Government 
παράγειπαράγει αδιαμφισβήτητααδιαμφισβήτητα αυξανόμενοαυξανόμενο όγκοόγκο βιβλιογραφικούβιβλιογραφικού
περιεχομένουπεριεχομένου. . ΕάνΕάν κάποιοςκάποιος ασχοληθείασχοληθεί μεμε τηντην μελέτημελέτη τηςτης
βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας, , ανακαλύπτειανακαλύπτει ότιότι δενδεν υπάρχειυπάρχει πυρήναςπυρήνας καθιερωμένωνκαθιερωμένων
ερευνητώνερευνητών ήή δημιουργώνδημιουργών μοντέλωνμοντέλων καικαι ότιότι τοτο πεδίοπεδίο τηςτης έρευναςέρευνας δενδεν
έχειέχει ωριμάσειωριμάσει σεσε καμίακαμία περίπτωσηπερίπτωση ακόμαακόμα. . 
ΟιΟι μελετητέςμελετητές πουπου επέλεξανεπέλεξαν τηντην ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΔιακυβέρνηση σανσαν
τομέατομέα έρευναςέρευνας, , είχανείχαν τιςτις θεωρητικέςθεωρητικές αρχέςαρχές τουςτους απόαπό ππ..χχ. . τηντην
ΟργανωσιακήΟργανωσιακή ΘεωρίαΘεωρία, , τηντην ΚοινωνιολογίαΚοινωνιολογία, , τηντην ΠληροφορικήΠληροφορική, , τηντην
ΟικονομίαΟικονομία, , τηντην ΠολιτικήΠολιτική ΕπιστήμηΕπιστήμη, , τηντην ΝομικήΝομική κκ..αα.. .. ΈτσιΈτσι, , 
υπάρχουνυπάρχουν διάφορεςδιάφορες προσεγγίσειςπροσεγγίσεις πουπου εξαρτώνταιεξαρτώνται απόαπό τιςτις θεωρητικέςθεωρητικές
βάσειςβάσεις καικαι τοτο πρόβλημαπρόβλημα. . 
ΗΗ έρευναέρευνα καικαι ηη ανάπτυξηανάπτυξη προτύπωνπροτύπων ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης
κατευθυνότανκατευθυνόταν μέχριμέχρι πρόσφαταπρόσφατα σεσε εθνικόεθνικό επίπεδοεπίπεδο καικαι απόαπό παράγοντεςπαράγοντες
απόαπό τοντον χώροχώρο τηςτης προσφοράςπροσφοράς, , δηλαδήδηλαδή τηςτης ΠολιτείαςΠολιτείας. . ΤελευταίαΤελευταία, , τοτο
ενδιαφέρονενδιαφέρον μετατοπίστηκεμετατοπίστηκε περισσότεροπερισσότερο σεσε τοπικότοπικό επίπεδοεπίπεδο καικαι μεμε
έμφασηέμφαση στηνστην πλευράπλευρά τηςτης ζήτησηςζήτησης, , δηλαδήδηλαδή τωντων πολιτώνπολιτών καικαι τωντων
επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων. . 
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ΜορφέςΜορφές ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης
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OneOne--Stop Stop πελατοκεντρικήπελατοκεντρική
ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΔιακυβέρνηση

ΈναΈνα μοντέλομοντέλο ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης
οφείλειοφείλει νανα είναιείναι πελατοκεντρικόπελατοκεντρικό, , δηλαδήδηλαδή νανα
ενοποιείενοποιεί τιςτις τελικέςτελικές υπηρεσίεςυπηρεσίες ωςως προςπρος τιςτις
ανάγκεςανάγκες τωντων πολιτώνπολιτών. . ΕπίσηςΕπίσης, , οφείλειοφείλει νανα
παρέχειπαρέχει μοναδικάμοναδικά σημείασημεία πρόσβασηςπρόσβασης στουςστους
πολίτεςπολίτες, , πραγματικάπραγματικά ήή εικονικάεικονικά, , μέσωμέσω τωντων
οποίωνοποίων θαθα διεκπεραιώνονταιδιεκπεραιώνονται πλήρωςπλήρως οιοι
συναλλαγέςσυναλλαγές. . 
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ΣτάδιαΣτάδια εξέλιξηςεξέλιξης ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής
ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης

Layne,  K.,  &  Lee,  J.  (2001). «Developing  fully  functional  e-government:  A  four  stage  
model».  Government Information Quarterly, 18, 122−136.
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ΟφέληΟφέλη καικαι μελλοντικέςμελλοντικές προκλήσειςπροκλήσεις
ΤαΤα κυριότερακυριότερα οφέληοφέλη τηςτης εφαρμογήςεφαρμογής ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής
ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης είναιείναι ηη βελτίωσηβελτίωση τηςτης ποιότηταςποιότητας τωντων κρατικώνκρατικών
υπηρεσιώνυπηρεσιών, , ηη βελτίωσηβελτίωση τηςτης αποτελεσματικότηταςαποτελεσματικότητας τουτου δημοσίουδημοσίου
τομέατομέα, , ηη διάθεσηδιάθεση γιαγια μετασχηματισμόμετασχηματισμό τηςτης διακυβέρνησηςδιακυβέρνησης, , ηη
δημιουργίαδημιουργία κλίματοςκλίματος εμπιστοσύνηςεμπιστοσύνης προςπρος τηντην διακυβέρνησηδιακυβέρνηση, , ηη
ενίσχυσηενίσχυση τηςτης δημοκρατίαςδημοκρατίας, , ηη δημιουργίαδημιουργία ευνοϊκότερουευνοϊκότερου
επιχειρηματικούεπιχειρηματικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι ηη βελτίωσηβελτίωση τηςτης ποιότηταςποιότητας
ζωήςζωής υποβαθμισμένωνυποβαθμισμένων κοινοτήτωνκοινοτήτων, , όπωςόπως οιοι ανάπηροιανάπηροι καικαι οιοι
κωφάλαλοικωφάλαλοι..
ΣτοΣτο μέλλονμέλλον, , οιοι πρωτοβουλίεςπρωτοβουλίες ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης
οφείλουνοφείλουν νανα ασχοληθούνασχοληθούν μεμε ζητήματαζητήματα ανάπτυξηςανάπτυξης υποδομήςυποδομής, , 
ασφάλειαςασφάλειας, , εμπιστοσύνηςεμπιστοσύνης καικαι προσωπικώνπροσωπικών δεδομένωνδεδομένων στιςστις
ηλεκτρονικέςηλεκτρονικές συναλλαγέςσυναλλαγές, , τηντην αντιμετώπισηαντιμετώπιση τουτου ψηφιακούψηφιακού
χάσματοςχάσματος καικαι αναλφαβητισμούαναλφαβητισμού μέσωμέσω τηςτης εκπαίδευσηςεκπαίδευσης τωντων πολιτώνπολιτών
καικαι τωντων κρατικώνκρατικών υπαλλήλωνυπαλλήλων στιςστις νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίες καικαι τηντην παροχήπαροχή
πρόσβασηςπρόσβασης σεσε όλουςόλους τουςτους πολίτεςπολίτες, , ανεξάρτηταανεξάρτητα απόαπό τιςτις
ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες τουςτους..



9

ΗΗ ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΔιακυβέρνηση στηνστην
ΕυρώπηΕυρώπη

ΗΗ στρατηγικήστρατηγική τηςτης ΛισαβόναςΛισαβόνας. (23. (23--24/3/2000)24/3/2000)
ΗΗ πρωτοβουλίαπρωτοβουλία eEurope.eEurope.

ΣχέδιοΣχέδιο δράσηςδράσης eEurope 2002.eEurope 2002.
ΣχέδιοΣχέδιο δράσηςδράσης eEurope 2005.eEurope 2005.

ΤοΤο 2005, 2005, ηη ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση παρουσίασεπαρουσίασε τηντην στρατηγικήστρατηγική
i2010, i2010, ηη οποίαοποία, , μεμε χρονικόχρονικό ορίζονταορίζοντα τοτο 2010, 2010, επιδιώκειεπιδιώκει κυρίωςκυρίως
τηντην βελτίωσηβελτίωση τωντων δημοσίωνδημοσίων υπηρεσιώνυπηρεσιών καικαι γενικάγενικά τηςτης
λειτουργίαςλειτουργίας τουτου δημοσίουδημοσίου τομέατομέα, , μέσωμέσω τηςτης ανάπτυξηςανάπτυξης
πρωτοβουλιώνπρωτοβουλιών ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης τωντων κρατώνκρατών--
μελώνμελών καικαι τηςτης διεθνούςδιεθνούς συνεργασίαςσυνεργασίας σεσε θέματαθέματα διακρατικώνδιακρατικών
υπηρεσιώνυπηρεσιών..
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ΗΗ ευρωπαϊκήευρωπαϊκή ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική
ΔιακυβέρνησηΔιακυβέρνηση σεσε αριθμούςαριθμούς

ΣεΣε παγκόσμιαπαγκόσμια έρευναέρευνα τουτου ΟργανισμούΟργανισμού ΗνωμένωνΗνωμένων
ΕθνώνΕθνών τοτο 2005, 2005, οιοι περισσότερεςπερισσότερες ΕυρωπαϊκέςΕυρωπαϊκές χώρεςχώρες
βρίσκονταιβρίσκονται στιςστις πρώτεςπρώτες θέσειςθέσεις τηςτης παγκόσμιαςπαγκόσμιας
κατάταξηςκατάταξης τουτου δείκτηδείκτη ee--ReadinessReadiness, , ενώενώ συνολικάσυνολικά ηη
ευρωπαϊκήευρωπαϊκή ήπειροςήπειρος βρίσκεταιβρίσκεται στηνστην δεύτερηδεύτερη θέσηθέση, , 
πολύπολύ πίσωπίσω απόαπό τηντην ΒόρειαΒόρεια ΑμερικήΑμερική, , αλλάαλλά καικαι πολύπολύ
επάνωεπάνω απόαπό τοντον παγκόσμιοπαγκόσμιο μέσομέσο όροόρο..
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ΠοσοστόΠοσοστό online online βασικώνβασικών υπηρεσιώνυπηρεσιών

[Πηγή: CGEY]
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ΠοσοστόΠοσοστό πολιτώνπολιτών πουπου αλληλεπιδρούναλληλεπιδρούν
ηλεκτρονικάηλεκτρονικά μεμε τοτο ΔημόσιοΔημόσιο
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ΠοσοστόΠοσοστό επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων πουπου αλληλεπιδρούναλληλεπιδρούν
ηλεκτρονικάηλεκτρονικά μεμε τοτο ΔημόσιοΔημόσιο
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ΗΗ ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΔιακυβέρνηση στηνστην
ΕλλάδαΕλλάδα

ΤοΤο παλαιότεροπαλαιότερο εγχείρημαεγχείρημα στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα τοποθετείταιτοποθετείται τοτο 1994, 1994, 
ότανόταν δόθηκεδόθηκε σεσε εφαρμογήεφαρμογή τοτο πρόγραμμαπρόγραμμα ««ΚλεισθένηςΚλεισθένης»», , τοτο
οποίοοποίο προέβλεπεπροέβλεπε τοντον εκσυγχρονισμόεκσυγχρονισμό τηςτης δημόσιαςδημόσιας διοίκησηςδιοίκησης
μεμε τηντην ενσωμάτωσηενσωμάτωση νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών τηντην περίοδοπερίοδο 19941994--2000.2000.
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ΗΗ ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΔιακυβέρνηση στηνστην
ΕλλάδαΕλλάδα

ΜέσαΜέσα απόαπό προγράμματαπρογράμματα, , όπωςόπως ηη ««ΚοινωνίαΚοινωνία τηςτης
ΠληροφορίαςΠληροφορίας»», , ηη ««ΠολιτείαΠολιτεία»» γιαγια τηντην επανίδρυσηεπανίδρυση τηςτης ΔημόσιαςΔημόσιας
ΔιοίκησηςΔιοίκησης καικαι τατα τεχνολογικάτεχνολογικά έργαέργα ««ΣύζευξιςΣύζευξις»» καικαι ««ΕρμήςΕρμής»», , ηη
ελληνικήελληνική πολιτείαπολιτεία προωθείπροωθεί τοτο εγχείρημαεγχείρημα τηςτης ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής
ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης. . 
ΗΗ νέανέα ΨηφιακήΨηφιακή ΣτρατηγικήΣτρατηγική μεμε ορίζονταορίζοντα τοτο 2013 2013 έχειέχει ωςως στόχοστόχο
τηντην δυναμικότερηδυναμικότερη αξιοποίησηαξιοποίηση τωντων νέωννέων τεχνολογιώντεχνολογιών απόαπό τουςτους
πολίτεςπολίτες σεσε καθημερινόκαθημερινό επίπεδοεπίπεδο καικαι τηντην ανάπτυξηανάπτυξη ψηφιακώνψηφιακών
υπηρεσιώνυπηρεσιών οιοι οποίεςοποίες εξοικονομούνεξοικονομούν χρόνοχρόνο καικαι προσφέρουνπροσφέρουν νέεςνέες
δυνατότητεςδυνατότητες αντιμετώπισηςαντιμετώπισης τηςτης γραφειοκρατίαςγραφειοκρατίας απόαπό τουςτους
πολίτεςπολίτες. . ΕίναιΕίναι πλήρωςπλήρως συμβατήσυμβατή μεμε τηντην ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή στρατηγικήστρατηγική
i2010.i2010.
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ΕπανίδρυσηΕπανίδρυση τηςτης ΔημόσιαςΔημόσιας ΔιοίκησηςΔιοίκησης

ΣήμεραΣήμερα ΣτοΣτο μέλλονμέλλον
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ΠροβλήματαΠροβλήματα

ΤαΤα προβλήματαπροβλήματα πουπου παρατηρούνταιπαρατηρούνται στηνστην εφαρμογήεφαρμογή
τηςτης ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης στηνστην χώραχώρα μαςμας
εντοπίζονταιεντοπίζονται κυρίωςκυρίως στιςστις αποσπασματικέςαποσπασματικές
προσπάθειεςπροσπάθειες μηχανογράφησηςμηχανογράφησης καικαι τηντην έλλειψηέλλειψη
τυποποίησηςτυποποίησης, , τηντην έλλειψηέλλειψη κοινώνκοινών προτύπωνπροτύπων καικαι
διαλειτουργικότηταςδιαλειτουργικότητας τωντων συστημάτωνσυστημάτων, , τηντην απουσίααπουσία
ηλεκτρονικήςηλεκτρονικής διασύνδεσηςδιασύνδεσης καικαι τηντην ελλιπήελλιπή
υλικοτεχνικήυλικοτεχνική υποδομήυποδομή..
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ΗλεκτρονικάΗλεκτρονικά ΔιαθέσιμεςΔιαθέσιμες βασικέςβασικές
ΔημόσιεςΔημόσιες ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

[Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας]
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ΠοσοστόΠοσοστό πολιτώνπολιτών πουπου συναλλάσσονταισυναλλάσσονται
ηλεκτρονικάηλεκτρονικά μεμε τοτο ΔημόσιοΔημόσιο

[Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας]
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ΠοσοστόΠοσοστό επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων πουπου συναλλάσσονταισυναλλάσσονται
ηλεκτρονικάηλεκτρονικά μεμε τοτο ΔημόσιοΔημόσιο

[Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας]



21

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα τηςτης εργασίαςεργασίας

ΔενΔεν υπάρχειυπάρχει ενιαίοενιαίο καικαι συγκροτημένοσυγκροτημένο βιβλιογραφικόβιβλιογραφικό
πλαίσιοπλαίσιο, , όσονόσον αφοράαφορά τηντην ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΔιακυβέρνηση. . 
ΔενΔεν υπάρχουνυπάρχουν γενικοίγενικοί κανόνεςκανόνες επιτυχίαςεπιτυχίας στηνστην
ΗλεκτρονικήΗλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΔιακυβέρνηση. . ΤαΤα παραδείγματαπαραδείγματα απόαπό
άλλεςάλλες χώρεςχώρες είναιείναι σοφόσοφό νανα λαμβάνονταιλαμβάνονται υπόψινυπόψιν, , αλλάαλλά
ηη εφαρμογήεφαρμογή σεσε κάθεκάθε χώραχώρα πρέπειπρέπει νανα στηρίζεταιστηρίζεται καικαι
στιςστις ιδιαίτερεςιδιαίτερες συνθήκεςσυνθήκες τηςτης..
ΣημαντικάΣημαντικά ζητήματαζητήματα πουπου έχειέχει νανα αντιμετωπίσειαντιμετωπίσει ηη
προσπάθειαπροσπάθεια εφαρμογήςεφαρμογής ee--Government Government είναιείναι ηη
ασφάλειαασφάλεια τωντων συναλλαγώνσυναλλαγών, , ηη εμπιστοσύνηεμπιστοσύνη τωντων πολιτώνπολιτών
καικαι ηη μείωσημείωση τουτου ψηφιακούψηφιακού χάσματοςχάσματος. . 
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ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα τηςτης εργασίαςεργασίας

ΗΗ ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση θεωρείθεωρεί πολύπολύ σημαντικήσημαντική τηντην
εφαρμογήεφαρμογή ee--Government Government καικαι αυτόαυτό είναιείναι εμφανέςεμφανές σεσε
κάθεκάθε επίσημηεπίσημη στρατηγικήστρατηγική πουπου ορίζειορίζει. . 
ΗΗ ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΈνωση προωθείπροωθεί διεθνικέςδιεθνικές δράσειςδράσεις
ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης καικαι υποχρεώνειυποχρεώνει τατα
μέλημέλη τηςτης νανα αναπτύξουναναπτύξουν αντίστοιχααντίστοιχα προγράμματαπρογράμματα. . 
ΗΗ χώραχώρα μαςμας βρίσκεταιβρίσκεται σεσε νηπιακόνηπιακό στάδιοστάδιο σεσε θέματαθέματα
ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης, , ωστόσοωστόσο γίνεταιγίνεται
σημαντικήσημαντική προσπάθειαπροσπάθεια προςπρος τηντην κατεύθυνσηκατεύθυνση αυτήαυτή..
ΣημαντικάΣημαντικά έργαέργα υλοποιούνταιυλοποιούνται στηνστην χώραχώρα μαςμας πουπου θαθα
ενισχύσουνενισχύσουν τηντην προσπάθειαπροσπάθεια ΗλεκτρονικήςΗλεκτρονικής
ΔιακυβέρνησηςΔιακυβέρνησης..
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