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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Όλες οι κυβερνήσεις, σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου, συμφωνούν σε ένα πράγμα: 
πρέπει να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία. Το κράτος από τη γένεσή του είχε αναλάβει 
την προμήθεια και την παροχή πολλών σημαντικών υπηρεσιών προς τους πολίτες του. Ο 
κεντρικός έλεγχος και η αυστηρά ιεραρχική δομή περιόρισαν την ικανότητα αντίδρασης 
και προσαρμογής του κράτους στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών του. Σε 
όλες τις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες υπάρχει η απαίτηση των πολιτών για ένα πιο 
ευέλικτο και αποδοτικό κράτος. Ο πολίτης θα πρέπει να μπορεί με εύκολο, γρήγορο, 
αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο να εξυπηρετηθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Το 
ίδιο βέβαια ισχύει και για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που συναλλάσσονται με 
το δημόσιο. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) φαίνεται ότι μπορεί να 
αποτελέσει τη μοναδική λύση στο τεράστιο πρόβλημα τις γραφειοκρατίας και όχι μόνο 
και να οδηγήσει σε μια ουσιαστική αναδόμηση του κράτους σε όλες του τις βαθμίδες. 

Ο στόχος της εργασίας είναι η προσέγγιση των εννοιών και των μοντέλων της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα η επικέντρωση στην τοπική 
αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα επιδιώκεται η ανάλυση της παρούσας κατάστασης σε 
παγκόσμιο επίπεδο, με την παρουσίαση αντιπροσωπευτικών πρακτικών, η καταγραφή 
της Ελληνικής πραγματικότητας, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η 
εξαγωγή συμπερασμάτων για τις μελλοντικές τάσεις και εξελίξεις. Το ερέθισμα για την 
διεξαγωγή της έρευνας ήταν η συνεχώς αυξανόμενη πίεση που ασκείται στους φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, από τους πολίτες και όχι μόνο, για την παροχή καλύτερων 
υπηρεσιών. Επιπλέον στην Ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχουν κάποιες σημαντικές 
μελέτες που να αποτυπώνουν τις εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, που να συγκρίνει την Ελληνική με την Διεθνή 
πραγματικότητα. 

Η εργασία αυτή ασχολείται με την χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 
διαδικτύου στην τοπική αυτοδιοίκηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο 
πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η οποία και 
αποτελεί και τον τελικό στόχο για μια πιο αποτελεσματική και αποδοτική Δημόσια 
Διοίκηση. Αναλύονται τα επιχειρησιακά μοντέλα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα 
χαρακτηριστικά της και τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει, τόσο στο κράτος όσο, και 
στους πολίτες. Παρουσιάζονται οι βαθμίδες της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών βάσει 
των οποίων μπορεί να μετρηθεί ο βαθμός ανάπτυξης τους, καθώς και τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν προς μια επιτυχημένη μετάβαση προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
Στη συνέχεια αναφέρονται ορισμένες μέθοδοι για την αναδιοργάνωση του κράτους που 
μπορούν να βοηθήσουν την εξέλιξη της σημερινής Δημόσιας Διοίκησης προς τον στόχο 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται ειδική αναφορά στην 
σχέση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαιτερότητες στις 
υπηρεσίες και στα οφέλη. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται παραδείγματα καλύτερων πρακτικών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης από διάφορες 
χώρες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πρόγραμμα Κοινωνία 
της Πληροφορίας, στα πλαίσια του οποίου έχουν αναπτυχθεί πολλές πρωτοβουλίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από διάφορους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης 
παρουσιάζονται πρωτοβουλίες από της ΗΠΑ και την Ινδία. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ελληνική πραγματικότητα και σε 
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τόσο η κεντρική διοίκηση όσο και ορισμένοι Δήμοι της 
χώρας όπως ο Δήμος Αθήνας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Επίσης παρουσιάζεται μια 
έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα 15 μέλη της σχετικά με την 
διαθεσιμότητα, μέσω του Διαδικτύου 20 βασικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. Στο τέλος γίνεται αναφορά στις προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και στους ανασταλτικούς 
παράγοντες όσον αφορά τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. 
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, πως αυτή 
εφαρμόζεται στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη σημασία που αυτή έχει. Στη 
συνέχεια αναλύεται ο όρος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τα μοντέλα της και πως αυτά 
εφαρμόζονται, τα πλεονεκτήματα της και τα εμπόδια που θα πρέπει να αντιμετωπίσει. 
Στο τέλος παρουσιάζονται δύο παραδείγματα από εφαρμογές ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 
στα οποία και συμμετέχουν δύο Δήμοι από την Ελλάδα. 
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται 
σε εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα παρουσιάζονται τα τεχνολογικά 
πρότυπα που έχει θέσει το e-GIF (e-government Interoperability Framework 
(http://www.govtalk.gov.uk/schemasstandards/egif.asp)το οποίο είναι μια πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας και το οποίο έχει ενστερνιστεί και η Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών. 
Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία 
δείχνουν πως οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα έχουν μεγάλη έλλειψη στην 
εφαρμογή σύγχρονων εφαρμογών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι 
ανάγκες και απαιτήσεις όμως των πολιτών συνεχώς αυξάνονται. Επομένως είναι 
μονόδρομος για τους φορείς αυτούς να συνεργαστούν όχι μόνο με την κεντρική διοίκηση 
αλλά και μεταξύ τους και με τους πολίτες. 

1 Πρόλογος 
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, από την πλευρά 
των κυβερνήσεων για τη διεκπεραίωση του κυβερνητικού τους έργου. Αυτό μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή των κυβερνητικών υπηρεσιών και την 
μετάβαση τους στο Διαδίκτυο, έτσι ώστε να παρέχουν πληροφόρηση, να δέχονται 
αιτήματα και να αλληλεπιδρούν με τον πολίτη. Ένας άλλος ορισμός της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία οι νομοθετικές, εκτελεστικές 
και δικαστικές υπηρεσίες ενός κράτους, είτε είναι κεντρικές είτε τοπικές, ψηφιοποιούν 
τις εσωτερικές και εξωτερικές τους λειτουργίες χρησιμοποιώντας με αποτελεσματικό 
τρόπο συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών με σκοπό να πετύχουν καλύτερη 
ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών [1].  

Ένας πιο τεχνικός ορισμός ορίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως την χρήση των πιο 
καινοτόμων τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, όπως το 
Διαδίκτυο, για να παρέχει πιο αποδοτικές και οικονομικές υπηρεσίες, πληροφόρηση και 
γνώση. Είναι μια σαφής δέσμευση από τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων για την 
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ενίσχυση της συνεργασίας  σε μια μόνιμη βάση μεταξύ του απλού πολίτη και του 
δημόσιου τομέα[2]. 

Ανάμεσα α  
αντανα

• ές υπηρεσίες : Αφορά την ηλεκτρονική παροχή κρατικών 
π

• ά
 για τη βελτίωση της διοίκησης των δημοσίων υπηρεσιών, 

α

•
, όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το διαδίκτυο, 

ρ

•
 

ρέπει να αντιμετωπίζονται στο 
ά πόσο έμειναν 

τρονικής διακυβέρνησης βασίζεται στην άμεση εξυπηρέτηση 
του πολίτη 
μπορεί να π

 σε αυτούς τους γενικούς ορισμούς, υπάρχουν τέσσερις κ τηγορίες οι οποίες 
κλούν τις βασικές λειτουργίες των ίδιων των κυβερνήσεων : 

 Ηλεκτρονικ
υ ηρεσιών και προγραμμάτων συχνά, αλλά όχι αποκλειστικά μέσω του 
Διαδικτύου. 

 Ηλεκτρονική διοίκηση : Αφορ  τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών
κ θώς και την διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
υπηρεσιών. 

 Ηλεκτρονική Δημοκρατία : Περιλαμβάνει την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας
π οκειμένου να επιτευχθεί αύξηση τη συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο : Αποσκοπεί στην ανταλλαγή χρημάτων για την παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών διαμέσου του Διαδικτύου, όπως για παράδειγμα όταν οι
πολίτες πληρώνουν φόρους ή ανανεώνουν διαφόρων ειδών άδειες ή όταν μια 
υπηρεσία προβαίνει σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας διαφόρων υλικών. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σηματοδοτεί μια νέα αντίληψη στην εξυπηρέτηση του 
πολίτη και των επιχειρήσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο τρόπος εξυπηρέτησης 
βασίζεται στον επανασχεδιασμό των διαδικασιών πρόσβασης και επικοινωνίας με το 
δημόσιο πράγμα που σημαίνει ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η αναδιοργάνωση του 
δημόσιου τομέα. Τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις π
νέο αυτό πλαίσιο ως  «πελάτες» και αυτό που ενδιαφέρει είναι το κατ
τελικά ευχαριστημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

1.1 Τι μπορεί να προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
Το ιδανικό μοντέλο ηλεκ

από το σπίτι ή το χώρο εργασίας του. Μια τέτοια ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
ροσφέρει [3]: 

• Καλύτερες υπηρεσίες με μεγαλύτερη ευελιξία, αποτελεσματικότητα και 
αξιοπιστία, χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη ποιότητα. 

• Μετασχηματισμός των λειτουργιών και των δομών του κράτους προκειμένου 

• 

•  συμμετοχής των πολιτών στην διακυβέρνηση, 
 

η δημόσια διοίκηση να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών. 

Εντελώς νέα και καλύτερη εικόνα της δημόσιας διοίκησης στους πολίτες. 

Δυνατότητα μεγαλύτερης
καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της διαφάνειας του δημόσιου τομέα και 
του κοινωνικού ελέγχου.  
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Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκτός από μια νέα αντίληψη εξυπηρέτησης των 
 

1.2 Τα χ νησης 
Μια ι

συναλλασσόμενων με το δημόσιο μπορεί να προσφέρει και μοναδικές δυνατότητες
ευρύτερης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης . 

αρακτηριστικά της ιδανικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρ
δανική ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Καθολική πρόσβαση, πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, εύκολη πρόσβαση 
στην πληροφορία και αμεσότητα στη διαβίβαση παραπόνων [4]. 

Θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πελάτες-πολίτες του 
συστήματος. Οι πολίτες δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν πως είναι οργανωμένη 
η δημόσια διοίκηση, πως λειτουργεί η συγκεκριμένη υπηρεσία ή ποιοι από τους 
υπαλλήλους χειρίζονται τα θέματα που τους αφορούν.Ο πολίτης θα πρέπει να 

η  

 ν

  και σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών με συμμετοχή  όλων 

γκες των χρηστών των 
υπηρεσιών  ευκολία πρόσβασης. Είναι 
επ όπως χρόνος, τόπος, κανάλι 

ήτως τόπου και χρόνου. 

Όλες αδίκτυο θα πρέπει να είναι 

μπορεί να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης ή τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας με τη δημόσια διοίκηση, 
αλλά και με ποιόν από τους δυνατούς τρόπους (Διαδίκτυο, κέντρα τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης, ηλεκτρονικά κιόσκια, κινητά τηλέφωνα  κ.τ.λ.).  

Οι νέες τεχνολογίες και  αξιοποίηση τους από τη δημόσια διοίκηση θα 
προσφέρουν ευκολότερη, πιο αξιόπιστη και φερέγγυα πρόσβαση στις διοικητικές 
πληροφορίες, καθώς και ευκολία στην αποστολή και την εξυπηρέτηση παραπόνων. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός εί αι απαραίτητη η ύπαρξη ενός πολυεπίπεδου 
συστήματος επικοινωνίας που θα βασίζεται σε μια πύλη ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης
των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπα 
επικοινωνίας που θα επιτρέπουν στις κυβερνητικές  υπηρεσίες και στις 
πληροφορίες που αυτές παρέχουν να είναι διαθέσιμες μέσα από τα ίδια κανάλια 
επικοινωνίας. 

Είναι απαραίτητο να καταγράφονται συνεχώς οι ανά
 και η ικανοποίηση τους αναφορικά με την

ίσης σημαντικό να καταγράφονται παράμετροι 
επικοινωνίας, κόστος, δεξιότητες κ.τ.λ., ώστε να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για 
το ότι οι υπηρεσίες καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών. 

• Εξυπηρέτηση ανεξαρτ

οι υπηρεσίες που μπορούν να μεταφερθούν στο Δι
διαθέσιμες ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Παράλληλα θα πρέπει να προωθηθεί το 
κατάλληλο νομικό πλαίσιο. 

• Ολοκληρωμένες και ενοποιημένες υπηρεσίες [5]. 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να βασίζονται σε μια 
ολοκληρωμένη πλατφόρμα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η πλατφόρμα θα 
πρέπει να διαθέτει ομοιόμορφες διαδικασίες και τεχνολογίες που μπορούν να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ασφαλή και ομογενοποιημένο τρόπο. Οι εφαρμογές 
λογισμικού και η επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζουν την ενιαία 
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πρόσβαση στις υπηρεσίες πάνω σε κοινά πρωτόκολλα επικοινωνίας και πρότυπα 
συστημάτων μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. 

Σκοπός είναι η αποφυγή της πολλαπλής επεξεργασίας και συλλογής των ίδιων 
δεδομένων και η χρήση κοινών λύσεων, π.χ. σε θέματα λεκτρον κών πληρωμών 
και διαγωνισμών. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να πα

η ι
ρουσιάζονται στους πολίτες με 

έν  ρωση της πληροφορίας είναι βασικό 

Σ ε  

αν ομογενοποιημένο τρόπο. Η διασταύ
σκέλος των ολοκληρωμένων υπηρεσιών και οδηγεί στην ελαχιστοποίηση του 
κόστους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει ενοποιημένη προσέγγιση, που να 
περιλαμβάνει και τα όποια νομικά και διοικητικά θέματα αφορούν στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

• υμμ τοχή-Ανοιχτή επικοινωνία [6]. 

Με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας θα επιτρέπεται η συνεχής επικοινωνία και η 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ κυβέρνησης, πολιτών και επιχειρήσεων. Έτσι οι μεν 
πολίτες θα είναι καλύτερα πληροφορημένοι και επομένως θα έχουν νέες 

 ε

των σχετικών πληροφοριών και 
πα λ

Επίση τυχθούν συστήματα που θα δέχονται και θα 

δυνατότητες συμμετοχής στα κοινά, οι δε πιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτυχθούν 
χάρη στη γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Με τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών που αφορούν τον πολίτη και τις επιχειρήσεις μέσω του διαδικτύου, 
επιτυγχάνεται η ευκολία στην ανεύρεση 
ρά ληλα υποστηρίζεται το βασικό δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση.  

ς θα μπορούν να αναπ
διεκπεραιώνουν αιτήματα και παράπονα από το κοινό, ενώ θα προσφέρουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε πολίτες και επιχειρήσεις όσο και ανάμεσα στις 
υπηρεσίες και τους χρήστες του συστήματος. 

• Απόδειξη γνησιότητας (Authentication) και προστασία των προσωπικών 
δεδομένων (Privacy) [7]. 

Με την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών ασφάλειας είναι δυνατή η 
αυξημέ
δεδομένων να εξασφαλίσουν 
την απ μα είναι η χρήση 
έξυπνω ρακτηριστικά ενός 
συστήμ

1. σ
ώς. 

νη προστασία της επιχειρηματικής πληροφορίας και των προσωπικών 
. Υπάρχουν πολλές σύγχρονες μέθοδοι που μπορούν 

όδειξη γνησιότητας των χρηστών, όπως για παράδειγ
ν καρτών (smart cards), κρυπτογράφησης. Τα κύρια χα
ατος ταυτοποίησης των χρηστών είναι : 

Η ικανότητα να εμπνεύσει στους πολίτες την εμπιστο ύνη ότι τα 
προσωπικά τους δεδομένα προστατεύονται επαρκ

2. Προσφέρει απλότητα και διαφάνεια στους χρήστες. 

3. Κοινά συστήματα τα οποία θα περιλαμβάνουν το σύνολο της κρατικών 
υπηρεσιών, από την κεντρική κυβέρνηση έως και την τοπική 
αυτοδιοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

1.3 Στρατηγική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε διάφορες χώρες 
Ο προσδιορισμός μιας στρατηγικής είναι ένα από τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν 
από ένα κράτος. Η στρατηγική αυτή θα είναι η βάση πάνω στην οποία όλες οι υπηρεσίες 
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θα βασιστούν προκειμένου να εφαρμόσουν εκείνα τα προγράμματα που θα τους 
επιτρέψουν να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
Σε ολόκληρο τον κόσμο οι περισσότερες σύγχρονες κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να 

 των πολιτών. 

αίους Ηγέτες ο στόχος να γίνει η Ευρώπη η πιο 
ανταγων τ
Για την
αξιοποίηση τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης 
και της 
Η ηλεκτρον γραμμά
της Ευρωπα

κατανοούν την αξία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να κάνουν προσπάθειες για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Παρόλα αυτά είναι ελάχιστες 
οι περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του χρήστη. Αυτό 
βέβαια είναι αναμενόμενο αν λάβουμε υπόψη μας και την βραδύτητα με την οποία 
ακόμη και ιδιωτικές επιχειρήσεις υλοποιούν τέτοιου είδους συστήματα. Ωστόσο η πίεση 
αυξάνει τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά
Όλο και περισσότερες επενδύσεις πραγματοποιούνται από την πλευρά των κυβερνήσεων 
και όλο και περισσότερες χώρες σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα τους. Οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες ποικίλουν αν και η πιο κοινές είναι πληροφόρηση και αναφορά παραπόνων. 
Ενώ ορισμένες χώρες προσφέρουν κάποιες εξεζητημένες και πρωτοποριακές υπηρεσίες. 
Πετυχημένα παραδείγματα στρατηγικής που ακολούθησαν χώρες οι οποίες είναι 
πρωτοπόρες στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι : 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ : Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής (Λισσαβόνα, Μάρτιος 
2000) τέθηκε από τους Ευρωπ

ισ ική και δυναμική οικονομία στον κόσμο, η οποία θα στηρίζεται στη γνώση. 
 επίτευξη της ανάπτυξης της νέας οικονομίας και για τη διάδοση και την 

 του Διαδικτύου σε όλους τους 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συντάχθηκε το σχέδιο e-Europe. 

ική διακυβέρνηση υποστηρίζεται και από μια σειρά άλλων προ των 
ϊκής Ένωσης, όπως:  

• Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου e-content ( 
http://www.cordis.lu/econtent) 

• Το πρόγραμμα α
στις 

νταλλαγής δεδομένων μεταξύ φορέων δημόσιας διοίκησης 
χώρες της Ε.Ε 

(http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=home )  

• Το πρόγραμμα IST (Information Society Technologies) ( www.cordis.lu/ist ) 
που επιτρέπει τη χρηματοδότηση έργων έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς 
που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

ΗΝΩΜΕΝΟ     ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Υπά ο τική ρχ υν τέσσερις κατευθυντήριες αρχές που κρύβονται κάτω από την κυβερνη
στρ ηατ γική για το E-government [8]. Ένα στρατηγικό πλαίσιο για τις δημόσιες 
υπηρεσίες στην πληροφορία που χρονολογείται από τον Απρίλιο του 2000 :  

• ίες οργανώνονται και αναπτύσσονται γύρω από τις επιλογές των Οι υπηρεσ
πολιτών  

• η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες του E-government καθίστανται πιο προσιτές  
• εξασφαλίζεται ότι η νέα τεχνολογία δεν δημιουργεί μια ψηφιακή διαίρεση μεταξύ 

εκείνων που έχουν μια άμεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα και εκείνων που 
δεν έχουν  
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• Αποτελεσματικότερη χρήση των πληροφοριών  
Ο στόχος που έχει θέσει η βρετανική κυβέρνηση είναι μέχρι το 2005 το σύνολο των 

έσω του διαδικτύου. Το πρόγραμμα για την 
ς και υπηρεσίες 

Η οργάνωση 
της ρω από μία κυβερνητική πύλη (http://www.ukonline.gov.uk/

υπηρεσιών της να μπορούν να παρέχονται μ
ηλεκτρονική διακυβέρνηση περιλαμβάνει πρόσβαση σε 200 οργανισμού
της  482 της τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι το 2005. κεντρικής διοίκησης και

 πρόσβασης έχει γίνει γύ ) 
η ο ία νω από 5 δισεκατομμύρια επικοινωνίες και 
συν λ

πο  έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει πά
αλ αγές το χρόνο. 

ΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
Το ge- overnment βασίζεται σε 6 αρχές που περιλαμβάνουν τα εξής [9]:  

• Εύκολη πρόσβαση  
• Επανακατασκευασμένα συστήματα  
• Αυτοματοποιημένα συστήματα  
• Άμεση εξυπηρέτηση  
• Υπηρεσία προσανατολισμένη στον πελάτη/πολίτη, και όχι στον παροχέα  
• Προστασία της ιδιωτικό τα  

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι από τις χώρες που δείχνουν ένα σταθερό και 
έντονο ενδιαφέρον για το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε αυτό βέβαια 
συντελούν τόσο το ότι η ΗΠΑ είναι η πρωτοπόρος χώρα σε θέματα τεχνολογίας που 
αφορούν την πληροφορική, αλλά και της σημαντικής διείσδυσης του Internet στην 
αμερικανική κοινωνία.  

Το 2000 δημιουργήθηκε η πρώτη κυβερνητική πύλη στη διεύθυνση 

τη ς 

http://www.firstgov.gov/.Η διεύθυνση αυτή αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια για την 
α μοναδική πύλη όλων των δικτυακών τόπων της κυβέρνησης. Η συγκέντρωση σε μι

οργάνωση της πληροφορίας γίνεται με βάση το τι αναμένεται να ζητήσει ο χρήστης και 
δεν προϋποθέτει ότι αυτός γνωρίζει τον τρόπο οργάνωσης των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
στις ΗΠΑ, όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου θα πρέπει να γίνουν διαθέσιμες μέσω του 
Διαδικτύου μέχρι το 2003. 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
Η κ έυβ ρνηση δημοσίευσε τη στρατηγική της σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
με τίτλο "2001 “Digital 21” [10] δηλώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της να οδηγήσει 
μέσ πω αραδειγμάτων στην υιοθέτηση του e-business, τόσο για την διεκπεραίωση των 
εσω ρτε ικών επιχειρησιακών διαδικασιών, όσο και για να διανείμει τις δημόσιες 
υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και την κοινότητα πάνω στην βάση του "οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε" .Η στρατηγική περιλαμβάνει 5 βασικά σημεία : 

• ογ   Ανάπτυξη της τεχνολ ικής υποδομής και των δυνατοτήτων της με στόχο την 
βελτίωση του περιβάλλοντος του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

• Να εξασφαλίσει ότι μέσω των προγραμμάτων που αναπτύσσονται προσφέρονται 
περισσότερες υπηρεσίες. 
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• Να αποκτήσει και να εκπαιδεύσει το κατάλληλο εργατικό δυναμικό το οποίο θα 
ανταποκριθεί στην υλοποίηση των προγραμμάτων της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, 

• Να κάνει δυνατή την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της νέας οικονομίας από 
ολόκληρη την κοινωνία. 

• Να αξιοποιεί της δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών. 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (http://www.noie.gov.au) : 

Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις είναι να :  

• παραδοθούν όλες οι κατάλληλες υπηρεσίες της χώρας ηλεκτρονικά μέσω 
Διαδικτύου. 

• ιδρυθεί ένα κυβερνητικό κέντρο πληροφόρησης μέσω του γραφείου για  την on-
line σύνδεση της κυβέρνησης ως ένα κύριο σημείο της πρόσβασης στις 

  πληροφορίες για τις κυβερνητικές υπηρεσίες

• καθιερωθεί η ηλεκτρονική πληρωμή ως κανονικό μέσο για πάσης φύσεως 
πληρωμές και  

• καθιερωθεί ένα εσωτερικό δίκτυο (intranet) για όλη την κυβέρνηση ούτως ώστε 
να εξασφαλιστεί η ασφαλής online επικοινωνία.  

ΚΑΝΑΔΑΣ (http://www.gc.ca/main_e.html) : 

Οι υπη ί ι από τις ακόλουθες αρχές : ρεσ ες e-government του διέποντα

• ια απαίτηση για την καλύτερη και πιο προσβάσιμη Ανταποκρίνονται στη δημόσ
κυβέρνηση  

• Διευκρινίζονται ρόλοι και ευθύνες συμπεριλαμβανομένων  

1. των τομέων της συμμετοχής  
2. τομέων αποδέσμευσης  
3. τομέων εκφυλισμού  

• Προσπαθούν να επιτύχουν μια προσβάσιμη κυβέρνηση  

• Προσπαθούν να πείσουν ότι οι πόροι επαφίονται στην πιο υψηλή προτεραιότητα 

ΔΑ ΑΝΙ  (http://www.e.gov.dk) :  
Η η κ κάτω αρχές. : λε τρονική διακυβέρνηση της Δανίας ακολουθεί τις παρα

• Κοινωνία των πληροφοριών για όλους.  
• Πραγματοποίηση ευρυζωνικού Διαδικτύου για τα ερευνητικά ιδρύματα.  
• Χρήση των online δημοσιεύσεων.  
• Χρήση πληροφοριακών συστημάτων στους δήμους. 
• των στις εγχώριες επιχειρήσεις.  Χρήση πληροφοριακών συστημά 
• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. 
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• Χρήση πληροφοριακών συστημάτων στην εκπαίδευση.  
• Η δημόσια διοίκηση θα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά και με τη δημιουργία ενός 

κατάλληλου νομικού πλαισίου. 
• Σχέδιο δράσης και πληροφοριακή τεχνολογία για άτομα με ειδικές ανάγκες.  

ΦΙΝ Α kehittaminen/tietohallinto/portaali.htmΛ ΝΔΙΑ (http://www.vn.fi/vm/ ) : 
 Οι ρέχουν τα εξής :  e-government υπηρεσίες πα

• Διανομή των στοιχείων μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών και οργανισμών.  
• ίο. Ηλεκτρονικό ταχυδρομε
• EDI για μερικές εφαρμογές.  
• Ηλεκτρονικό εμπόριο. 
• Τηλεργασία, χρήση έξυπνων καρτών (smart cards),  κιόσκια πληροφοριών και 

χρήση του Διαδικτύου. 
• Άμεση εξυπηρέτηση σε υπηρεσίες e-government. 
• Η επικοινωνία και η τεκμηρίωση γίνονται όλο και περισσότερο ηλεκτρονικές. 

1.4 Tα επιχειρησιακά μοντέλα του e-government 
Μπορεί η τεχνολογία να αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί ο 
εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος θα 
εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι υπηρεσίες που θα προσφέρει σε όλους τους αποδέκτες θα 
ικανοποιούν τις ανάγκες τους με ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο. Οι απαιτήσεις όμως των 
πολιτών δεν είναι ένα σύνολο όμοιων και τυποποιημένων διαδικασιών, αλλά μπορούν να 

 ως αφετηρία τον ιδιωτικό τομέα 
ής διακυβέρνησης έχει άμεση σχέση 

κατηγοριοποιηθούν σε συγκεκριμένα μοντέλα.. Έχοντας
μπορούμε να πούμε πως το μοντέλο της ηλεκτρονικ
με την υιοθέτηση του μοντέλου του e-business. Βασιζόμενη στο μοντέλο αυτό η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση απαρτίζεται και αυτή από τρία αντίστοιχα επιχειρησιακά 
μοντέλα [11] : 

1.4.1 Government to Government (G2G) 
Αποτελεί στην ουσία τον πυρήνα του e-government. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

, τ

ο  

ία θα ακολουθηθεί από το σύνολο της δημόσιας διοίκησης 

θεμάτων, που ποικίλουν από τον τρόπο οργάνωσης της λειτουργίας των δημόσιων 
υπηρεσιών  μέχρι το πως θα αναβαθμιστούν η ποιότητα και η αποδοτικό ητα των 
συναλλαγών των πολιτών με την κυβέρνηση. Επιπλέον περιλαμβάνει την ανάγκη για 
περικοπές στ  κόστος, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και τη 
δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.  
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να αποτελέσει έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης 
για κάθε σύγχρονη κοινωνία. Αυξάνει την ικανοποίηση των πολιτών και των 
επιχειρήσεων όσον αφορά στις σχέσεις τους με τη δημόσια διοίκηση και προσφέρει νέες 
δυνατότητες συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα μπορεί να 
συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και την αυτοτέλεια των δημόσιων οργανισμών. 
Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας 
ευρύτερης στρατηγικής, η οπο
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και των
αξιοποίηση  για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και για 
τη βελτ
στρατηγική
παρακάτω β

ι κοινά πρότυπα στη σχεδίαση 

ς, προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας, 
διαχε σ
Ένα από  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ότι μπορεί 
να ο

 εμπλεκόμενων φορέων. Ο στρατηγικός στόχος όλων των κυβερνήσεων είναι η 
 της τεχνολογίας

ίωση της ποιότητας ζωής. Ένας φορέας της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει στη 
 για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να συμπεριλάβει τους 
ασικούς άξονες : 

• Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας για τη βελτίωση των υπηρεσιών 
του. 

• Δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος όπου οι πολίτες, οι οργανώσεις τους 
και οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις νέες 
τεχνολογίες. 

Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα οδηγήσει σε νέες μορφές οργάνωσης 
του δημόσιου τομέα. Νέοι τρόποι παροχής υπηρεσιών, καθώς και πρότυπα και υποδομές 
που θα καλύψουν όλο το εύρος των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η ολοκλήρωση των 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα απαιτήσε
ιστοσελίδων, στη μετάδοση δεδομένων, στην ασφάλεια και τη διαχείριση, και βεβαίως, 
σε νέους κυβερνητικούς και διοικητικούς μηχανισμούς για την ολοκληρωμένη 
υποστήριξη των υπηρεσιών. Υποχρεωτικές πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να 
εφαρμοστούν σε θέματα ταυτοπροσωπία

ίρι ης των συστημάτων και διαλειτουργικότητας. 
 τα σημαντικά πλεονεκτήματα της

δηγήσει στην αποκέντρωση [12]. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικό ρόλο θα κληθεί να 
 αι η τοπική αυτοδιοίκηση. Για  μπορέσει όμως να αντεπεξέλθει στις 

  
παίξει κ να
υποχρεώσεις

ονται με τρόπους που να απαντούν στις ανάγκες 

ενός τέτοιου ρόλου θα πρέπει: 
• Να συμμετέχει σε κάθε φάση ανάπτυξης και υλοποίησης των εφαρμογών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
• Να προσφέρει διάφορες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω των πυλών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 
• Να έχει αρμονική συνεργασία με υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης με τις 

οποίες έχει καθημερινές συναλλαγές. 
• Να συμμετέχει στην εφαρμογή των όποιων πολιτικών αποφασιστούν για θέματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
Οι «πελάτες», βέβαια του συστήματος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν 
ενδιαφέρονται για τον τρόπο λειτουργίας του, αλλά για το αν εξυπηρετούνται ή όχι. Η 
εσωτερική δομή και οργάνωση των υπηρεσιών τους είναι αδιάφορη. Οι υπηρεσίες θα 
πρέπει να συνδέονται και να συνεργάζ
των πολιτών. Ο τρόπος πρόσβασης επομένως θα πρέπει να είναι πελατοκεντρικός, 
ολοκληρωμένος, να βασίζεται σε πραγματικές ανάγκες και να οδηγεί τελικά στην 
ικανοποίηση των «πελατών». Η αλλαγή αυτή ισοδυναμεί με την ανάπτυξη μιας νέας 
κουλτούρας εξυπηρέτησης του πολίτη, η οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
ομοιόμορφη σε όλο το δημόσιο τομέα. 
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως μορφή διοίκησης απαιτεί από τους εμπλεκόμενους 
υπαλλήλους του δημοσίου νέους τρόπους εργασίας και χειρισμού των δημοσίων 
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υπο εθέσ ων [13]. Χρειάζεται να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στη χρήση και την 
ηση της πληροφορίας καθώς η τεχνολογία δημιουργεί νέες δυνατότητες για την 
ση υποθέσεων και την αλληλεπίδραση του δημοσίου με τους πολίτες. Ο 

αξιοποί
προώθη ρόλος 
των
διευθ
κοινό. Ο

των συνεπειών που θα έχουν το νέο μοντέλο οργάνωσης του 

 και την εφαρμογή της στην πράξη. 
Σ  χρήση νέων 
ε

Ίσως το έ  τα μεγαλύτερα προβλήματα  για τη μετάβαση του δημόσιου τομέα στην 
εποχή της 
Οι υπάλληλοι θούν: 

1. Ν ν

2. Να υ χουν     
μ

• έρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

• ότητες ικανές να 

• 
ους πολίτες. 

αρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε συνεργασία με 

• 
θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα αποκεντρωμένο αλλά 

3. Να συ

σύνθεση

α πολιτικής στον τομέα της ηλεκτρονικής 

 υπαλλήλων είναι καίριος και καλύπτει όλο το φάσμα της ιεραρχίας, από τους 
υντές υπηρεσιών μέχρι τους υπαλλήλους που έρχονται σε καθημερινή επαφή με το 

ι βασικοί τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν αλλαγές είναι οι εξής : 
• Στη διοίκηση και τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η 

κατανόηση 
δημόσιου τομέα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων στην παροχή υπηρεσιών. 

• Στη διαχείριση αλλαγών και προβλημάτων με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα 
, καθώς και υποστήριξη της καινοτομίας

• την ανάπτυξη δεξιοτήτων, με εκπαίδευση του προσωπικού στη
ργαλείων. 

να από
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η προετοιμασία του έμψυχου υλικού του. 

του δημόσιου τομέα θα κλη

α ε στερνιστούν τη νέα αντίληψη εξυπηρέτησης του πολίτη. 

ποστηρίζουν την προετοιμασία του φορέα ή οργανισμού που συμμετέ
ε: 

Την κατανόηση των αλλαγών που επιφ
στην παροχή υπηρεσιών. 

Την προώθηση προσλήψεων ατόμων με ειδικές δεξι
υποστηρίξουν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Την εκπαίδευση τους στις νέες τεχνολογίες και τους νέους τρόπους 
παροχής υπηρεσιών προς τ

• Ανάπτυξη εφ
άλλες υπηρεσίες και διασύνδεση των εφαρμογών τους. 

Την προώθηση της νέας αντίληψης οργάνωσης και λειτουργίας του 
οργανισμού, που 
ολοκληρωμένο σύστημα.  

μμετέχουν:  

• Στη  των στόχων και δραστηριοτήτων του τομέα ευθύνης τους 
ακολουθώντας τη σχεδιασμένη στρατηγική για θέματα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. 

• Σε διάφορα έργα και δραστηριότητες που έχουν σχέση με τις 
δραστηριότητες  του οργανισμού ή φορέα στον οποίο συμμετέχουν 
προωθώντας τις δραστηριότητες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Η όλη στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα πρέπει να βασίζεται στη 
συνεχή προσαρμογή στις αλλαγές και τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Η 
αβεβαιότητα όσον αφορά σε θέματ
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διακυβέρνησης είναι πολύ μεγάλη. Η πλήρης δυνατότες αλλά και τα πιθανά προβλήματα 

συνθήκες. Συνήθως το αρχικό πλάνο καλύπτει το ελάχιστο 

όκληση 

ίτη, τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο και 

δεν είναι γνωστά πλήρως. Για το λόγο αυτό η πιο σημαντική συνιστώσα έχει να κάνει με 
τον άνθρωπο και το πως αυτός αξιοποιεί την τεχνολογία. Η πολιτική για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση δεν μπορεί να προβλεφθεί. Άρα η σχετική πολιτική θα πρέπει να αλλάζει, 
όπως μεταβάλλονται οι 
επίπεδο των απαιτούμενων υπηρεσιών. 

1.4.2 Government to Citizens (G2C) 
Ασχολείται με τη διαχείριση των σχέσεων με τους πολίτες και το εύρος των υπηρεσιών 
που προσφέρονται σε αυτούς, καθώς και το πως συνδέονται οι πολίτες με την 
ηλεκτρονική κυβέρνηση. 

Σε αρκετές από τις χώρες όπου η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει εφαρμοστεί , έχει 
αποδείξει, παρά τα όποια προβλήματα, ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις στην πρ
για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες. Οι πολίτες δηλώνουν 
σαφώς πιο ευχαριστημένοι αφού μπορούν όχι μόνο να εξυπηρετούνται πιο εύκολα 
καλύτερα και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αλλά και πληρέστερα, με την εύκολη 
πλέον διασταύρωση στοιχείων μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που 
παρέχονται με την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσω είναι γενικά υψηλότερης 
ποιότητας, έχουν μικρότερο κόστος για τον πολ
εδραιώνουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους [14].  

Οι «πελάτες» ενός συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνουν πολίτες και 
οργανώσεις ν
πελάτες σε . Οι μεγάλη διαφορά είναι ότι συνήθως δεν έχουν 
άλλη ε ο
επικοινωνία

Το εύρ τ
περιλαμβάν

 

ς δ  ι

 στον πολίτη και το 

 πολιτών που όμως δεν έχου  τις ίδιες υποχρεώσεις η δικαιώματα με τους 
ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

πιλ γή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η πληρωμή φόρων και η 
 με την εφορία είναι υποχρεωτικές. 

ος ων υπηρεσιών που πρέπει να προσφέρει μια ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
ει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• Ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή αιτήσεων π.χ. αίτηση για 
φορολογική ενημερότητα. 

• Ηλεκτρονικές εγγραφές ή αλλαγές στα δημόσια αρχεία προσωπικών 
δεδομένων π.χ. περιουσιακά στοιχεία, γάμων, διεύθυνση κατοικίας κ.τ.λ. 

• Ηλεκτρονικές οικονομικές δοσοληψίες με το δημόσιο και τους οργανισμούς 
π.χ. υποβολή φορολογικών δηλώσεων κ.τ.λ. 

• Υποστήριξη υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας μέσα 
από τη διατήρηση προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων. 

Πέρα όμως από την αλλαγή στην καθημερινή ζωή που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή 
ενό  συστήματος ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης μπορεί να αποτελέσει και μια σημαντ κή 
ευκαιρία για την διεύρυνση της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά. Είναι πλέον ευρέως 
αποδεκτό ότι στις σύγχρονες δημοκρατίες η επικοινωνία ανάμεσα
κράτος είναι απρόσωπη και προβληματική. Μέσω όμως της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης αυξάνονται οι δυνατότητες προσωπικής παρέμβασης ή συμμετοχής των 
πολιτών σε δημόσιες συζητήσεις σε σημαντικά ζητήματα. Ο πολίτης θα μπορεί επώνυμα 
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να παρέμβει, να εκφράσει την άποψη του αλλά και τη διαφωνία του. Θα μπορεί να θέσει 
τα δικά του προβλήματα ή διάφορα θέματα προς συζήτηση. Θα μπορούν να 
διαμορφωθούν ηλεκτρονικές ομάδες οι οποίες με την αποστολή μαζικών ηλεκτρονικών 
επιστολών θα μπορούν να παρέμβουν δυναμικά στη διακυβέρνηση. 

Το διαδίκτυο επιτρέπει να αποκτήσει η γνώμη το
και μπορεί να οδηγήσει σε μια πρώτη μορφή «ηλ

υ απλού πολίτη μεγαλύτερη βαρύτητα 
εκτρονικής άμεσης  δημοκρατίας». Θα 

. Αν και τα περισσότερα έργα ηλεκτρονικής 
διακυβέ τύσσονται ανάμεσα στο 
κράτος ι
όφελος  
τέτοια σχέσ  υπαρχουσών διαδικασιών σε ψηφιακές, 
με την π ά
βασικές υπ
επιχειρήσεω

• 

μπορούσε για παράδειγμα όταν η Βουλή φέρνει προς συζήτηση και ψήφιση ένα 
νομοσχέδιο ή μια τροπολογία να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες και στους 
οργανωμένους φορείς να εκφράσουν τη γνώμη τους. Μέσω του διαδικτύου οι πολίτες θα 
πρέπει επίσης να μπορούν να προτείνουν θέματα για νέους νόμους ή αλλαγές νόμων 
αλλά και να έχουν άμεση, έγκυρη και γρήγορη εξειδικευμένη πληροφόρηση. 

1.4.3 Government to Business (G2B)  
Ασχολείται με την ενδυνάμωση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την κυβέρνηση, 
όπως κοινές δραστηριότητες και συνεργασίες, καθώς και με την διευκόλυνση της 
επικοινωνίας κράτους και επιχειρήσεων

ρνησης έχουν εστιαστεί κυρίως στις σχέσεις που αναπ
κα  τον πολίτη, πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι μεγαλύτερη επιτυχία και 
θα έχει η προσπάθεια προώθησης της σχέσεις κράτους και επιχειρήσεων. Μια 

η θα βασιστεί στο μετασχηματισμό
αρ λληλη όμως διατήρηση και των παραδοσιακών τρόπων επικοινωνίας. Οι πιο 

ηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που απευθύνονται στον τομέα τον 
ν πρέπει να περιλαμβάνουν: 

Ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή αιτήσεων. 

• Ηλεκτρονικές εγγραφές ή αλλαγές στα δημόσια αρχεία που να αφορούν 
στοιχεία των εταιρειών. 

• Ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς [15]. Η διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας 
μέσω του Internet μπορεί να καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα, από είδη 
γραφείου έως μεγάλα δημόσια έργα. Μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής 
προσφορών εξοικονομείται χρόνος, προωθείται η διαφάνεια και η αξιοπιστία 
στις σχέσεις ανάμεσα στο κράτος και τις επιχειρήσεις. 

• Ηλεκτρονικές οικονομικές δοσοληψίες με το δημόσιο π.χ. καταβολή Φ.Π.Α. 

ι ν

κ.τ.λ. 

Οι ηλεκτρονικές σχέσεις κράτους και επιχειρήσεων είναι πολύ πιο εύκολο να 
αναπτυχθούν σε σχέση με τους πολίτες, καθώς πολύ περισσότερες επιχειρήσεις και 
ελεύθεροι επαγγελματίες δ αθέτου  ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και όπως είναι φυσικό διαθέτουν περισσότερες τεχνολογικές δεξιότητες από 
τους απλούς πολίτες.  

1.5 Οι βαθμίδες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Εκτός από τον προσδιορισμό των πρωτοβουλιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
σύμφωνα με τον τομέα τους, τέτοια προγράμματα μπορούν επίσης να ταξινομηθούν 
σύμφωνα με το επίπεδο ή το στάδιο ανάπτυξής τους. Μερικοί παρατηρητές 
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χρησιμοποιούν ένα κοινό σχήμα για την ταξινόμηση των σταδίων της εξέλιξης των 
προγραμμάτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης [16]. Το σχήμα είναι βασισμένο στο 

 

, 
ότι 
 να 

 

βαθμό στον οποίο οι ιδιότητες της τεχνολογίας της πληροφορικής έχουν χρησιμοποιηθεί
για να επιτρέψουν την παράδοση των υπηρεσιών ηλεκτρονικά.  

Χρησιμοποιώντας αυτό το σχήμα, υπάρχουν τέσσερα στάδια της εξέλιξης : παρουσία
αλληλεπίδραση, συναλλαγή, και μετασχηματισμός. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι απαραίτητο να αρχίσει στο πρώτο στάδιο και
προχωρήσει προς τα επόμενα. Άντ’ αυτού, ένα πρόγραμμα μπορεί να προσπεράσει
κάποιο από τα επίπεδα, είτε από την έναρξή του είτε καθώς αναπτύσσεται.  

 
Εικόνα 1 : Οι 4 φάσεις του e-gov [Πηγή : Gartner Group, 2000] 

Παρουσία : Αυτή η φάση ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από τη προσπάθεια του κράτους να 

ιτών 
,

  

αποκτήσει απλά μια παρουσία στον κυβερνοχώρο. Ο αρχικός στόχος είναι η μετάδοση 
πληροφοριών όπως η αποστολή των διαφόρων υπηρεσιών, διευθύνσεις, ώρες λειτουργίας 
και ενδεχομένως μερικά επίσημα έγγραφα σχετικά με το κοινό (G2C & G2B) χωρίς 
καμία διαλογική ικανότητα. Αντιπροσωπεύει την απλούστερη και λιγότερο ακριβή 
είσοδο στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ικανοποιεί την βασική ανάγκη των πολ
και των επιχειρήσεων για πληροφόρηση σχετικά με αποφάσεις, δράσεις  πρωτοβουλίες 
και την λειτουργία της κεντρικής κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Αυτό που είναι σημαντικό στη φάση αυτή είναι ότι ο τεράστιος όγκος πληροφοριών που 
παράγει και διαχειρίζεται ο Δημόσιος τομέας γίνεται προσιτός και οι διαδικασίες 
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περιγράφονται και γίνονται διαφανείς. Το γεγονός αυτό βελτιώνει τη δημοκρατία και την 
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εσωτερικά (G2G) η κυβέρνηση μπορεί επίσης 
να διαδώσει τις στατικές πληροφορίες με τα ηλεκτρονικά μέσα, όπως το Διαδίκτυο.  

τ

κ ι
πει να υπογράψει ή να μεταφέρει. 

 είναι σχετικά απλές και περιστρέφονται γενικά γύρω από την παροχή 

ενσωματώνουν συνδέο

ο
δ ι

υλοποιηθεί. Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες είναι 

Κατά την φάση αυτή ένας πολίτης επισκέπτεται τον κατάλληλα δομημένο και 
ενημερωμένο δικτυακό τόπο ενός κρατικού οργανισμού και αναζητεί μια συγκεκριμένη 
πληροφορία. Στην περίπτωση που η απαιτούμενη πληροφορία υπάρχει και είναι 
ολοκληρωμένη στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, τότε η ανάγκη ου πολίτη 
ικανοποιείται. Σε αυτή την διαδικασία ο πολίτης είναι αυτός που επιλέγει το κανάλι από 
το οποίο θα ι ανοποιηθεί καλύτερα. Δεν απαιτούνται έγγραφα σε μορφή ηλεκτρον κών 
φορμών που πρέ

Για να ικανοποιηθεί η ανάγκη της πληροφόρησης απαιτείται η δημοσίευση στο 
Διαδίκτυο όλων των πληροφοριών που αφορούν μία δημόσια υπηρεσία. Προκειμένου η 
φάση αυτή να έχει επιτύχει αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει δυναμική και συνεχή 
ενημέρωση του δικτυακού τόπου, υποστήριξη των επισκεπτών με βοηθητικές 
πληροφορίες(π.χ. FAQ) και τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανών αναζήτησης 
(χρήση της τεχνολογίας XML για την περιγραφή των ιστοσελίδων και του 
περιεχομένου). 

Αλληλεπίδραση : Στο στάδιο αυτό αν και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του 
παγκόσμιου ιστού είναι διαλογικές με ενισχυμένες ικανότητες, ωστόσο δεν έχουν την 
δυνατότητα να βελτιώσουν και να αυτοματοποιήσουν τις κυβερνητικές λειτουργίες. Οι 
αλληλεπιδράσεις
πληροφοριών. Αυτοί οι τύποι πρωτοβουλιών σχεδιάζονται για να βοηθήσουν τον πολίτη 
να αποφύγει ένα ταξίδι σε ένα γραφείο ή να κάνει ένα τηλεφώνημα με το να 
καταστήσουν τις συνήθως ζητούμενες πληροφορίες και έντυπα διαθέσιμα όλο το 
εικοσιτετράωρο. Αυτοί οι πόροι μπορούν να περιλαμβάνουν οδηγίες για τη λήψη των 
υπηρεσιών, έγγραφα που μπορούν να μεταφορτωθούν και αφού τυπωθούν να 
ταχυδρομηθούν πίσω σε μια υπηρεσία, ή ίσως να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.  

Συναλλαγή : Στο τρίτο στάδιο στην οι πρωτοβουλίες είναι πιο σύνθετες από την απλή 
παροχή πληροφοριών και τους τύπους δραστηριοτήτων που νται 
γενικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επιτρέπουν στους πολίτες να ολοκληρώσουν 
τις εργασίες τους ηλεκτρ νικά οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Αυτές οι 
πρωτοβουλίες δημιουργούν αυτοεξυπηρετούμενες ιαδ κασίες για εργασίες όπως η 
ανανέωση αδειών, η καταβολή φόρου και αμοιβών, η υποβολή προσφορών για τις 
συμβάσεις προμήθειας. 

 Αν και το επίπεδο αλληλεπίδρασης είναι αισθητά υψηλότερο από αυτό του 
προηγούμενου σταδίου, ωστόσο οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν μια ροή  
πληροφοριών που είναι πρώτιστα μονόδρομη (είτε προς την κυβέρνηση είτε προς τον 
‘πελάτη’, ανάλογα με τη δραστηριότητα). Τα βήματα που απαιτούνται είναι 
περισσότερα, αλλά είναι σαφώς καθορισμένα με αποτέλεσμα η ηλεκτρονική 
αναπαραγωγή τους να είναι εύκολο να 
γενικά ιδιαίτερα συστηματοποιημένες και δημιουργούν τα επιθυμητά αποτελέσματα 
(π.χ., εγκρίνοντας μια ανανέωση άδειας, αναγνωρίζοντας μια προσφορά κ.τ.λ.) μέσω της 
χρήσης ορισμένων ηλεκτρονικών φορμών, μιας διαδικασίας πληρωμής με τη χρήση 
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πιστωτικής κάρτας ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και διεκπεραιώνονται σε μία και 
μόνο επίσκεψη. Τα πολλά βήματα που είναι απαραίτητα δημιουργούν την ανάγκη για 
αυξημένη βοήθεια. Επίσης είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και 
δημιουργία της κατάλληλης νομοθεσίας. 

Μετασχηματισμός. : Αυτό το επίπεδο χρησιμοποιεί πλήρως τις ικανότητες της 
τεχνολογίας προκειμένου να μετασχηματίσει τις κυβερνητικές λειτουργίες. Τέτοιες 
πρωτοβουλίες απαιτούν τη χρήση μεθόδων όπως το CRM (Customer Relationship 
Management) για να χειριστούν ένα πλήρες φάσμα ερωτήσεων, προβλημάτων, και 
αναγκών των ‘πελατών’. Αυτήν την περίοδο, υπάρχουν πολύ λίγα παραδείγματα αυτού 

κών, και οικονομικών 
ληροφοριών σε όλα τα 

ρ , π ί  
 

υπάρχοντες οργανισμούς και να τους αντικαταστήσει με τις 

Μια ηλ ρ  νέο επιχειρησιακό μοντέλο 
δεν 
Intern ς η η
λειτου

Στρατ η στρατηγικά 
πλεονεκ μ κυβέρνησης. Αυτά είναι[17]

του τύπου πρωτοβουλίας, κυρίως λόγω των διοικητικών, τεχνι
περιορισμών. Αυτό το στάδιο διευκολύνει την συνεχή ροή των π
επίπεδα της κυβέρνησης με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να γίνονται ‘πελατοκεντρικές’. 
Μερικοί μάλιστα π οτείνουν ότι σε ένα ιο προηγμένο επ πεδό της, η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση θα μπορούσε ενδεχομένως να αναδιοργανωθεί, και να συνδυάσουν, ή και 
να καταργήσει τους 
εικονικές οργανώσεις. 

1.6 Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει το δημόσιο 
εκτ ονική κυβέρνηση που γνωρίζει τι θέλει από το

περιορίζεται στην απλή παροχή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων μέσω 
et.Στόχο  της πρέπει να είναι  αποκόμιση στρατηγικών, διοικ τικών και 
ργικών οφελών. 

ηγικά ονομάζονται τα οφέλη που προσφέρουν στην κυβέρνησ
τή ατα έναντι της παραδοσιακής μορφής δια : 

ν χωρών, και οι κυβερνήσεις άλλων χωρών με τις οποίες 
συ ρ αι. Μέσω του νέου μοντέλου θα βελτιωθούν οι 

Η λου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από μια κυβέρνηση θα 
γί  ακτική ανάγκη που θα προβάλλεται από τις άλλες 

Δ  σχετίζονται με την αναβάθμιση των 
εσωτερικών δομών του δημοσίου. Αυτά είναι: 

• Μείωση κόστους 

• Βελτίωση της ανταπόκρισης προς τους πελάτες 

Οι πελάτες μιας κυβέρνησης είναι κυρίως οι πολίτες της χώρας της, αλλά και οι 
πολίτες άλλω
νε γάζεται ή συναλλάσσετ

σχέσεις της και η αποτελεσματικότητα των συναλλαγών μαζί τους. 

• Αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών. 

Η ταχύτητα, η αξιοπιστία, η συνέπεια, η ευελιξία και ταυτόχρονα η τυποποίηση 
αυξάνουν την εμπιστοσύνη και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους πελάτες. 

• Βελτίωση συνεργασιών 

 υιοθέτηση ενός μοντέ
νει στο μέλλον επιτ

κυβερνήσεις που το έχουν υιοθετήσει και από την πίεση των πολιτών που θα 
επιθυμούν την ταχύτατη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με το κράτος από 
οποιοδήποτε μέρος. 

ιοικητικά ονομάζονται τα οφέλη που
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Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ο δημόσιος τομέας από τη μείωση του 
κόστους είναι σημαντικά και εντοπίζονται στη μείωση του κόστους δαπανών, 
προσωπικού και προμηθειών. 

• Μείωση του χρόνου ανάδρασης 

Μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας επιταχύνονται οι διαδικασίες και παρέχεται 
σε σύντομο χρονικό διάστημα πληροφόρηση στην κυβέρνηση για τα τυχόν 
προβλήματα που παρουσιάζονται. 

• Υποστήριξη νέων συνεργασιών 

Το μοντέλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επιτρέπει την υποστήριξη νέων 
συ ρ ηρεσίες, δημοπρασίες προμηθειών και εκποίησης 

Μέσω
πα υ

των Τηλεπικοινωνιών. 

ν πληροφοριών. 

 υπηρεσιών 

σ  

Προκειμ ο
διακυβέ
αποτελούν 
ορίζουν τα μετάβαση σε μια ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά μπορούν να 
υλοποιο τ

• ε
περι  τεχνολογικών 

• β

νε γασιών στις δημόσιες υπ
αγαθών on-line, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών κ.τ.λ. 

Λειτουργικά είναι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η κυβέρνηση κατά τη 
λειτουργία της στα πρότυπα μιας επιχείρησης. Αυτά είναι: 

• Αναβάθμιση της εικόνας 

 της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ολόκληρος ο δημόσιος τομέας μπορεί να 
ρο σιάσει προς τους πολίτες ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο το 

οποίο να υλοποιεί όσα υπόσχεται και τελικά να ικανοποιεί τις προσδοκίες των 
πολιτών. Αυτό βέβαια προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις και έργα στους τομείς 
της Πληροφορικής και 

• Βελτίωση στην πρόσβαση, στη χρήση και στην αξιοπιστία τω

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι περισσότερο προσιτές, αποτελεσματικές και 
συνεπείς. Η λειτουργικότητα τους δεν θα εξαρτάται άμεσα από το γνωστικό 
επίπεδο των χρηστών. 

• Αυτοματοποίηση διαδικασιών και ολοκλήρωση

Ο τελικός τόχος μιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι η 
υλοποίηση στην πράξη και η άμεση παροχή σύνθετων υπηρεσιών, για τις οποίες 
πριν έπρεπε να συνεργαστούν περισσότερες από μία κυβερνητικές υπηρεσίες. 

1.7 Τα στάδια μετάβασης στο e-government 
έν υ να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει με επιτυχία μια ηλεκτρονική 
ρνηση χρειάζεται προηγουμένως να πραγματοποιηθούν κάποια βήματα τα οποία 

τη βάση για την επιτυχία μιας τέτοιας προσπάθειας. Τα βήματα αυτά δεν 
στάδια για τη 

ύν αι και ταυτόχρονα. 

Βήμα 1 : Ολοκλήρωση. Το βήμα αυτό ίναι από τα πλέον βασικά και 
λαμβάνει την ολοκλήρωση των διαδικασιών και των

εφαρμογών.  

Τα ασικά του συστατικά είναι : 
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1. Δημιουργία ενός οράματος και ο καθορισμός μιας στρατηγικής 
προκειμένου το όραμα αυτό να γίνει πραγματικότητα. 

3. 
4. α εργαλείο και 

α  

 από τα πλέον σημαντικά σημεία 

ί  ώ

2. Ο καθορισμός και η αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 

Μελέτη και διερεύνηση της γνώμης των πολιτών. 

Κατανόηση του γεγονότος ότι η τεχνολογία αποτελεί έν
όχι τον αυτοσκοπό. 

5. Ευκολία στην πρόσβαση, την ευχρηστία και τη λειτουργικότητα. Είναι 
αναγκαίο να υποστηριχτεί η πρόσβαση όχι μόνο από ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές αλλά και από άλλα μέσα όπως από κινητό τηλέφωνο, 
αλληλεπιδραστική τηλεόραση, ηλεκτρονικά κιόσκια κ.α. 

6. Ασφάλεια, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα και σωστή παροχή υπηρεσιών. 

Το πρώτο βήμ  της διαδικασίας που θέτει ως στόχο την ολοκλήρωση είναι η 
δημιουργία των e-government portal. Ένα e-government portal μπορεί να 
λειτουργήσει ως κόμβος διασύνδεσης με τις προσφερόμενες από το διαδίκτυο 
κυβερνητικές υπηρεσίες. 

Ο επόμενος στόχος είναι η ολοκλήρωση της τεχνολογικής υποδομής. Το νέο 
επιχειρησιακό μοντέλο απαιτεί την ύπαρξη αρκετά ισχυρών προτύπων, 
προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρετών, των δικτύων 
επικοινωνιών και των βάσεων δεδομένων. Ένα
το οποίο πρέπει να πρoσεχθεί είναι ο βαθμός διαθεσιμότητας των υπηρεσιών. 
Διαθεσιμότητα της τάξης κάτω του 90% δεν μπορεί να είναι αποδεκτή. Οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σήμερα στο e-business, στοχεύουν στο 
99%. Και όπως ε ναι αυτονόητο αυτή η διαθεσιμότητα πρέπει να ισχύει 24 ρες 
την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα [18]. 

Ένα άλλο επίπεδο ολοκλήρωσης ορίζεται από τη δυνατότητα διασύνδεσης με 
πληροφοριακά συστήματα τρίτων και ιδιαίτερα με συστήματα ERP ή άλλα 
τυποποιημένα πληροφοριακά συστήματα. Κάποιες από τις τεχνικές που μπορεί να 

ζει να μαθαίνει και να προσαρμόζεται στο e-

μ
δι
μ
α

• 

νέες διατάξεις και πρωτοβουλίες που να αφορούν θέματα όπως η φορολόγηση, 

αξιοποιήσει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι οποίες έχουν ήδη 
χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του e-business είναι τα συστήματα CRM, διαχείρισης γνώσης, διαχείρισης 
βάσεων και αποθηκών δεδομένων (Data Warehouse), καθώς και νοημόνων 
συστημάτων ανάκτησης δεδομένων(Data Mining). 

Στο στάδιο αυτό η κυβέρνηση αρχί
government. Εάν αυτό το μοντέλο καθιερωθεί μέσα στις κυβερνητικές δομές θα 
πορούσε να οδηγήσει σε ένα νέο στρατηγικό τρόπο διοίκησης. Αυτή η 
αδικασία όμως απαιτεί υψηλές επενδύσεις. Το αποτέλεσμα βέβαια θα είναι η 
είωση του κόστους λειτουργίας, η αύξηση της ικανοποίησης των πολιτών και 
υτοματοποίηση των διαδικασιών. 

Βήμα 2 : Αλλαγή του θεσμικού και νομοθετικού περιβάλλοντος. Στο στάδιο 
αυτό πρέπει να σχηματιστεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει 
και θα καθοδηγεί την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δημιουργούνται νέοι νόμοι, 
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οι ψηφιακές υπογραφές, η αυθεντικοποίηση, η ασφάλεια, το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, η προστασία των καταναλωτών, τα πνευματικά δικαιώματα κ.α. Όταν 

 υποχρεωμένοι να μην παραβιάζουν οποιουσδήποτε 
νομικούς οποίοι προστατεύουν τα νομικά δικαιώματα του 
κράτο  Τα πιο σημαντικά θέματα που θα πρέπει να 
αντιμ ρεσία πριν μετατρέψει μια διαδικασία από έντυπη μορφή 
σε ηλ ρ

• οστήριξη της νέας οικονομίας. Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιείται η 
ηλ
απ
ωρίμα τος αυτού μπορεί να εκτιμηθεί από τα 
πα

ε τη δραστηριοποίηση 

μοί και οι 

μιοποιημένη οικονομία. Σημαντικό ρόλο στην 

• 

μια υπηρεσία θέλει να μετατρέψει τις λειτουργίες της και τις υπηρεσίες που 
προσφέρει σε ηλεκτρονικές θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
προστασία των συμφερόντων της και στην ελαχιστοποίηση των νομικών 
κινδύνων που μπορεί να προκύψουν. 

Οι δημόσιοι οργανισμοί που συλλέγουν μεταδίδουν και αποθηκεύουν δεδομένα 
με ηλεκτρονικό τρόπο είναι

 περιορισμούς οι 
υς και των πολιτών. 
ετωπίσει μια υπη
εκτ ονική είναι : 

• Νομική επάρκεια 

• Αξιοπιστία 

• Διαθεσιμότητα 

Βήμα 3 : Υπ
εκτρονική διακυβέρνηση για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το 
οτέλεσμα για την ίδια την ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα είναι η περαιτέρω 

νση της. Η επιτυχία του βήμα
ρακάτω: 

1. Αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μ
τους στο χώρο του e-business. 

2. Απόκτηση νέων δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης. 

3. Προσέλκυση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. 

4. Πρόσβαση για όλους στην τεχνολογική υποδομή. 

Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να υποστηριχθούν και νέα μοντέλα εργασίας όπως 
είναι η τηλεργασία και η τηλεκπαίδευση. Να δημιουργηθούν οι θεσ
δομές που να υποστηρίζουν επιχειρήσεις της λεγόμενης Νέας Οικονομίας όπως 
για παράδειγμα Τεχνολογικά Πάρκα και η αναβάθμιση των Εταιρειών 
Επενδύσεων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capitals), 
ειδικά εάν αυτές εστιάζονται στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. 

Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν και την μεγάλη 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό να 
υποστηριχτούν σε μία παγκοσ
προώθηση των εταιρειών αυτών μπορούν να διαδραματίσουν τα portals της 
ηλεκτρονικής κυβέρνησης και ιδιαίτερα αυτά της τοπικής αυτοδιοίκησης η 
οποία βρίσκεται σε άμεση και καθημερινή επαφή με τις εταιρίες του εκάστοτε 
Δήμου, Νομού ή Περιφέρειας. 

Βήμα 4 : e-Democracy [19]. Το στάδιο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει από 
μόνο του ένα θέμα συζήτησης. Η ουσία του όμως βρίσκεται στο ότι η χρήση 
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τ
ενίσχ

Προκ
Δημο

2. ο

 πολίτες. Εκμετάλλευση της αλληλεπίδρασης 

 του Διαδικτύου έτσι 

ράτους το ζητούμενο να ήταν η μετάβαση από ένα 
σύστημα λειτουργιών σε ένα σύστημα διαδικασιών, οι απαιτήσεις έχουν όμως αλλάξει 

ων τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει στην 
υση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. 

ειμένου η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να οδηγήσει στην ηλεκτρονική 
κρατία θα πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις : 

1. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση για όλα τα θέματα που 
αφορούν πολιτικές δραστηριότητες και αποφάσεις όπως συνελεύσεις 
νομοθετικές ρυθμίσεις, θεσμικές αλλαγές, θέματα προς συζήτηση και 
αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων κ.τ.λ. Ταυτόχρονα θα διατίθενται στο 
Διαδίκτυο ενημερωτικό υλικό, πληροφορίες και σημαντικά έγγραφα 

Παροχή υπηρεσιών π υ οδηγούν στην ενδυνάμωση της λειτουργίας του 
Δημοκρατικού πολιτεύματος. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η διεξαγωγή 
δημοσκοπήσεων online, η δημιουργία εικονικών συνελεύσεων στο 
Διαδίκτυο, που θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και θα είναι 
ανοιχτές προς όλους τους
του Διαδικτύου με την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και 
προτάσεων με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και 
άμεση και προσωποποιημένη απάντηση στα αιτήματα και παράπονα των 
πολιτών. Σημαντικό ρόλο στα παραπάνω μπορούν να διαδραματίσουν οι 
ηλεκτρονικές κοινότητες. 

3. Εκπαίδευση των μελών της κυβέρνησης στη χρήση
ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο για την ανταλλαγή 
απόψεων, προσωπικής επαφής με τους πολίτες και για την διακίνηση 
εγγράφων και πληροφοριών. 

1.8 Η ηλεκτρονική αναδιοργάνωση του κράτους 
Για να μπορέσουν όμως όλα τα προηγούμενα να υλοποιηθούν θα πρέπει πρώτα από όλα 
να γίνουν σημαντικές αλλαγές στην κρατική δομή. Η απαιτούμενη τεχνολογία υπάρχει 
και έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η 
υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας από το κράτος. Η αναδιοργάνωση του κράτους είναι 
ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Κρίσιμο είναι το θέμα του εύρους της αναδιοργάνωσης που είναι πολιτικά και 
οικονομικά εφικτό. Ένα τέτοιο εγχείρημα πρέπει να τυγχάνει μιας ευρείας κοινωνικής, 
πολιτικής και οικονομικής υποστήριξης προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία. 
Είναι πολύ σημαντικό πριν το κράτος προχωρήσει σε ανάπτυξη δικτυακών, να αναπτύξει 
την υποδομή των δημόσιων υπηρεσιών του. 

Ήδη στην Ελλάδα κάποιοι οργανισμοί έχουν προχωρήσει σε μεγάλα έργα υποδομών 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ο στόχος όμως ήταν περισσότερο η 
αυτοματοποίηση υπαρχουσών λειτουργιών παρά η δημιουργία νέων 
αποτελεσματικότερων διαδικασιών. Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι τα οφέλη από 
την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών επιτυγχάνονται όταν αυτές χρησιμοποιούνται με 
στόχο την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας ενός οργανισμού. Και βέβαια μπορεί στον 
κλασικό τρόπο λειτουργίας του κ
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και χρειάζεται ένα πελατοκεντρικό σύστημα με πυρήνα τον πολίτη. Κατά συνέπεια δε 
νοείται η ύπαρξη κρατικών δικτυακών τόπων και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών όταν 
δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες υποδομές, νέα συστήματα εργασίας, οργανωτικές δομές 
και σύγχρονα μοντέλα διοίκησης. 

Το κράτος από τη γένεση του υπήρξε προμηθευτής και παροχέας πολλών υπηρεσιών, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία μονοπωλίων τα οποία είχαν μια αυστηρά ιεραρχική δομή. Ο 
κεντρικός έλεγχος και η αυστηρή προσήλωση στις λειτουργίες περιόρισαν την ικανότητα 
αντίδρασης και προσαρμογής του κράτους στις ανάγκες και τις επιθυμίες των πολιτών 
του. Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή ανάγκη για το μετασχηματισμό του κράτους σε ένα 

οχεύει σε μια βαθύτερη αλλαγή που θα βελτιώνει την επίδοση και την 
 στόχος είναι η αποτελεσματικότητα 
είναι η εισαγωγή του ανταγωνισμού 

εί μέχρι τώρα 
κυρίως
πραγματικότητα όμως η αξία των τεχνολογιών αυτών έγκειται στη δυνατότητα τους να 
βελ  α
διοί

ν

σύστημα πολιτοκεντρικό απαιτεί την πλήρη αναδόμηση του. Ένα τέτοιο σύστημα 
διακυβέρνησης προϋποθέτει ευέλικτους προϋπολογισμούς και διαδικασίες για τη λήψη 
αποφάσεων που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή υπαλλήλων αλλά και των ίδιων των 
πολιτών. 

Μια τέτοια αλλαγή δεν μπορεί να έχει σαν μοναδικό σκοπό την περικοπή δαπανών, αλλά 
πρέπει να στ
απόδοση των δημόσιων οργανισμών. Εδώ ο κύριος
και όχι η αποδοτικότητα. Το κλειδί της επιτυχίας 
στο δημόσιο τομέα και η δημιουργία μιας λιγότερο γραφειοκρατικής δομής και 
κουλτούρας. 

1.8.1 Νέα μοντέλα δημόσιας διοίκησης  
Ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έχει επικεντρωθ

 στην αυτοματοποίηση υπαρχουσών διαδικασιών και πρακτικών. Στην 

τιώσουν τον έως σήμερα τρόπο εργασίας και παραγωγής. Ορισμέν  από τα μοντέλα 
κησης που μπορούν να εφαρμοστούν στο δημόσιο είναι τα παρακάτω: 

• Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιώ  (Business Process Reengineering-
BPR) 

Μία από τις θεωρίες διοίκησης είναι η Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών (Business Process Reengineering-BPR) [20] [21]. Αυτός ο τρόπος 
διοίκησης προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές σε έναν οργανισμό και είναι 

 

 ένας ή περισσότεροι οργανισμοί και υπηρεσίες να 

 

προσανατολισμένη στη σύμπτυξη κοινών διαδικασιών. Στόχος της είναι το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα για τον αποδέκτη και στην περίπτωση του κράτους, για τον 
πολίτη, με προτεραιότητα όμως στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του οργανισμού. 

Η Αναδιοργάνωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών μπορεί να εφαρμοσθεί είτε σε ένα 
τμήμα ενός δημόσιου οργανισμού είτε να επεκταθεί σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα. 
Στην περίπτωση αυτή οι δημόσιες υπηρεσίες με παρεμφερές αντικείμενο 
συγχωνεύονται έτσι ώστε
υποστηρίζουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η εφαρμογή της σε ολόκληρο το 
δημόσιο τομέα μπορεί να οδηγήσει στα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά είναι πολύ 
δύσκολο να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα, λόγω των τεράστιων
αλλαγών που απαιτούνται. 
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Πολλά προβλήματα μπορούν να προκύψουν όταν η μετάβαση στο νέο σύστημα είναι 
ιδιαίτερα ταχύρυθμη και ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών δεν μπορεί να 
καταγράψει σωστά και να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες της υπηρεσίας 

• Διοίκηση Αλυσίδας Αξίας (Value Chain Management-VCM)[22] 

Ένα άλλο μοντέλο διοίκησης το οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί στους δημόσιους 
οργανισμούς είναι η Διοίκηση Αλυσίδας Αξίας , η οποία δεν προϋποθέτει καινοτόμες 
αλλαγές στη δομή ενός οργανισμού με αποτέλεσμα η εφαρμογή της να είναι εφικτή. Η 
Αλυσίδα Αξίας στοχεύει στη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας και στην 
ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους κατά μήκος της όλης διαδικασίας, 

στην παροχή 

 

Σ
π
κ
ν
π

Η ύπαρξη μιας κεντρικής βάσης δεδομένων μπορεί να 

ς θα πρέπει να είναι 
δοκ νες και χρονοβόρες 
δια α ους με τα αντίστοιχα 
τω
να
κα

υ παροχέα υπηρεσιών κρίνεται 

εστιάζοντας στην ταχύτητα και ανταπόκριση στις ανάγκες του πολίτη. Είναι σίγουρο 
ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται ριζική αναδιοργάνωση, είτε 
γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση είτε γιατί τα προσδοκώμενα οφέλη είναι 
πράγματι σημαντικά. Ιδιαίτερη όμως έμφαση πρέπει να δοθεί στη συνεργασία και τη 
διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και οργανισμών. 

Η Διοίκηση Αλυσίδας Αξίας μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί και 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι βασικές συνιστώσες στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών 
είναι πως θα ωφεληθούν οι πολίτες και το κράτος και πως θα πραγματοποιηθεί η 
παροχή. Η παροχή μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας έχει νόημα για τον πολίτη όταν 
αυτός καταφέρνει να εξοικονομήσει χρόνο η χρήμα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να 
ωφεληθεί και το ίδιο το κράτος, εξοικονομώντας πόρους και χρήματα. 

ε μια γενική μορφή μια αλυσίδα αξίας ηλεκτρονικής παροχής κρατικών υπηρεσιών 
εριλαμβάνει τρεις κύριες οντότητες: τον πολίτη, τα κανάλια πρόσβασης και την 
ρατική υποδομή(εργαζόμενοι, διαδικασίες, τεχνολογία).Τα κανάλια αυτά θα πρέπει 
α ικανοποιούν τέσσερα είδη αναγκών του πολίτη. Τα είδη αυτά είναι η 
ληροφόρηση, η επικοινωνία η αλληλεπίδραση και η συναλλαγή.   

Η απαιτούμενη τεχνολογία είναι κυρίως ασφαλή intranet και extranet, καθώς και 
βάσεις δεδομένων. 
διευκολύνει πολύ την κατάσταση αλλά ελλοχεύει κινδύνους διαθεσιμότητας. 
Καλύτερη θεωρείται η ύπαρξη κατανεμημένων βάσεων, όπου όμως εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη προτύπων και κανόνων, στα πλαίσια μιας κοινής αρχιτεκτονικής δεδομένων, 
ώστε τα δεδομένα να μπορούν να συγκεντρωθούν εύκολα σε αποθήκες δεδομένων 
(Data Warehouse). 

Τα πληροφοριακά συστήματα που θα υποστηρίζουν τους οργανισμού
ιμασμένα στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να αποφεύγονται επίπο
δικ σίες υλοποίησης και να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα τ
ν ιδιωτικών επιχειρήσεων. Άλλωστε, σε αυτό τον τομέα υπάρχει εμπειρία αρκετή ώστε 
 μπορέσει ένας δημόσιος οργανισμός να διδαχθεί από αυτήν και να αντιγράψει τα 
λά στοιχεία ενός συστήματος προσαρμόζοντας το στα μέτρα του.  

• Εργαλεία διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες (CRM) 

Στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών η επιτυχία το
κατά κύριο λόγο από την ικανότητα του να διατηρήσει μια εικόνα στα μάτια των 
πελατών του, η οποία θα χαρακτηρίζεται από συνέπεια και συνέχεια. Το διαδίκτυο 
μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας δυναμικής επικοινωνίας, τόσο 
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για τη διαχείριση των παραπόνων όσο και για τη δόμηση στενότερων σχέσεων 
ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες και στους πολίτες. 

Η συγκέντρωση και η αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων που προκύπτουν 
στο πλαίσιο των συζητήσεων με τους πολίτες μέσω του διαδικτύου και όχι μόνο, θα 
διευκολύνουν τον εντοπισμό και την

 
 αναγνώριση των αναγκών τους, την πρόβλεψη 

υ
υ να στηρίζεται στην 

n

προβλημάτων και την ανάπτυξη πελατοκεντρικών προγραμμάτων. Για να 
πραγματοποιηθεί μια τέτοια ριζική αλλαγή στο δημόσιο τομέα, θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι υπάρχουν διαφορετικά τμήματα πολιτών τα οποία έχουν 
διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες. 

Η διαφορά που κάνει το Διαδίκτυο στη δημιουργία στενότερων σχέσεων ανάμεσα σε 
κυβερνώντες και κυβερνώμενους, έναντι των παραδοσιακών τρόπων επικοινωνίας, 
έγκειται στην ικανότητα του να συλλέξει και να συνδυάσει τις συγκεντρωμένες 
πληροφορίες, με στόχο τη βελτιστοποίηση των δημόσιων πηρεσιών, την 
ικανοποίηση του πολίτη και τη δόμηση μιας σχέσης πο
εμπιστοσύνη. Η συσσώρευση της πληροφορίας από τα διάφορα σημεία επαφής ενός 
πολίτη με μια δημόσια υπηρεσία, παραμένει αδρανής εφόσον δεν υπάρχει η 
απαραίτητη υποδομή σε συστήματα αποθήκευσης, εξόρυξης δεδομένων και 
εφαρμογών CRM (Customer Relationship Manageme t) [23]. 

Το CRM στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εστιάζει στις ανάγκες 

άνω υποθέσεων ρουτίνας. Έτσι με την 

ιών. 

καταναλωτών-πολιτών στους οποίους απευθύνονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα η εφαρμογή ενός συστήματος CRM στο δημόσιο τομέα να 
μετατρέπεται σε Διαχείριση Σχέσεων με τον Πολίτη (Citizen Relationship 
Management). 

Με τη μετάβαση στην  πλατφόρμα του Διαδικτύου, οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν 
να προσφέρουν στους πελάτες τους ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών όπως, η πληρωμή 
φόρων εισοδήματος και δημοτικών τελών , η υποβολή αιτήσεων π.χ. για παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η αποστολή και η 
επεξεργασία παραπόνων κ.λ.π. Αυτά όμως που έχουν μεγαλύτερη σημασία είναι ο 
χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των παραπ
αποτελεσματική διαχείριση ενός προγράμματος CRM ο πολίτης δεν είναι 
αναγκασμένος να περιμένει σε ατέλειωτες ουρές, με αποτέλεσμα να χάνει το χρόνο 
του να μειώνεται η παραγωγικότητα του και φυσικά να μένει δυσαρεστημένος από 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσ

Για να μπορέσει όμως ένα τέτοιο πρόγραμμα να λειτουργήσει αποτελεσματικά θα 
πρέπει αυτό να υποστηρίζεται από ένα στιβαρό πληροφοριακό σύστημα [24].Ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος είναι πολύ πιο επίπονος και 
πολύπλοκος από ότι αρχικά φαίνεται. 

Το CRM των δημόσιων υπηρεσιών διαφέρει από το αντίστοιχο των ιδιωτικών 
εταιρειών στο ότι ο στόχος δεν είναι η απόκτηση μιας συγκεκριμένης μερίδας της 
αγοράς, αλλά το σύνολο πλέον του πληθυσμού της χώρας. Ο δημόσιος τομέας δεν έχει 
την πολυτέλεια να εστιάσει τις λειτουργίες του στους πιο πιστούς πελάτες. Παρ’ όλα 
αυτά και στην περίπτωση ενός κοινωφελούς οργανισμού, είναι σημαντικό να είναι 
επανδρωμένος με ικανά και έμπειρα στελέχη από το χώρο του marketing. Βέβαια, 
στην περίπτωση μιας δημόσιας υπηρεσίας, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για 
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αύξηση της κερδοφορίας. Εδώ η λέξη κλειδί  είναι η αύξηση της ικανοποίησης του 
πολίτη η οποία μπορε να οδηγήσει είτε στην αποκόμιση πολιτικού, είτε ε νικού 
κέρδους. 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι τα βασικά πλεονεκτήματα μιας ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης είναι η ικανότητα για άμεση και σε πραγματικό χρόνο 
επανατροφοδότηση των απόψεων των πολιτών για το βαθμό ικανοποίησης από τις 
παρεχόμενες υπηρε

ί  θ

σίες και η χρήση αυτών των δεδομένων για τον εντοπισμό και τη 
διόρθωση των αδύναμων σημείων [25].Το CRM ως μέθοδος και τεχν
εμφανίζεται ως κύριος συντελεστής της μετατροπής των δημόσιων 

ολογική λύση 
υπηρεσιών σε 

 των δρόμων. 

η του τους πολίτες που αυτά απευθύνονται, το προσωπικό του οργανισμού, τους 

ή ενός προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 
έναν 
ορισμένο ην επιτυχία 
ενός τ

πολιτοκεντρικούς. 

1.9 Οι ιδιαιτερότητες της Η/Δ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Είναι γνωστό ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου οι κυβερνήσεις παρουσιάζουν μια 
τάση αποκέντρωσης των εξουσιών προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης να έχει γίνει πολύ σημαντικός αλλά και 
ταυτόχρονα η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει επωμιστεί έναν πολύ σημαντικό έργο με 
πολλές αρμοδιότητες και υπηρεσίες. Εάν ένας Δήμος πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην 
ασφαλτόστρωση των δρόμων και στην αγορά ενός πληροφοριακού συστήματος τότε 
είναι σίγουρο ότι είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην ασφαλτόστρωση
Η πρόκληση είναι να μπορέσει ένας οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης να υλοποιήσει 
προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με το ελάχιστο δυνατό κόστος, τα οποία θα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και του ίδιου του οργανισμού. 
Ενώ η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση ένα 
νέο τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών και να φέρει καινοτόμες και ριζικές αλλαγές στην 
εσωτερική λειτουργία της, στην πράξη αποδεικνύεται πως συναντά δυσκολίες κατά την 
εφαρμογή. Είναι πολύ σημαντικό για έναν οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, πριν 
ξεκινήσει προγράμματα που θα οδηγούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση να λάβει 
υπόψ
πόρους που έχει στην διάθεση του και φυσικά τις προτεραιότητες που έχει θέσει. Επίσης 
πολύ σημαντική είναι η επανεκτίμηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών 
του. 
Πριν την σχεδίαση και εφαρμογ

οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο να ληφθούν σοβαρά υπόψη 
ι κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στ

έτοιου εγχειρήματος [26]. 
Εξασφάλιση της υποστήριξης της εκάστοτε ηγεσίας. Για να συμβεί αυτό θα 
πρέπει η ηγεσία να πιστή για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου. 
Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόρο

• 

• ι, όπως τα χρήματα και το ανθρώπινο 

ούς οι προτεραιότητες 

η

δυναμικό, που είναι αναγκαίοι για την ολοκλήρωση ενός τέτοιου εγχειρήματος. 
Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς σε τέτοιους οργανισμ
και οι ανάγκες μεταβάλλονται συνεχώς. 

• Να αντιμετωπιστεί  αντίσταση που είναι φυσικό να έχει μια τόσο σημαντική 
αλλαγή στην οργάνωση και λειτουργία του οργανισμού. 
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• 
• έλιξη των προγραμμάτων και η 

πολίτες, στους δημοτικούς 
και εύχρηστους τρόπους. 
ρεσίες αυτές θα πρέπει να 

Αυτοδιοίκηση 
Οι π ένα ευρύ πεδίο στους τομείς 
διοικη σεων, αναψυχής, εργασίας και καθημερινών 
εξυπηρετήσεων  θα 
αναφέ τ

Οι στόχοι που θα τεθούν να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 
Συνεχής εμπλοκή του πολίτη στην εξ
προετοιμασία του τόσο από την άποψη της ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο 
χρήσης της νέας τεχνολογίας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια κρίσιμη 
μάζα πολιτών που να γνωρίζει τι μπορεί να κάνει ηλεκτρονικά αλλά και έχει 
ικανότητα και την εκπαίδευση να το κάνει. 

• Να εξασφαλιστεί, όσο αυτό είναι δυνατόν, ότι τα πρώτα προγράμματα που θα 
υλοποιηθούν να είναι προγράμματα που οι πολίτες θα χρησιμοποιήσουν. Αυτό 
θα ενθαρρύνει και θα ενισχύσει την συνέχιση της προσπάθειας και την 
υποστήριξη της προσπάθειας προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Η υιοθέτηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν σημαίνει τον 
αποκλεισμό της παροχής των υπηρεσιών με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτό που 
πραγματικά σημαίνει είναι η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να γίνουν διαθέσιμες στους 
συμβούλους και στους υπαλλήλους με πιο αποτελεσματικούς 
Επιπλέον η απλή διάθεση υπηρεσιών δεν είναι αρκετή. Οι υπη
προσφέρονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι πολίτες να τις χρησιμοποιούν έτσι ώστε οι 
επενδύσεις που έγιναν να έχουν και το ανάλογο αποτέλεσμα. 

1.9.1 Υπηρεσίες Η/Δ στην Τοπική 
αρεχόμενες υπηρεσιών μπορεί να καλύπτουν 
τικών και οικονομικών διεκπεραιώ

 δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα η πληροφόρηση
ρε αι στους ακόλουθους τομείς [27]: 
• Υπηρεσίες πληροφόρησης προς τους πολίτες 

ρος τις επιχειρήσεις 
 έκδοσης η ανανέωσης αδειών 

ιαφέροντος 

ίκτυο. 
Αυτό
οποίες θα ν διαθέσιμες. Κατά 

• Υπηρεσίες π
• Παροχή επιδομάτων, φορολόγησης, και
• Εκπαίδευση 
• Μεταφορές 
• Υπηρεσίες τουριστικού ενδ
• Παροχή υπηρεσιών υγείας 
• Θέματα ιδιοκτησίας και χρήσης γης. 
• Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

Όπως φαίνεται από τις πιο πάνω υπηρεσίες είναι πολύ σημαντική και η συνεργασία 
μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των φορέων της Τοπική Αυτοδιοίκησης. 

1.9.2 Οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Σκοπός του e-Government είναι να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση σε δημόσιες 
πληροφορίες σχετικά με την επέκταση και απλοποίηση της πρόσβασης στο διαδ

 θα ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, οι 
 βασίζονται στις νέες πηγές δεδομένων που θα καταστού
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συνέπεια
διακυβέρ ο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα είναι εκτεταμένα: 

• ς Περιφερειακής και 

• ός και αναμόρφωση του ρόλου της περιφέρειας (βελτιστοποίηση 

• ερικοπή γραφειοκρατικών 

•  τη βελτίωση της 

ες περιοχές. 
ου 

•  των 
υτοδιοίκησης.  

Ένα από α της 
σχέση η ι έ  τ
ηλεκτρον  ακόμη περισσότερο και με πιο 
αποτε σ

 

ω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
• Αναφορά παραπόνων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. 

ής απόψεων για τα προβλήματα των 

 χρήστη. Αυτό 

, τα δυνητικά οφέλη από την εφαρμογή του νέου μοντέλου ηλεκτρονικής 
νησης στην στον χώρ

• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων σε πολίτες και επιχειρήσεις 
υπηρεσιών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Απλοποίηση διαδικασιών, μέσω της δικτύωσης φορέων τη
Τοπικής Διοίκησης. 
Εκσυγχρονισμ
της απόκρισης του συστήματος, καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχος 
υλοποίησης των προγραμματισμένων παρεμβάσεων κλπ). 
Περιορισμός κυβερνητικών δαπανών με την π
διατυπώσεων 
Αποκέντρωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με αποτέλεσμα
ποιότητας ζωής των πολιτών, ιδιαίτερα όσων διαμένουν σε κοινωνικό-
οικονομικά ή γεωγραφικά μειονεκτούσ

• Σύγκλιση των προτεινόμενων πρακτικών με τις αντίστοιχες πρακτικές π
εφαρμόζονται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Αποδοτικότερες και καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους
φορέων της Τοπικής Α

• Δημιουργία θέσεων εργασίας σε παρόχους υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας  
• Δημιουργία δομημένης, ταξινομημένης και συγκεντρωμένης πληροφορίας του 

συστήματος, που μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική πηγή απεικόνισης της 
λειτουργίας των ΟΤΑ 

 τα μεγάλα πλεονεκτήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η αμεσότητ
ς που υπάρχει μεταξύ τ ς εξουσίας κα  των πολιτών. Αυτή τη σχ ση η έννοια ης 

ικής Δημοκρατίας μπορεί να την ενισχύσει
λε ματικό τρόπο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τους παρακάτω τρόπους :  
• Ανακοίνωση των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων στο Διαδίκτυο
• Ενημέρωση για έργα που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να 

πραγματοποιηθούν στα πλαίσια ενός Δήμου. 
• Επικοινωνία πολιτών και τοπικών αρχών μέσ

• Δημιουργία εικονικών τόπων ανταλλαγ
πολιτών. 

• Διενέργεια ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων 

2 Πρακτικές Διεθνούς Εμπειρίας 
Σε ολόκληρο τον κόσμο οι περισσότερες σύγχρονες κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να 
κατανοούν την αξία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να κάνουν προσπάθειες για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Παρόλα αυτά είναι ελάχιστες 
οι περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του
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βέβαια είναι αναμενόμενο αν λάβουμε υπόψη μας και την βραδύτητα με την οποία 
ακόμη και ιδιωτικές επιχειρήσεις υλοποιούν τέτοιου είδους συστήματα. Ωστόσο η πίεση 
αυξάνει τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων όσο και από την πλευρά των πολιτών. 
Όλο και περισσότερες επενδύσεις πραγματοποιούνται από την πλευρά των κυβερνήσεων 

ς σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα τους. 

μα δράσεις που υλοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και όλο και περισσότερες χώρε
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες ποικίλουν αν και η πιο κοινές είναι πληροφόρηση και 
αναφορά παραπόνων. Ενώ ορισμένες χώρες προσφέρουν κάποιες εξεζητημένες και 
πρωτοποριακές υπηρεσίες. 

2.1 Ευρωπαϊκή Ένωση 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους χώρους σε παγκόσμιο 
επίπεδο όπου η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει τεθεί ως έναν από τους 
σημαντικότερους τομείς για την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. Για το λόγο αυτό 
έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να συμμετέχουν σε 
προγράμματα που θα κάνουν πραγματικότητα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
Το πρόγραμ
ονομάζεται eEurope [28]. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δύο αλληλοεξαρτώμενες 
κατηγορίες δράσεων οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά. Η πρώτη αναφέρεται στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο με τη δημιουργία 
ON LINE συναλλαγών. Η δεύτερη κατηγορία εστιάζεται στην ανάπτυξη των αναγκαίων 
υποδομών. 

Η e-Europe αποτελεί μια πολιτική πρωτοβουλία της Επιτροπής η οποία ξεκίνησε στο 

 από την ΚτΠ είναι προσιτά σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες.  

λλαγή προς την κατεύθυνση της 
Κ ω
δε
έχει ορ
Europe

Συ πτ

• ει κάθε πολίτη, σπίτι και σχολείο, κάθε επιχείρηση και δημόσια 

• ά εγγράμματη Ευρώπη, στηριζόμενη σε μια 

θα συμβάλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και θα 
ενισχύει την κοινωνική συνοχή. 

έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000 [26] προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι η ΕE θα επωφεληθεί πλήρως, κατά τις επόμενες γενιές, από τις 
αλλαγές που συνεπάγεται η ΚτΠ. Η πρωτοβουλία e-Europe αποσκοπεί στην επιτάχυνση 
της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ευρώπη και στην εξασφάλιση ότι 
τα οφέλη

Ο στόχος είναι να διασφαλίσει ότι η εν λόγω α
οιν νίας των Πληροφοριών θα είναι συνεκτική και όχι διχαστική - θα ολοκληρώνει και 
ν θα κατακερματίζει - θα αποτελέσει ευκαιρία και όχι απειλή. Στα πλαίσια αυτά η Ε.Ε. 

ίσει το έτος 2002 ως «έτος κλειδί» για τη αποπεράτωση των στόχων που θέτει η e-
. 

νο ικά, οι κύριοι στόχοι της e-Europe 2002 είναι: 

Να εισαγάγ
διοίκηση στην ψηφιακή εποχή και να αποκαταστήσει για όλους ηλεκτρονική 
σύνδεση.  

Να δημιουργήσει μια ψηφιακ
επιχειρηματική παιδεία που είναι πρόθυμη να χρηματοδοτήσει και να αναπτύξει 
νέες ιδέες.  

• Να διασφαλίσει ότι όλη η διαδικασία δεν θα δημιουργεί κοινωνικό αποκλεισμό, 
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Η πρωτοβουλία e-Europe στοχεύει στο να προωθήσει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για
κάθε πολίτη, κάθε σχολείο και κάθε εταιρεία το ταχύτερο δυνατό και με οποιονδήποτε
τρόπο (μέσω υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, αποκωδικοποιητή σε τηλεοπτική συσκευή
κλπ.) 

Στις 21/22 Ιουνίου 2002 στην Σεβίλλη και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
παρουσιάστηκε το σχέδιο eEurope 2005.Το σχέδιο eEurope 2005 θέτει τους χρήστες 
στο κέντρο, θα ενισχύσει τη συνοχή, θα

 
 
 

 προσφέρει ευκαιρίες για όλους και θα βελτιώσει 

εκτό ότι δεν πρόκειται όλοι να θελήσουν να αποκτήσουν προσωπικό 
Η  ι κ

ο
 ί  

 που 
αλληλ ν νωση υπηρεσιών, εφαρμογών και 
περιε ις δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες όσο και το 
ηλεκτ ν τιμετωπίζει την υποκείμενη ευρυζωνική υποδομή 
και θέ τ τεθεί έως το 2005 είναι οι παρακάτω : 

πηρεσίες 

ού επιχειρείν 

επέ
ανάπτυ ν υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα βασίζονται στις νέες πηγές 
δεδ έ
δικτ ακ

τις δεξιότητες των ατόμων. Περιέχει μέτρα που αφορούν την ηλεκτρονική ένταξη 
(καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού) σε όλες τις γραμμές δράσεις. Ένα 
σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η εξασφάλιση παροχής 
υπηρεσιών σε πολλαπλές πλατφόρμες. 

Είναι γενικά αποδ
υπολογιστή.  εξασφάλιση ότι οι υπηρεσίες, ιδίως οι δ κτυα ές δημόσιες υπηρεσίες, 
διατίθενται µέσω διαφόρων τερματικών, όπως ι τηλεοπτικές συσκευές ή τα κινητά 
τηλέφωνα, είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να εξασφαλιστε  ότι δεν θα αποκλειστεί 
κανένας πολίτης. 

Το σχέδιο δράσης eEurope 2005 βασίζεται σε δύο ομάδες δράσεων
οε ισχύονται. Αφενός αποσκοπεί στην τό
χομένου, καλύπτοντας τόσο τ
ρο ικό επιχειρείν· αφετέρου, αν
μα α ασφαλείας. Οι στόχοι που έχουν 

• σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υ

• ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

• ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης 

• ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας 

• δυναμικό περιβάλλον ηλεκτρονικ

Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω θα πρέπει να υπάρχουν : 

• διαδεδομένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές 

• ασφαλή υποδομή πληροφοριών 

Σκοπός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως αυτή προωθείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες με την 

κταση και απλοποίηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αυτό θα ενθαρρύνει επίσης την 
ξη νέω

ομ νων που θα καταστούν διαθέσιμες. Όσον αφορά τη λειτουργία σύγχρονων 
υ ών δημοσίων υπηρεσιών, το eEurope 2005 [29] προτείνει τις ακόλουθες δράσεις: 

εξασφάλιση • δ

• ας 
για να διευκολύνει την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Η διαλειτουργικότητα 

ευρυζωνικής σύνδεσης με όλες τις δημόσιες ιοικήσεις μέχρι το 
2005  

μέχρι τα τέλη του 2003, θέσπιση από την Επιτροπή πλαισίου διαλειτουργικότητ
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ορίζεται ως η ικανότητα δύο προγραμμάτων (π.χ. ένας χρήστης και ένας 
εξυπηρετητής) να ανταλλάσσουν και να ερμηνεύουν σωστά τα δεδομένα τους  

μέχρι τα τέλη του 2004, • γικές δημόσιες υπηρεσίες, διαθέσιμες σε όλους 

ς κλπ.)  

ς των 

 πολίτες. 

Κατ σ   

• ησιάσουν πιο κοντά τον πολίτη 

• υργηθούν θέσεις εργασίας σε παρόχους υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 

 είναι αυτές που δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις σε όλες τις 

Έξι  που θα οδηγήσουν στη δραστηριοποίηση και αποδοχή 
της

α 

• γία σημείων επικοινωνίας με τον πολίτη 

τις συναλλαγές του πολίτη με τη 

τή υποστηρίζει πολλαπλά κανάλια 
, κέντρα διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων, 

κινητή τηλεφωνία και αλληλεπιδραστική τηλεόραση. 

Ιστοσελίδα : http://www.cat365.net/

διαλο
μέσω ευρυζωνικών δικτύων και πολυπλατφορμικής πρόσβασης (τηλέφωνο, 
τηλεόραση, υπολογιστή

• μέχρι τα τέλη του 2005, ηλεκτρονική σύναψη του μεγαλύτερου μέρου
δημοσίων συμβάσεων  

• δημόσια σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο προσιτά σε όλους τους

ά υνέπεια, τα δυνητικά οφέλη θα είναι εκτεταμένα: 

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα πλ

• Μπορούν να περιοριστούν οι κυβερνητικές δαπάνες με την περικοπή 
γραφειοκρατικών διατυπώσεων 

Θα δημιο

• Θα δημιουργηθεί καλύτερη πληροφόρηση σχετική με την αγορά, σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα 

Οι πιο πάνω στρατηγικές
χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως και οι πρωτοβουλίες των φορέων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 είναι τα καθοριστικά βήματα
 ηλεκτρονικής διακυβέρνησης : 

• Ο καθορισμός προτύπων 

• Η υποδομή δικτύων, με έμφαση στην ασφάλει

• Η δημιουργία του on-line πολίτη 

• Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Η δημιουρ

• Η ανάπτυξη των κατάλληλων εφαρμογών για 
διοίκηση 

2.1.1 Ισπανία-Περιφέρεια της Καταλονίας 
Η περιφέρεια της Καταλονίας δημιούργησε μια Δημόσια Επιχείρηση για να παρέχει 
υπηρεσίες προσανατολισμένες προς τον πολίτη και να δημιουργήσει καινούργια κανάλια 
αλληλεπίδρασης .Η επιχείρηση ονομάστηκε .Cat και η πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται 
αποτελεί ουσιαστικά έναν Δικτυακό τόπο ο οποίος θα παρέχει 200 υπηρεσίες  
πληροφορίες και θα διευκολύνει την  εκτέλεση συναλλαγών οι οποίες θα απευθύνονται 
σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. Η πλατφόρμα αυ
επικοινωνίας όπως διαδικτυακές πύλες
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Όπως όλες οι κυβερνήσεις, έτσι και οι πολιτική εξουσία της περιφέρεια της Καταλονίας 
αντιλήφθηκε ότι έπρεπε  να μετασχηματιστεί ο τρόπος που παρέχονται οι δημόσιες 
υπηρεσίες και να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και απλούστευση των σχέσεων με τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στοχεύει επίσης να ωθήσει την επαρχία της Καταλονίας 
στην κοινωνία της πληροφορίας.  
Ενώ ο οργανισμός ήδη εδώ και κάποια χρόνια παρείχε μια σειρά από πληροφοριακό 
υλικό και υπηρεσίες μέσω του Διαδικτύου, η όλη οργάνωση και λειτουργία είχε 
στηριχτεί στην δομή των τμημάτων της κάθε υπηρεσίας και των αναγκών που αυτή είχε. 
Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των πολιτών 
στους οποίους και τελικά απευθύνονταν. Με την έναρξη της Καταλανικής ανοικτής 
πρωτοβουλίας διοίκησης (AOC) [30], η κυβέρνηση θέλησε πλήρως να αλλάξει τις 
παραδοσιακές δομές και τον τρόπο λειτουργία της, έτσι ώστε οι υπηρεσίες να παρέχονται 
σους πολίτες με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους. 
Ο στόχος ήταν αντί να επιτρέψουν κάθε κυβερνητική υπηρεσία ή δήμο που 
δραστηριοποιείται μέσα στα όρια της περιφέρειας της Καταλονίας, να δημιουργήσει το 
δικό του Ιστοχώρο μέσω του οποίου θα προσφέρει τις υπηρεσίες του και στη συνέχεια να 
προσπαθήσουν να επιτύχουν την αλληλεπίδραση αυτών των Διαδικτυακών κόμβων, να 
υλοποιηθεί μια ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα η οποία θα υποστηρίζει όλες αυτές τις 
υπηρεσίες. 
Η πολιτική εξουσία της Καταλονίας, στην προσπάθεια της να δημιουργήσει έναν χώρο 
στο Διαδίκτυο όπου όλες οι υπηρεσίες θα εμφανίζονται στους πολίτες με έναν ενιαίο 
τρόπο δημιούργησε την επιχείρηση .Cat. Μέτοχοι και υποστηρικτές της επιχείρησης 
είναι μια κοινοπραξία των 800 Δήμων και κοινοτήτων της Καταλονίας. Η ίδια η 
επιχείρηση παράγει υπηρεσίες. Αυτό συνεχίζει να παραμένει ευθύνη των υπουργείων και 
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των Δήμων. Αυτό που κάνει είναι να συλλέγει όλα αυτές τις υπηρεσίες και διαμέσου του 
Διαδικτυακού κόμβου που διαθέτει να τις παραδίδει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. 
Επίσης η επιχείρηση ουσιαστικά εκτελεί όλες εκείνες τις λειτουργίες για να ελέγχει την 
ικανοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες που προσφέρονται. 
Με άλλα λόγια είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες 
(CRM).Κάθε επιμέρους οργανισμός και υπηρεσία έχει την ευθύνη του να παρέχει 
υπηρεσίες που να λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από εκεί και πέρα η 
επιχείρηση αναλαμβάνει να ενημερώσει την κάθε υπηρεσία για τον αντίκτυπο που έχουν 
οι υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες και να κάνει κάποιες προτάσεις για 
καινούργιες υπηρεσίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν. 
Η επιχείρηση έχει ως στόχο να απλοποιήσει τις σχέσεις των πολιτών με τις δημόσιες 
υπηρεσίες δημιουργώντας νέα κανάλια επικοινωνίας και στη συνέχεια να διασύνδεση 
όλα τα κανάλια και τις διαδικασίες. Το πιο σημαντικό κανάλι αποτελεί η δικτυακή πύλη 
μέσω της οποίας θα παρέχονται 200 διαφορετικές υπηρεσίες οι οποίες θα παραδίνονται 
με τη μορφή γεγονότων ζωής .Οι υπηρεσίες τοποθετούνται στην πύλη από το 2002 με 
στόχο να έχουν παραχωρηθεί όλες μέχρι το έτος 2004. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν : 

• Υγειονομική περίθαλψη. Οι πολίτες μπορούν να βρουν το κοντινότερο κέντρο 
δημόσιας υγείας τους, να κλείσουν ραντεβού με γιατρούς , να πάρουν 
πληροφορίες για νοσοκομεία να αλλάξουν τον γιατρό που τους παρακολουθεί, 
κ.λ.π.  

• Κατοικία. Οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν τη χρηματοδοτική συνδρομή της 
πολιτείας για την αναστήλωση κτιρίων τα οποία θεωρούνται διατηρητέα και 
προστατεύονται, και να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να 
προχωρήσουν στην  επισκευή. 

• Φροντίδα των παιδιών. Περιλαμβάνει τα αιτήματα για την παροχή οικονομικής 
βοήθειας για τις οικογένειες αλλά και για την εγγραφή των παιδιών σε 
βρεφονηπιακούς σταθμούς ή για την φροντίδα στο σπίτι.  

• Κοινωνικές υπηρεσίες. Το κλείσιμο κάποιου ραντεβού για να δει έναν 
κοινωνικό λειτουργό, αίτηση αξιολόγησης για το αν κάποιος δικαιούται να 
λάβει κάποιες κοινωνικές παροχές.  

• Εκπαίδευση. Υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή σε κάποιο πανεπιστήμιο, 
αίτηση για προγράμματα επανεκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
ευκαιρίες δια βίου μάθησης.  

• Απασχόληση. Πίνακες με εργασίες που προσφέρονται από τους Δημόσιους 
Οργανισμούς και αιτήσεις εργασίας για τις κυβερνητικές εργασίες. 

• Η χώρα. Εκθέσεις για την κατάσταση των δρόμων, για ταξίδια και για τις 
καιρικές συνθήκες, κρατήσεις σε ξενοδοχεία και καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, 
κρατήσεις βιβλίων σε βιβλιοθήκες, εισιτήρια και κάρτες εισόδου για τα 
πολιτιστικά ιδρύματα όπως τα μουσεία και το εθνικό θέατρο, κ.λ.π.  

• Καταλανική γλώσσα. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα 
γλωσσικά πιστοποιητικά που απαιτούνται για ορισμένες εργασίες, 
αυτοματοποιημένες μεταφράσεις από τα ισπανικά και αγγλικά στα καταλανικά 
και αντίστροφα.  
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• Επιχειρησιακές υπηρεσίες. Ένα εργαλείο για την εγγραφή των νέων 
επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, ελεύθερων επαγγελματιών και κολεγίων. Οι 
επιχειρήσεις μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για τις κάρτες μεταφορών, 
και τους ρυθμιστικούς κανόνες που αφορούν την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, 
γεωργικές τεχνολογίες, περιβαλλοντικές διαδικασίες, κ.λ.π.  

• Πληρωμή των προστίμων. Εισιτήρια χώρων στάθμευσης, κ.λ.π. 

Η πύλη εξασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην επιθυμητή 
υπηρεσία χωρίς το πάτημα του πλήκτρου του ποντικιού να γίνεται περισσότερες από 
τρεις φορές. Καμία συναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω του ιστοχώρου που διαθέτει η 
κάθε υπηρεσία, αλλά όλες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ η κυβέρνηση και του πολίτη 
γίνονται μέσω της. πλατφόρμας .CAT. Ενώ η επιχείρηση συνεργάζεται με όλες τις 
τοπικές υπηρεσίες για το ποιες υπηρεσίες έχουν την προτεραιότητα να προσφερθούν 
μέσω της κοινής πλατφόρμας, ταυτόχρονα είναι ελεύθερη να επιλέξει τον τρόπο 
παράδοσης των υπηρεσιών αυτών και να διαχειριστεί την ηλεκτρονική παροχή των 
υπηρεσιών. 

Συνδεδεμένα με την κυβερνητική πύλη θα είναι και ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο θα 
λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα καθώς και νέα κανάλια 
πρόσβασης όπως η κινητή τηλεφωνία και η αλληλεπιδραστική τηλεόραση. H διαχείριση 
των σχέσεων με του πελάτες (CRM) και η αυτοματοποιημένη ροή της εργασίας μπορεί 
να προσφέρει μια μέτρηση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών και να προσφέρει στην 
διοίκηση μια πληρέστερη άποψη για την ικανοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων 
που αυτή εξυπηρετεί. 

Ο τελικός σκοπός της προσπάθειας που γίνεται είναι να επιτρέψει την τοπική 
αυτοδιοίκηση να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες χωρίς να είναι αναγκασμένοι οι 
πολίτες να προσέρχονται στα γραφεία των δημόσιων υπηρεσιών. Σχεδιάζεται η παροχή 
ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσα από διάφορους χώρους που ανήκουν σε 
δημόσιους οργανισμούς όπως εμπορικά επιμελητήρια, δημόσιες βιβλιοθήκες, σχολεία, 
δημαρχεία, ακόμη και μέσα από ιδιωτικούς χώρους ψυχαγωγίας που προσφέρουν 
σύνδεση με το Διαδίκτυο. Τέλος προωθούνται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές 
οπτικών ινών και επανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργίας 
των δημοσίων υπηρεσιών. 

2.1.2 Γερμανία-πόλη της Βρέμης 
Ο στόχος του προγράμματος BRISE είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα/σχέδιο για την πορεία της Βρέµης στην αναδυόμενη κοινωνία της 
πληροφορίας. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της ανάπτυξης στρατηγικών κινήσεων και 
ενεργειών για την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνίας για την περιοχή της Βρέµης. Εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των 
σχετικών παραγόντων και των πολιτών, το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην άνοδο της 
τοπικής οικονομίας, της βελτίωσης της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της 
πολιτικής συμμετοχής. 

Ιστοσελίδα : http://www.bremen.de/haupt.html
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Στο παρελθόν, ένας μεγάλος αριθμός προγραμμάτων έχει πραγματοποιηθεί στην περιοχή 
της Βρέµης στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT). 
Εντούτοις, η εμφάνιση της κοινωνίας της πληροφορίας είναι όχι µόνο μια επιστημονική-
τεχνολογική διαδικασία, αλλά περιλαμβάνει και εκτεταμένους οικονομικούς, 
κοινωνικούς και πολιτιστικούς μετασχηματισμούς για την κοινωνία συνολικά. Μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση εξασφαλίζει πραγματικά οφέλη για την περιφέρεια και 
περιορίζει τους κινδύνους φτωχής χρήσης της τεχνολογίας. 

Σε συνέχεια αυτού του γενικού στόχου, το πρόγραμμα BRISE στοχεύει να επιτύχει τους 
ακόλουθους στόχους: 

• Σχεδίαση τεχνολογιών για την περιοχή της Βρέµης που να λαμβάνουν υπόψη 
τις απαιτήσεις των χρηστών 

• Βέλτιστο συντονισμό των διαφορετικών προσεγγίσεων – αναγκών στην 
κοινωνία της πληροφορίας 

• Υλοποίηση διαδικασιών συνεχούς υποστήριξης για την κοινωνία της 
πληροφορίας από οικονομικές και πολιτικές ομάδες 

• Συμβολή στη δημιουργία οικονομικών οφελών 

• Συναινετικό σχεδιασμό στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας μεταξύ 
των βασικών περιφερειακών φορέων 

• Ανάδειξη των νέων μέσων της επικοινωνίας στους πολίτες 

• Προαγωγή της χρήσης των νέων μέσων της επικοινωνίας μεταξύ των ΜΜΕ 

• Ανάπτυξη των δηµόσιων και ιδιωτικών συνεργασιών στον τομέα της 
κατάρτισης στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας 
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Μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω στόχων η πόλη της Βρέμης έχει προωθήσει την 
ανάπτυξη των πιο κάτω έργων : 

• Υγεία και κοινωνία (δικτυακή σύνδεση των φορέων του κλάδου υγείας) 

• Portal προσφοράς εργασίας και περιεχομένου για την αγορά εργασίας 

• Πιλοτική πρωτοβουλία τηλεραδιολογίας 

• BEAMER – on-line μέλη της ομοσπονδίας εργατών 

• boje – διαφάνεια της αγοράς εργασίας 

• ΑΜΕΑ on-line (τηλεκπαίδευση και τηλεργασία) 
• Γυναίκες on-line (γνωριμία, εκμάθηση και χρήση του διαδικτύου) 

2.1.3 Ιρλανδία-Περιφέρεια Shannon 
Η στρατηγική και το σχέδιο δράσης του προγράμματος Shannon Information Society 
Partnership Program (ShIPP) (http://www.shannon-dev.ie/shipp/) παρέχει μία συνεπή 
προσέγγιση όλων των οργανισμών, επιχειρήσεων και χρηστών στην Περιφέρεια Shannon 
για να καθοδηγήσει την Κοινωνία της Πληροφορίας η οποία αρχίζει να εφαρμόζεται 
στην Περιφέρεια και συνεπώς να μεγιστοποιήσει τα οφέλη που θα προκύψουν από 
αυτήν. Η αποστολή του ShIPP είναι να προωθήσει, να υιοθετήσει και να εφαρμόσει την 
Κοινωνία της Πληροφορίας στην Περιφέρεια έτσι ώστε να συνεισφέρει καινοτόμα για 
την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους 
πολίτες της Περιφέρειας. Το Πρόγραμμα προσεγγίζει τους ακόλουθους τομείς [31]: 
• ενημέρωση 
• υποδομή 
• εκπαίδευση 
• επιχειρήσεις 
• κοινωνία 
• δημόσιες υπηρεσίες 

Ενημέρωση 
Πληροφοριακή πόλη Ennis (http://www.ennis.ie/)  

Το 80% των σπιτιών στην πόλη Ennis διαθέτουν Η/Υ οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι 
στο διαδίκτυο. Επιπλέον, η πόλη βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής και άλλων 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), όπως παροχή ενός τηλεφώνου 
με ψηφιακό τηλεφωνητή σε κάθε σπίτι, παροχή μίας σύνδεσης ISDN και γρήγορης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο για κάθε επιχείρηση, παροχή όλων των δημόσιων 
υπηρεσιών on-line και τεχνολογία έξυπνων καρτών. Το Ennis πρόκειται να 
συνεργαστεί με το Πρόγραμμα ShIPP για την αύξηση της ενημέρωσης ως χώρος 
εφαρμογής πρωτοβουλιών ιδιαίτερα στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και του 
κοινωνικής διαδικτύωσης. 

 38

http://www.shannon-dev.ie/shipp/
http://www.ennis.ie/


Το Ennis έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σημαντική υποδομή στον τομέα των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών .Το πρόγραμμα είχε τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά :  

1. Να αναπτύξει ένα όραμα για μια κοινωνία της πληροφορίας 
2. Εργάστηκε με όλους τους κοινωνικούς παράγοντες για να προωθήσει ένα 

τέτοιο σημαντικό έργο 
3. Ευνόησε το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών 
4. Το έργο προωθήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ότι 

συμμετέχουν στην ανάπτυξη του και τους ενθάρρυνε να χρησιμοποιήσουν 
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

• Εκστρατεία για την ενημέρωση της Περιφέρειας Shannon για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

Πρόκειται για μια εκστρατεία η οποία περιλαμβάνει διαφήμιση, σεμινάρια, ομάδες 
εργασίας και ιστοσελίδα για την προώθηση των ΤΠΕ στην Περιφέρεια με σκοπό να 
ενημερωθούν οι επιχειρήσεις της περιοχής για τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ 
και να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες αυτές. Επίσης, έχει στόχο να 
ενθαρρύνει τα Ευρωπαϊκά προγράμματα να προωθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές και 
τη δικτύωση στην Ε.Ε., να πειραματιστούν με νέα προγράμματα και να 
χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Τέλος, στοχεύει να 
ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες σε τομείς παραγωγής για τη δημιουργία clusters και τη 
χρήση της νέας τεχνολογίας για τη δημιουργία δικτύου βασισμένο στην καλύτερη 
επικοινωνία και συνεργασία. 

• Τεχνολογίες Κοινωνίας της Πληροφορίας του Shannon 
Η πρωτοβουλία στοχεύει στην καθιέρωση ενός forum Τεχνολογιών Κοινωνίας της 
Πληροφορίας στην Περιφέρεια και στην προσέλκυση και διατήρηση εκεί ερευνητών 
ειδικών σε Τεχνολογίες Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επίσης, στοχεύει στην 
καλλιέργεια της ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα στους ειδικούς από διάφορες περιοχές 
εφαρμογής. Κατ’ επέκταση, παρακινεί τη δημιουργία ενός αυξημένου επιπέδου 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τεχνολογίες Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Υποδομή 
• Ψηφιακά πάρκα του Shannon 
Το e-park, το πρώτο ψηφιακό πάρκο της Ιρλανδίας, βρίσκεται στο εθνικό 
τεχνολογικό πάρκο και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δημόσιων – ιδιωτικών 
φορέων. Το e-park παρέχει στις επιχειρήσεις του τεχνολογικού πάρκου πρόσβαση σε 
έναν μεγάλο αριθμό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών ευρέως 
φάσματος μέσω ενός εθνικού και διεθνούς δικτύου οπτικών ινών. Οι υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν φωνητικές υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων, πρόσβαση στο διαδίκτυο 
και τηλεδιάσκεψη. Το e-park θέτει τα κριτήρια για νέα ψηφιακά πάρκα τα οποία θα 
δημιουργηθούν σύντομα στην Περιφέρεια. 

• Πρωτοβουλία ευρείας ζώνης του Shannon 
Το Πρόγραμμα ShIPP συνεργάζεται με τις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες για 
την παροχή σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σε όλα τα μέρη της 
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Περιφέρειας, πρόσβασης σε οικονομικές και ευρείας ζώνης υπηρεσίες. Αυτό θα 
προσφέρει γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους. 

• Περιφερειακή γεωγραφική πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Η πρωτοβουλία στοχεύει στο να συνεισφέρει στην καθιέρωση μιας ανοιχτής 
γεωγραφικής πληροφοριακής υποδομής στην Περιφέρεια βασισμένη σε μια μεγάλης 
κλίμακας, ετερογενή και διαμορφωμένη συλλογή γεωδιαστημικών δεδομένων και 
υπηρεσιών. Η έρευνα και τεχνολογία επικεντρώνεται σε νέα υποδείγματα, μεταφορές 
και χρήση της τεχνολογίας και προωθεί τη γενική δυνατότητα πρόσβασης, 
φιλικότητα προς το χρήστη και αποδοχή των γεωγραφικών πληροφοριών. Η εργασία 
καλύπτει, επίσης, νομικά και ιδιοκτησιακά θέματα.  

Εκπαίδευση  
• Ινστιτούτο αγροτικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης του Tipperary 
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό κέντρο τρίτου επιπέδου το οποίο σχεδιάζεται από την 
αρχή ως μία πανεπιστημιούπολη εξ αποστάσεως εκμάθησης. Σκοπός του είναι να 
φέρει την εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη απευθείας στους κατοίκους 
αγροτικών περιοχών και να υποστηρίζει επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονται σε 
αγροτικά προϊόντα χρησιμοποιώντας ΤΠΕ. 

• Σχολεία Πληροφοριακής Τεχνολογίας του Shannon 2000 
Για την οικονομική ενίσχυση της Περιφέρειας είναι απαραίτητη η εισαγωγή ΤΠΕ στη 
διδασκαλία και εκμάθηση σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι μαθητές σε κάθε 
σχολείο πρέπει να έχουν την ευκαιρία να επιτύχουν γνώση και χρήση των ΤΠΕ και 
να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για συμμετοχή στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 

• Πρωτοβουλία εκμάθησης του Shannon 
1. η διευκόλυνση για την εμπειρική ανάπτυξη επιχειρήσεων (FEED, 

Facilitation of Experiential Enterprise Development) διαθέτει μία μέθοδο 
για τη διευκόλυνση των ανέργων να μάθουν για τις επιχειρήσεις μέσω της 
εμπειρίας της δημιουργίας μιας δικής τους επιχείρησης. Η μέθοδος 
δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των διασπαρμένων 
πληθυσμών στις αγροτικές περιοχές. 

2. η ευέλικτη σχέση εκμάθησης είναι ένα πρόγραμμα βελτίωσης των 
προσόντων των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου του Limerick 
χρησιμοποιώντας ΤΠΕ σε ειδικότητες όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, 
Χημικοί Μηχανικοί, Χημικοί Βιομηχανιών, Εφαρμοσμένης Φυσικής κλπ. 
και παρέχει ευελιξία ως προς τη διάρκεια , το χρόνο, το μέρος 
διδασκαλίας και την επιλογή μαθημάτων. 

• Πρωτοβουλία μεταφοράς τεχνολογίας  
Η ένωση των Πανεπιστημίων (Atlantic University Alliance, AUA) του Cork, του 
Galway και του Limerick προωθούν τη διαπεριφερειακή μεταφορά τεχνολογίας. Μία 
από τις πρόσφατες δραστηριότητές τους είναι η πρωτοβουλία μεταφοράς τεχνολογίας 
η οποία στοχεύει να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ για την καθιέρωση ενός σημείου 
αναφοράς από το οποίο οι Ιρλανδικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 
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πηγές αυτές. Το κεντρικό σημείο αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ενθαρρύνει τη 
στρατηγική σκέψη στην Κοινωνία της Πληροφορίας και να οργανώσει τις δομές 
οργάνωσης, τις μεθοδολογίες και τα προσόντα για ανταλλαγή γνώσης στη σχέση των 
πανεπιστημίων με τη βιομηχανία και των βιομηχανικών επιχειρήσεων μεταξύ τους. 

Επιχειρήσεις  
• Πρωτοβουλία ηλεκτρονικού εμπορίου της Shannon 

1. Το κέντρο Eurocall της Shannon είναι μία πιλοτική πρωτοβουλία η οποία 
παρέχει σύγχρονες υποδομές call-centre. Οι επιχειρήσεις μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τις παροχές για να έρθουν σε επικοινωνία άμεσα με 
τους πελάτες. 

2. Ο κόμβος ηλεκτρονικού εμπορίου της Shannon είναι ένα επώνυμο και 
πολυδιαφημισμένο σχέδιο το οποίο θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας Shannon και τους παγκόσμιους πελάτες τους να κάνουν on-
line εμπορικές συναλλαγές σε επίπεδο Β2Β και Β2C. 

3. Το κέντρο και η ομάδα υποστήριξης του ηλεκτρονικού εμπορίου διαθέτει 
την υποδομή για την ανάπτυξη ΤΠΕ την οποία χρειάζονται οι ΜΕ και οι 
πελάτες και την οποία δεν μπορούν να αναπτύξουν λόγω υψηλού κόστους 
και μεγάλης πολυπλοκότητας. 

4. Το επιμελητήριο για το ηλεκτρονικό εμπόριο συμμετέχει στην 
πρωτοβουλία ηλεκτρονικού εμπορίου της Shannon με μία σειρά από 
εξειδικευμένα σεμινάρια, ομάδες εργασίας, και υπηρεσίες για τα μέλη του 
μέσω της πρωτοβουλίας Prism η οποία ενισχύει τις ΜΜΕ για τη βελτίωση 
της ενημέρωσής τους σχετικά με τις νέες ΤΠΕ, παρακινεί τη ζήτηση στις 
ΜΜΕ για ΤΠΕ και αναπτύσσει την ικανότητα των ΜΜΕ για τη χρήση 
ΤΠΕ. 

• Υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων 
1. H δημιουργία ενός δικτύου Κέντρων Διαχείρισης (Management) 

Τεχνολογίας αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός σημείου εστίασης για τη 
διάχυση τεχνολογίας και καινοτομίας διοίκησης υπηρεσιών σε ΜΜΕ στην 
Περιφέρεια Shannon. 

2. Το πρόγραμμα επιχειρησιακής ανάπτυξης ψηφιακής τεχνολογίας 
υποστηρίζει τους τομείς πολυμέσων, λογισμικού και συστημάτων 
τηλεπικοινωνιών. 

• Πρωτοβουλίες για τους τομείς 
1. των πολυμέσων 
2. on-line τουριστικών υπηρεσιών 
3. το δίκτυο διανομής προμηθευτών 
4. του κόμβου Logistics των πολλαπλών μεταφορών 

• Πρωτοβουλία τηλεεργασίας της Shannon 
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Στην Περιφέρεια της Shannon όλες οι μέθοδοι εργασίας επαναπροσδιορίζονται και η 
τηλεεργασία είναι ένα σημαντικό κομμάτι των αλλαγών αυτών. Η τηλεεργασία παίζει 
ένα σημαντικό ρόλο στον χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην υποστήριξη 
της ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης, ευημερίας, απασχόλησης, σταθερότητας όπως 
προκύπτει από τις πολιτικές και τα προγράμματα σε κάθε επίπεδο από την μικρή 
κοινωνία του χωριού μέχρι το μέγεθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δραστηριότητα συντονίζει, εφαρμόζει και επικεντρώνεται σε μία σειρά 
δραστηριοτήτων για τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της τηλεεργασίας στην 
Περιφέρεια ως ενδιάμεσο στάδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ψηφιακές 
κοινότητες, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο Shannon

Τηλεματική Τηλεεργασία Ηλεκτρονικό

εμπόριο

Ψηφιακές  

κοινότητες 

Νέες μέθοδοι

εργασίας

Νέοι τρόποι 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας

Νέοι τρόποι  
εικονικής  
οργάνωσης 

Νέοι οργανισμοί, 
Νέες ευκαιρίες, 
Νέες εργασίες

Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο Shannon

Τηλεματική Τηλεεργασία Ηλεκτρονικό

εμπόριο

Ψηφιακές  

κοινότητες 

Νέες μέθοδοι

εργασίας

Νέοι τρόποι 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας

Νέοι τρόποι  
εικονικής  
οργάνωσης 

Νέοι οργανισμοί, 
Νέες ευκαιρίες, 
Νέες εργασίες

Εικόνα 2 : Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο Shannon 
Κοινωνία 
• Πιλοτικό έργο πληροφόρησης των αγροτικών περιοχών 

1. Λογιστική ανάλυση αγροτικών περιοχών 
2. Αγροτικό roadshow της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
3. Ψηφιακά χωριά 
4. Κατάρτιση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής σε αγροτικές περιοχές 
5. Μικρές πανεπιστημιουπόλεις / κέντρα μελέτης σε αγροτικές περιοχές 
6. Κέντρο πολυμεσικών τεχνών σε αγροτικές περιοχές 

• Τοπική συμφωνία του Limerick 
Πρόκειται για μια εταιρία η οποία θα λειτουργεί ως γραφείο εύρεσης εργασίας για 
τους μακροχρόνια ανέργους στο Limerick. Τα άτομα στα οποία θα βρίσκεται εργασία 
θα εκπαιδεύονται σε ΤΠΕ και σε call-centre και θα απασχολούνται σε εταιρίες οι 
οποίες έχουν έλλειψη από τέτοια εξειδίκευση. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα 
έχουν στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών εργασίας, την ανάπτυξη 
επιπλέον δραστηριοτήτων και την πλήρη δέσμευση στην εφαρμογή ενός σχεδίου 
δράσης. 
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• Κοινωνικά κέντρα περιστασιακής πρόσβασης  
Η πρωτοβουλία καθιερώνει βάσεις στις οποίες οι τεχνολογικές υπηρεσίες όπως e-
mail και πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι δημόσια προσβάσιμες. Τα πλεονεκτήματα τα 
οποία προκύπτουν είναι η μείωση της απομόνωσης των αγροτικών περιοχών, η 
μείωση της αραίωσης του πληθυσμού μέσω βελτίωσης της ποιότητας της ζωής για 
τους κατοίκους και πιθανώς επιστροφή των κατοίκων, αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω κοινών υπηρεσιών, διασπορά των 
βέλτιστων πρακτικών και αύξηση της χρήσης των δημόσιων παροχών. 

• Ταχυδρομείο-μιας-στάσης  
Πρόκειται για τη δημιουργία 10 ταχυδρομείων στην Περιφέρεια της Shannon, τα 
οποία θα διευκολύνουν την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών σε μια αγροτική 
περιοχή χρησιμοποιώντας το ταχυδρομείο ως μέσο διευκόλυνσης με σκοπό τη 
μείωση της εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών και του συγκεντρωτισμού. Στόχος 
του έργου είναι η δημιουργία τοπικής εμπορικής δραστηριότητας, η διατήρηση και 
κυκλοφορία χρήματος στα στενά πλαίσια της κοινότητας και η παροχή πρόσβασης σε 
ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και υπηρεσιών. 

• Ενημέρωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
Μέσω των ΤΠΕ οι αγροτικές επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιες 
αγορές με τους ίδιους όρους με κάθε ανταγωνιστή. Η ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση των ΜΜΕ των αγροτικών περιοχών θα μειωθεί αν δε συμβαδίσουν με 
τους ανταγωνιστές τους στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η άμεση πρόσβαση σε 
αυτή τη γνώση γίνεται μέσω των τοπικών Συμβούλων που τους ενθαρρύνουν και 
τους υποστηρίζουν. 

Δημόσιες υπηρεσίες
• Ψηφιακή ιστοσελίδα TITAN 
Το TITAN (Tactical Integration of Telematics Applications across Intelligent 
Networks) παρέχει προσωπική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες βασισμένο στο 
διαδίκτυο για την παρουσίαση και παράδοσή τους στις Περιφέρειες Shannon και 
South West της Ιρλανδίας. Το ΤΙΤΑΝ περιλαμβάνει τρέχοντα και προηγούμενα 
προγράμματα τηλεματικής τα οποία αναπτύχθηκαν από τα μέλη της Πανευρωπαϊκής 
συνεργασίας με τους συγκεκριμένους στόχους επαληθεύοντας μια καινοτόμο 
εφαρμογή ΤΙΤΑΝ σε κάθε μία από τις χώρες της συνεργασίας (Νορβηγία, Σκοτία, 
Ιταλία και Ιρλανδία). 

• On-line βιβλιοθήκη του Limerick 
Η βιβλιοθήκη του Limerick είναι μία από τις βιβλιοθήκες τις Ιρλανδίας οι οποίες 
αποτελούν μέρος των on-line βιβλιοθηκών της Microsoft και η οποία διοικείται από 
το ίδρυμα Gates. Το πρόγραμμα προσφέρει στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, σε εκπαιδευτικό και επιχειρησιακό λογισμικό και σε Η/Υ. Ένας κύριος 
στόχος είναι ο περιορισμός της δημιουργίας των «εχόντων» και των «μη εχόντων» 
πρόσβαση στην πληροφορία κάνοντας την τεχνολογία διαθέσιμη σε αυτούς οι οποίοι 
διαφορετικά μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία.  

• SCRIPT 
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Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Περιφέρειας Shannon κατοικεί σε μικρές 
πόλεις και αγροτικές περιοχές, ενώ οι περισσότεροι δεν έχουν το ίδιο επίπεδο 
πρόσβασης σε υπηρεσίες και πληροφορία όπως οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων. Το 
πρόγραμμα SCRIPT (System for Community and Rural Integrated Public access 
Telematics) αντιμετωπίζει αυτό το αληθινό και Ευρωπαϊκό πρόβλημα σε συνεργασία 
με τοπικές αρχές με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων αγροτικών 
περιοχών χρησιμοποιώντας εφαρμογές ΤΠΕ. Το πρόγραμμα καλύπτει τον τομέα των 
πληροφοριών ταξιδιών, της εκμάθησης εξ αποστάσεως για τις ΜΜΕ που λειτουργούν 
σε αγροτικές περιοχές, του τουρισμού και των πληροφοριών των δημόσιων φορέων. 

• Πιλοτικό πρόγραμμα on-line δημοκρατίας 
Πρόκειται για μία πιλοτική δράση η οποία χρησιμοποιεί τη συμβουλευτική, την 
ψηφοφορία και τη δυνατότητα πρόσβασης για να υποστηρίξει μεγαλύτερη και ίση 
συμμετοχή σε τοπικές δημοκρατικές διαδικασίες, να μειώσει το κόστος και να 
αυξήσει τη διαφάνεια εντός της Περιφέρειας. Έχει στόχο να επιτύχει τη σύσταση της 
επιτροπής τηλεπικοινωνιών της Ιρλανδίας για ηλεκτρονική επικοινωνία των 
δημόσιων υπηρεσιών με όλες τις επιχειρήσεις και τους πολίτες έως το 2003. 

• Πιλοτικό πρόγραμμα τηλεϊατρικής 
Το πιλοτικό πρόγραμμα αναπτύσσει και αξιολογεί νέα συστήματα και υπηρεσίες της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας για προσωπική χρήση και επικοινωνία τα οποία θα 
μπορέσουν να βελτιώσουν την πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών υγείας και 
μεγαλύτερη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες για ανθρώπους με μειωμένη 
κινητικότητα λόγω ανικανότητας ή ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων 
απασχόλησης και κατάρτισης. 

2.1.4 Φινλανδία-Πόλη Tampere 
Το πρόγραμμα e-Tampere [32] της Φιλανδίας αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας eEurope 
και έχει στόχο να καθιερώσει το Tampere ως μία ηγετική πόλη στην ανάπτυξη της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η επίτευξη του ανωτέρω στόχου γίνεται μέσω: 
• Της ενίσχυσης της γνωστικής βάσης 
• Της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων 
• Της παραγωγής νέων υπηρεσιών δημόσιου δικτύου η πρόσβαση των οποίων είναι 

εφικτή από κάθε πολίτη 
Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η διασφάλιση της θέσης του Tampere ως 
κυρίαρχη πόλη στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της πρακτικής της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας έως το 2006. Οι επιμέρους στόχοι μέχρι το 2006 είναι η ίδρυση 20 
νέων κορυφαίων επιχειρήσεων, η μείωση του ποσοστού απασχόλησης της πόλης κατά 5 
ποσοστιαίες μονάδες, η επίτευξη παγκόσμιας αναγνώρισης και αξιολόγησης της 
Περιφέρειας ως κέντρο έρευνας και κατάρτισης στον τομέα της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας και της ηλεκτρονικής οικονομίας κλπ. 
Το e-Tampere περιλαμβάνει επτά επιμέρους προγράμματα: 
• Ερευνητικό κέντρο για e-Business 
Στόχος του κέντρου είναι να γίνει ένα ηγετικό Ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο της 
νέας οικονομίας και να αυξήσει τα επαγγελματικά προσόντα στη νέα οικονομία. 
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• Ινστιτούτο Κοινωνίας της Πληροφορίας 

Το Ινστιτούτο δημιουργείται για να μετατρέψει το Tampere σε κυρίαρχο κέντρο, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, για έρευνα και εκπαίδευση αναφορικά με την Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 

• Εργαστήριο έρευνας και αξιολόγησης 

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα παγκοσμίου φήμης τεχνολογικό και επιστημονικό 
ερευνητικό εργαστήριο για τη νέα Κοινωνία της Πληροφορίας με σκοπό την 
υποστήριξη της ανάπτυξης νέων λειτουργικών μοντέλων και νέων επιχειρήσεων του 
τομέα. 

• eAccelerator 

Η δημιουργία 20–25 κορυφαίων εξειδικευμένων επιχειρήσεων βασισμένων στην 
ειδική γνώση σε τεχνολογίες πληροφορικής και η δημόσια εγγραφή των 
επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο του Helsinki ή σε διεθνή χρηματιστήρια. 

• Infocity 

Σκοπός του επιμέρους προγράμματος είναι να μετατρέψει το Tampere σε πόλη – 
πρότυπο για την Κοινωνία της Πληροφορίας μέσω πρακτικών υπηρεσιών δικτύου και 
υπηρεσιών στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Μέσω του Προγράμματος 
Infocity παρέχονται δημοτικές υπηρεσίες ευρέως μέσω του διαδικτύου και 
επιβεβαιώνεται πως η χρήση τους είναι δυνατή σε όλους τους κατοίκους του 
Tampere. 

Ιστοσελίδα : http://www.tampere.fi/english_v/

 
Τα κύρια έργα, τα οποία περιλαμβάνονται είναι: 

 45

http://www.tampere.fi/english_v/


• Η ηλεκτρονική αναγνώριση 

• Η έκδοση τιμολογίου μέσω δικτύου 
• Το κλείσιμο ιατρικού ραντεβού και παρακολούθηση θεραπείας  
• Η εκπαίδευση μέσω δικτύου 

• Προγράμματα τεχνολογιών (Technology Engine Programmes) 
Η χρήση ανταγωνιστικής έρευνας στο Tampere σε νέα έργα τα οποία δημιουργούν 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και νέες επιχειρήσεις, σε σχέση με το περιεχόμενο και 
τη δομή, στο Tampere. 

• Γραφείο e-Tampere 
Γραφείο Εξυπηρέτησης, Πληροφόρησης και Ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σε 
θέματα του προγράμματος e-Tampere και των επιμέρους έργων που έχουν ή 
πρόκειται να υλοποιηθούν. 

2.1.5 Αυστρία-Περιφέρεια Styria 
Το Πρόγραμμα @telekis της Περιφέρειας της Styria στην Αυστρία [33] θέτει τους 
ακόλουθους τρεις βασικούς στόχους:  

• να αναπτύξει, δυναμικά, ισχυρούς τομείς σε υπηρεσίες σχετικές με τη 
βιομηχανία, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών επικοινωνιών,  

• να αντισταθμίσει τη μειονεκτική οικονομική κατάσταση και γεωγραφική 
τοποθέτηση της Styria χρησιμοποιώντας τηλεπικοινωνιακά μέσα  

• να επεκτείνει τον τομέα των τηλεπικοινωνιών της Styria, με σκοπό να 
ανταποκριθεί στην μεγάλη μεταφορά της απασχόλησης από παραδοσιακές 
βιομηχανίες στον τομέα αυτό.  

Το Πρόγραμμα αποβλέπει στη βέλτιστη προετοιμασία της Περιφέρειας της Styria για την 
εισαγωγή της στην κοινωνία της γνώσης. 
Η στρατηγική επικεντρώνεται στα ακόλουθα πεδία:  
• Οικονομία  
• Πολίτες 
• Πρωτοβουλίες Τηλεπικοινωνιών στις Περιφέρειες 

Οικονομία  
• Δράση Telefit και ISDN για ΜΜΕ  

H δράση προνοεί για την κατάρτιση του προσωπικού και τη δημιουργία της 
κατάλληλης υποδομής, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρήση των 
τηλεπικοινωνιών στις επιχειρήσεις. 

• Ηλεκτρονική οικονομία 
Το γραφείο ηλεκτρονικού εμπορίου της Styria παρέχει 24ωρη πρόσβαση στο 
διαδίκτυο για εργοδότες στη Styria. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
βάση δεδομένων επιχειρήσεων, on-line περιοδικό, πρόγραμμα γεγονότων τα οποία 
διοργανώνονται και σχετίζονται με την οικονομία και εκθέσεις  
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• Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Graz/GRAX 
Βελτίωση και αναβάθμιση του Graz σε τηλεπικοινωνιακό κέντρο δικτυώνοντας τους 
παροχείς δικτύου της Styria και εισάγοντάς τους στο ισχυρότερο Ευρωπαϊκό 
διαδίκτυο. 

Πολίτες 
• Server πληροφοριακού σχεδίου 
Η δημιουργία ενός εκτεταμένου σχεδίου υπηρεσιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών οι οποίες είναι προσβάσιμες σε όλη τη Styria. Ο server παρέχει την 
απαραίτητη επιχειρησιακή ταυτότητα για την παγκόσμια παρουσία της Styria και 
πληροφόρηση με έναν ομοιόμορφο τρόπο. Στόχος είναι η ιδιαίτερη και ελκυστική 
παρουσίαση της Styria στον υπόλοιπο κόσμο. 

• Σχολικό δίκτυο STSnet 
Η πρωτοβουλία στοχεύει στην παροχή σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Styria 
πρόσβασης στα ηλεκτρονικά μέσα. Απώτερος στόχος είναι να προετοιμαστούν οι 
νέοι της Styria για τις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσής τους. 

• Φοιτητικό δίκτυο 
Τα πανεπιστήμια της Περιφέρειας της Styria είναι ανάμεσα στα πρώτα τα οποία 
ανέπτυξαν ισχυρά δίκτυα δεδομένων σε βάση την τεχνολογία Asynchronous Transfer 
Mode (ATM). Καθώς, πολύ σύντομα, κάθε φοιτητής θα έχει τον δικό του 
υπολογιστή, η σύνδεση των κατοικιών των φοιτητών με το δίκτυο του 
Πανεπιστημίου θα είναι απαραίτητη για αποδοτικές σπουδές. 

• Επιχειρηματικό δίκτυο BFI 
Με την εγκατάσταση του δικτύου, το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Προώθησης (BFI) 
της Styria θέτει ως στόχο την τόνωση της περιφερειακής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, ώστε να μπορέσει να προσφέρει κατάρτιση σε θέματα τα οποία 
διδάσκονταν μέχρι πρότινος μόνο στις κεντρικές, αστικές περιοχές. 

Περιοχές  
• TeleNet-Mobil 
Το Πρόγραμμα εισάγει το διαδίκτυο σε ένα μεγαλύτερος εύρος κοινού και 
παρουσιάζει τις δυνατότητες χρήσης με σκοπό να μειώσει τις επιφυλάξεις για το 
διαδίκτυο. 

• Τηλεματικό κέντρο Bruck/Mur 
Με το οικονομικό πάρκο Bruck/Mur ως βασικό κέντρο, αναπτύσσεται 
τηλεσυνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις εντός και εκτός των κέντρων 
τηλεματικής. Στόχος είναι να χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες υποδομές μέσω της 
δικτύωσης των επιχειρήσεων με σκοπό να δημιουργηθεί ένα βέλτιστο περιβάλλον για 
την προσφορά και περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών. Επιπλέον, αναμένεται ότι το 
έργο θα οδηγήσει στον επανακαθορισμό του κύρους της περιοχής και να τη 
μετατρέψει σε έναν ακόμα πιο ελκυστικό τουριστικό προορισμό. 

• Τηλεδιδασκαλία Eisenerz 
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Νέες μέθοδοι διδασκαλίας και εκμάθησης δημιουργούνται και ελέγχονται ως 
αποτέλεσμα μιας συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και δημόσιες 
επιχειρήσεις. Η μεταφορά γνώσης από πρωτοπόρες χώρες όπως η Σουηδία και η 
σύγκριση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι εξαιρετικής σημασίας. Στόχος είναι η 
αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων της περιοχής Eisenerz ως επιχειρηματικό κέντρο 
χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. 

• «Δικτυωμένη πόλη» Trofaiach 
Το έργο παρέχει ένα τοπικό πληροφοριακό σύστημα, υπηρεσίες για επιχειρήσεις οι 
οποίες επικεντρώνονται στις τηλεφωνικές πωλήσεις και πληροφορίες για το 
πυροσβεστικό σώμα της Styri.Στόχοι του έργου είναι: 

1. η ενημέρωση για νέες ΤΠΕ και τις δυνατότητες εφαρμογής τους, 
2. η ανάπτυξη περιφερειακών δομών τηλεπικοινωνιών ως μέσω τόνωσης του 

τοπικού ανταγωνισμού, 
3. η υποστήριξη περιφερειακών πρωτοβουλιών ως μέσο για την ανάπτυξη της 

παραγωγής και 
4. η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω της ενδυνάμωσης της 

περιφερειακής οικονομίας με γρήγορη και απλή πρόσβαση στις νέες ΤΠΕ 
• Πρωτοβουλία τηλεπικοινωνιών της Δυτικής Styria 
Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και κυρίως των επιχειρήσεων της Περιφέρειας για 
τις νέες ΤΠΕ. Περιλαμβάνει τους τομείς του τουρισμού και της οικονομίας, 
παρέχοντας διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, 
καθώς επίσης και σχέδιο ενημέρωσης και επικοινωνίας των νέων. 

• On-line Liezen 
Πρόκειται για σχέδιο συνένωσης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων των κοινοτήτων, 
των επιχειρήσεων, των οργανισμών και άλλων συμμετεχόντων μερών στην περιοχή 
του Liezen σε ένα διαλειτουργικό σύστημα. 

• Κινητό internet-cafe για τις γυναίκες 
Μέσω του Προγράμματος, όλες οι γυναίκες του Graz και των γύρω περιοχών έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, προσφορές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, chat κλπ. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το διαδίκτυο, 
να το μάθουν και να το χρησιμοποιήσουν ενώ πίνουν τσάι ή καφέ. 

• Κέντρο τηλεεργασίας Leutschach 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ευαισθητοποίηση στο ρόλο των τηλεπικοινωνιών και 
των νέων μέσων επικοινωνιών στην Περιφέρεια και συμβουλευτική υποστήριξη του 
πληθυσμού και των ΜΜΕ της Περιφέρειας για την εισαγωγή και εφαρμογή ΤΠΕ. Οι 
υπηρεσίες που παρέχονται καλύπτουν ειδικά τμήματα για παιδιά και νέους, τμήματα 
τηλεκπαίδευσης, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο και βάσεων 
δεδομένων κλπ. 

• Ομάδες τηλε-εργασίας 
Η πρωτοβουλία παρέχει ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση σχετικά με τις 
ευκαιρίες, τις συνθήκες και τους κινδύνους της τηλεεργασίας. Επιπλέον, 
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επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση της «τηλεεργασίας για τις 
γυναίκες». 

• Οικονομικό σχέδιο Murtal@at 
Στόχος αποτελεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στις περιοχές 
Murau, Judenburg και Knittelfeld, μέσω της χρήσης σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών 
τεχνολογιών με σκοπό να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις μελλοντικές 
προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση των αγορών κλπ. 

2.1.6 Ισπανία-Δήμος Catarroja 
To 1997 η πόλη της Catarroja, η οποία βρίσκεται στην επαρχία της Βαλένθια αποφάσισε 
να προβεί σε σημαντικές αλλαγές και στον εκσυγχρονισμό του μοντέλου διοίκησης της 
πόλης. Η βασική στρατηγική ήταν να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο η υπηρεσίες του 
δήμου αντιμετωπίζουν τους πολίτες και ταυτόχρονα να βελτιώσει την ποιότητα παροχής 
των υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το πρόγραμμα CAVI (Catarroja Virtual 
Town Hall). 
To CAVI αποτελείται από ένα ευρύ πεδίο ποιοτικών υπηρεσιών το οποίο επιτρέπει τους 
πολίτες του δήμου να πραγματοποιούν συναλλαγές με το δημαρχείο με την χρήση νέων 
τεχνολογιών όπως είναι το Διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία. Οι πολίτες έχουν την 
δυνατότητα να αναζητήσουν να δουν και να μεταβάλλουν δεδομένα έχει η διοίκηση για 
κάθε πολίτη. Αυτές οι δυνατότητες προσφέρονται 24 ώρες την ημέρα και για 365 ημέρες 
τον χρόνο. Κάθε αλλαγή είναι διαθέσιμη στους πολίτες την στιγμή που 
πραγματοποιείται. Με αυτό το σύστημα οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να 
παρακολουθούν το έργο της διοίκησης με πλήρη διαφάνεια. 
Ιστοσελίδα : http://www.infoville.es/Main?ISUM_Portal=5
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Οι βασικοί στόχοι του CAVI ήταν 
• Να προσφέρει στους πολίτες πρόσβαση στις λειτουργίες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης κάθε στιγμή της ημέρας, είτε αυτοί βρίσκονται στο σπίτι τους, 
στο χώρο εργασίας τους ή οπουδήποτε αλλού μέσου του Διαδικτύου ή μέσω της 
κινητής τηλεφωνίας. 

• Να δημιουργήσει νέες τεχνολογικές πλατφόρμες που θα παρέχουν την 
δυνατότητα στους πολίτες και στους υπαλλήλους του δήμου να 
πραγματοποιούν συναλλαγές. 

• Να εξασφαλίσει νομική εγκυρότητα στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται 
μέσω του προγράμματος CAVI χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
1999/93/CE η οποία εγκαθιστά ένα κοινό πλαίσιο ηλεκτρονικών υπογραφών. 

• Να προωθήσει και να κατευθύνει την ανάπτυξη της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας στην Catarroja παρέχοντας και υποστηρίζοντας εκπαίδευση στις 
νέες τεχνολογίες. 

Στα πλαίσια του προγράμματος CAVI το οποίο αποτελεί μια προσπάθεια δημιουργίας 
ενός εικονικού δημαρχείου, αναπτύχθηκαν μια σειρά από υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές 
βασικά περιλαμβάνουν την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των πολιτών οι οποίες έχουν  
πλήρη νομική εγκυρότητα καθώς στηρίζονται στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών 
υπογραφών. Ο κάθε πολίτης έχει την δυνατότητα να αποκτήσει μια ψηφιακή υπογραφή 
μέσω μιας υπηρεσίας που προσφέρει ο δήμος και η οποία στηρίζεται στα ψηφιακά 
πιστοποιητικά Χ.509.V3.Οι αιτήσεις αυτές καταχωρούνται αυτόματα στο πληροφοριακό 
σύστημα του δήμου ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία : 

• Η φόρμα της αίτησης συμπληρώνεται και υποβάλλεται 
• Το πληροφοριακό σύστημα του δήμου λαμβάνει τα δεδομένα που περιέχει η 

φόρμα και επιστρέφει στον πολίτη μια ενυπόγραφη φόρμα η οποία 
επιβεβαιώνει το ψηφιακό πιστοποιητικό που του παρέχει το σύστημα 

• Ο πολίτης παραλαμβάνει και υπογράφει ψηφιακά την φόρμα επιβεβαίωσης 
• Από εκείνη την στιγμή η ψηφιακή υπογραφή του πολίτη γίνεται αποδεκτή από 

το σύστημα και καταχωρείται σε αυτό. 
Οι πολίτες της Catarroja έχουν την δυνατότητα μέσω αυτού του συστήματος να έχουν 
πρόσβαση στις πληροφορίες που διαθέτει ο δήμος για αυτούς, παρέχοντας με αυτό τον 
τρόπο πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση χειρίζεται τις 
μεταξύ τους συναλλαγές, όπως η εγγραφή στα δημοτολόγια, στους εκλογικούς 
καταλόγους, θέματα που αφορούν διάφορους φόρους, κ.τ.λ. 
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται είναι οι παρακάτω : 

• Αναζήτηση προσωπικών στοιχείων που υπάρχουν καταχωρημένα στο σύστημα 
και δυνατότητα μεταβολής τους, όπως για παράδειγμα είναι η διεύθυνση 
μόνιμης κατοικίας 

•  Μισθός και προσωπικές λεπτομέρειες στη μισθοδοτική κατάσταση για τους 
εργαζόμενους στο δήμο  
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• Ενημερωμένα στοιχεία τα οποία είναι καταχωρημένα στο πληροφοριακό 
σύστημα του δήμου αλλά και ιστορική έκθεση των αλλαγών 

• Ενημερωμένα στοιχεία όσον αφορά τον εκλογικό κατάλογο 
• Ηλεκτρονική εγγραφή με πλήρη νομική κάλυψη που παρέχουν τα ηλεκτρονικά 

πιστοποιητικά 
• Στοιχεία για το καθεστώς των φόρων, για απλήρωτες οφειλές κ.τ.λ. 
• Πληρωμή φόρων μέσω του Διαδικτύου 
• Παραλαβή προκαταρτικών φορμών για την πληρωμή οφειλών στην τράπεζα 
• Παρακολούθηση της επεξεργασίας τιμολογίων εκ μέρους των προμηθευτών 

του δήμου 
• Όλα τα είδη πληροφοριών που αφορούν την πόλη όπως μεταφορές, συλλογή 

σκουπιδιών, κ.τ.λ. 
• Παροχή πληροφοριών για τις διοικητικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται 

στον δήμο 
• Δυνατότητα εκτύπωσης εγγράφων τα οποία προσφέρονται μέσω του 

Διαδικτύου και τα οποία οι πολίτες πρέπει να συμπληρώσουν με το χέρι 
Οι επόμενες υπηρεσίες που έχει θέσει ως στόχο ο δήμος να προσφέρει μέσω του 
Διαδικτύου είναι :  

• Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταλόγου που θα παρέχει στοιχεία που 
αφορούν τη λειτουργία του δήμου, όπως για παράδειγμα είναι οι οικονομική 
διαχείριση, οι ώρες λειτουργίας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 
την επικοινωνία των πολιτών με τον δήμο, η δομή των υπηρεσιών του δήμου 
και τα ονόματα των υπαλλήλων του 

• Παροχή πληροφοριών για την φάση στην οποία βρίσκεται η επεξεργασία μιας 
υπόθεσης 

• Νομικές πληροφορίες σχετικές με διάφορες διοικητικέ διαδικασίες 
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο δήμος της Catarroja έχει θέσει ως βασικό στόχο να 
φέρει την λειτουργία του δήμου πιο κοντά στους πολίτες. Για το λόγο αυτό στα 
μελλοντικά σχέδια του προγράμματος CAVI είναι προσφέρει ακόμη περισσότερες 
υπηρεσίες οι οποίες θα προταθούν από τους ίδιους τους πολίτες. Ήδη στα πλαίσια του 
προγράμματος έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρονικές κοινότητες πολιτών καθώς και 
συνεταιρισμοί διαφόρων ομάδων του πληθυσμού, όπως φοιτητές, επαγγελματίες, κ.τ.λ. 
οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν στην διαμόρφωση του προγράμματος. 
Τα μελλοντικά σχέδια του προγράμματος είναι τα παρακάτω : 

• Δημιουργία υπηρεσιών που θα οδηγούν στην υλοποίηση του οράματος της 
ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

• Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της δυνατότητας πρόσβασης στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δήμου σε μειονεκτικές ομάδες του πληθυσμού 
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• Να συνεχιστεί η προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω 
δοκιμών μετρήσεων και εκτιμήσεων, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν ο προσδοκίες 
των πολιτών 

• Την προσαρμογή των υπηρεσιών που προσφέρονται στις νέες αναδυόμενες 
τεχνολογίες με στόχο να παραμείνει η πόλη της Catarroja στην αιχμή των 
εξελίξεων στην νέα κοινωνία της πληροφορίας 

2.1.7 Μεγάλη Βρετανία-Yorkshire & Humberside 
Η περιφέρεια του Yorkshire & Humberside είναι μια από τις ταχύτερα οικονομικά  
αναπτυσσόμενες περιφέρειες στην Μ. Βρετανία. Η θέση της έχει στρατηγική σημασία, 
διότι βρίσκεται στο κέντρο του μεταφορικού δικτύου της Μεγάλης Βρετανίας. Αποτελεί 
ένα ιδιαίτερα δραστήριο επιχειρηματικό κέντρο, στο οποίο αναπτύσσονται και 
εξελίσσονται πολλές βιομηχανίες - επιχειρήσεις και δημιουργούνται συνεχώς νέες θέσεις 
εργασίας οι οποίες προσελκύουν  τους πιο ικανούς και ταλαντούχους επιστήμονες από 
όλο τον κόσμο.  
Η περιφέρεια του Yorkshire & Humberside (http://www.hants.gov.uk/) ανέλαβε την 
υλοποίηση του έργου CoMPRIS (Cooperating Members toward a regional Information) 
[34]στα πλαίσια της ΚτΠ, το οποίο είχε συνολικό προϋπολογισμό 500.000 €, με 
χρηματοδότηση 50% από την ΕΕ. Το έργο αυτό πληροί τους στόχους 2, 5b της ΚτΠ και 
σχεδιάστηκε ώστε να καλύψει τις ανάγκες 5 εκατομμυρίων. κατοίκων της περιφέρειας 
του Yorkshire & Humber.  
Η ομάδα εργασίας που ανέλαβε την εφαρμογή του έργου CoMPRIS έθεσε ως βασική 
προτεραιότητα ότι οι στρατηγικοί άξονες δράσης της ΚτΠ, τόσο σε οικονομικό όσο και 
σε κοινωνικό επίπεδο, θα προσαρμοστούν στις αντίστοιχες ανάγκες της περιφέρειας με 
σκοπό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της. Με βάση την συγκεκριμένη 
προτεραιότητα οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος CoMPRIS είναι οι 
εξής: 

• άμεση συνεργασία των υφιστάμενων και των νέων βασικών συμμετεχόντων 
οντοτήτων για την ανάπτυξη της στρατηγικής της περιφέρειας στα πλαίσια 
της ΚτΠ 

• μετρήσιμη ποσοτική βελτίωση της ευαισθητοποίησης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, στις νέες εφαρμογές 
που αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών  

• δημιουργία μιας περιφερειακής στρατηγικής για την ΚτΠ, η οποία θα 
αναβαθμίσει σημαντικά την ανάπτυξη της περιφέρειας με την χρήση των 
νέων ΤΠΕ 

Η επιτροπή παρακολούθησης και καθοδήγησης του CoMPRIS αποτελείται από βασικούς 
μετόχους από διάφορους τομείς. Πολλά από τα μέλη αρχικά δεν είχαν σαφή άποψη για 
τα πλεονεκτήματα της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην περιφέρεια, έως ότου 
παρακολούθησαν ειδικά σεμινάρια, μέσα από τα οποία συνειδητοποίησαν τις νέες 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την περιφέρεια μέσα από την ΚτΠ. Ιδιαίτερη έμφαση 
στα σεμινάρια αυτά, δόθηκε στην παρουσίαση της δυνατότητας των εφαρμογών να 
επιφέρουν αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, καθώς και νέες ευκαιρίες 
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.  
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος CoMPRIS ήταν τα ακόλουθα:  

• Δημιουργία υποδομής ευαισθητοποίησης στις νέες ΤΠΕ 
Η στενή συνεργασία με την Βρετανική ISI έδωσε στο CoMPRIS την δυνατότητα 
δημιουργίας μιας περιφερειακής υποδομής για την προώθηση της ευαισθητοποίησης 
στις τεχνολογίες πληροφορικής σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Το γεγονός αυτό 
επιτεύχθηκε μέσω της προώθησης και διανομής υψηλής ποιότητας υλικού με την 
σφραγίδα του CoMPRIS και του ISI. Παράλληλα εγκαταστάθηκαν στην περιφέρεια 
Κέντρα Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας, τα οποία παρείχαν 
στις επιχειρήσεις συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και εκπαίδευση σε θέματα νέων 
τεχνολογιών, εφαρμογών και των νέων επιχειρηματικών δυνατοτήτων που 
παρουσιάζονται μέσα από την ΚτΠ.  

• Ανάπτυξη περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού δικτύου  
Το πρόγραμμα CoMPRIS ήταν ο βασικός παράγοντας ανάπτυξης ενός 
περιφερειακού τηλεπικοινωνιακού δικτύου, το οποίο βασίστηκε στην 
δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας στην οποία θα προσαρμοζόντουσαν όλα τα 
υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα σε περιφερειακό επίπεδο. Η εφαρμογή 
της δράσης αυτής έγινε αρχικά πιλοτικά σε 9 δημόσιους φορείς της 
περιφέρειας, με την ανάπτυξη ενός περιφερειακού Intranet, μέσω του οποίου θα 
παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής μεταφοράς εγγράφων, υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού καταλόγου καθώς και άλλες υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου. Μετά 
την επιτυχημένη εφαρμογή του δικτύου αυτού, οι 22 δημόσιοι φορείς της 
περιφέρειας καθώς και ιδιωτικοί φορείς προτίθενται να συμμετάσχουν στην 
ανάπτυξη ενός συμπληρωματικού-υποστηρικτικού συστήματος  του 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

• Κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο 
Μέσω του προγράμματος CoMPRIS δημιουργήθηκαν ισχυροί σύνδεσμοι 
μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών φορέων στην περιφέρεια, οι οποίοι 
είχαν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής για την 
περιφέρεια στα πλαίσια της ΚτΠ. Κατά αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε το 
γεγονός ότι η τελική στρατηγική που θα ακολουθηθεί είναι σχεδιασμένη έτσι 
ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας τόσο σε τοπικό, όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο.  

Τα αποτελέσματα του CoMPRIS μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 
• Ανάπτυξη ενός κέντρου που έχει τον ρόλο του «μεσίτη» για τη διεξαγωγή των 

συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων της περιφέρειας και όλων των 
ενδιαφερόμενων που επικοινωνούν με τις επιχειρήσεις μέσω εφαρμογών 
τηλεματικής. Το όφελος από το κέντρο αυτό είναι ότι οι συναλλαγές θα είναι 
ποιοτικότερες, πιο αξιόπιστες και θα εξασφαλίζεται μια συνεχόμενη ροή στο 
συνολικό κύκλο των διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό είναι προγραμματισμένη 
η διεξαγωγή ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

• Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής και 
επικοινωνιών, σε συνεργασία με τις 9 επιτροπές της περιφέρειας, που είναι 
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υπεύθυνες για την εκπαίδευση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στους επιχειρηματίες . 

• Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες αποτελούν συστατικό 
στοιχείο της περιφερειακής στρατηγικής για τις εξαγωγές. 

• Σχεδιασμός ενός πλαισίου προδιαγραφών και κριτηρίων με σκοπό την 
αναγνώριση και καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών αντίστοιχων έργων και 
την δυνατότητα διεξαγωγής συγκρίσεων των αποτελεσμάτων των έργων. 

2.2 Η.Π.Α. 

2.2.1 Κομητεία Mecklenburg 
Η Κομητεία Mecklenburg και η πόλη Charlotte ανέπτυξαν κοινή κυβερνητική πύλη με 
σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους πολίτες τους. Ο ιστοχώρος 
παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες τις οποίες διαχειρίζονται μέσω μιας 
αποτελεσματικής συνεργασίας οι δύο οργανισμοί και που σκοπό έχει οι υπηρεσίες αυτές 
να είναι εστιασμένες στις ανάγκες των πολιτών. 
Ιστοσελίδα : http://www.charmeck.org/Home.htm

 
Η στρατηγική η οποία ακολούθησε η Κομητεία Mecklenburg είναι η παρακάτω : 

• Η παροχή πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες και υπηρεσίες 24 ώρες την 
ημέρα 365 ημέρες τον χρόνο 

• Βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών κάνοντας τις πληροφορίες 
και τις υπηρεσίες  προσβάσιμες από το σπίτι, από το χώρο εργασίας από 
βιβλιοθήκες και από οποιοδήποτε δημόσιο κτίριο 
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• Μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών με την χρησιμοποίηση νέων 
τεχνολογιών αντί της πρόσληψης επιπλέον προσωπικού και την επέκταση της 
κτιριακής υποδομής 

• Να διευκολύνει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τους πολίτες 
Το 2001 η πολιτική εξουσία της Κομητείας σε συνεργασία με τα διευθυντικά στελέχη 
αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια μαζική αναδιοργάνωση οργανισμού η οποία είχε ως 
αποτέλεσμα να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια ειδική επιτροπή η οποία θα 
προτείνει και θα καθοδηγεί τις αλλαγές που απαιτούνται, θα καθορίσει τα πρότυπα και το 
αναγκαίο πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό θα χρησιμεύσει ως οδηγός για τις υπηρεσίες και τα 
τμήματα που θα πρέπει να προωθήσουν το όραμα και τις στρατηγικές για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
Ο κοινός ιστοχώρος που έχουν αναπτύξει η πόλη Charlotte και η Κομητεία Mecklenburg 
προσφέρει ασφαλής εξατομικευμένες και εύκολες στη χρήση πληροφορίες και 
υπηρεσίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολιτών, βελτιώνουν τον 
βαθμό εξυπηρέτησης τους, μειώνουν το κόστος και ενισχύουν την συμμετοχή τους στις 
δημοκρατικές διαδικασίες. 
Ο ιστοχώρος ο οποίος κατασκευάστηκε από τους δύο αυτούς οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης ήταν ένας από τους πρώτους που δημιουργήθηκε από την κοινή 
προσπάθεια μιας πόλης και μιας Κομητείας και η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 
Παρόλα αυτά ο αρχικός σχεδιασμός βασίστηκε στην ιεραρχία των δύο οργανισμών. Η 
επιτροπή που δημιουργήθηκε είχε ως στόχο να επανασχεδιάσει τον κόμβο στο Διαδίκτυο 
και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών. 
Τα στελέχη των δύο τοπικών αυτοδιοικήσεων βρίσκονται στο τελικό στάδιο 
επανασχεδιασμού του ιστοχώρου. Ειδικό λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου θα 
χρησιμοποιηθεί για την διευκόλυνση του χειρισμού των 50.000 σελίδων που υπάρχουν 
στον ιστοχώρο και να απλοποιήσει την ανάπτυξη νέου περιεχομένου. 
Η κυβερνητική πύλη που δημιούργησαν οι δύο οργανισμοί, προσφέρει τις παρακάτω 
υπηρεσίες : 

• Εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια από τον πολίτη αποφεύγοντας να αναμένει 
για πολύ χρόνο σε ουρές αναμονής στις δημόσιες υπηρεσίες 

• Εξοικονομεί χρήματα από τους φορολογούμενους εκμηδενίζοντας τις ανάγκες 
για την εκτύπωση, ταχυδρόμηση ή αποστολή μέσω fax εγγράφων ή την 
πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για να διαχειριστούν τον αυξανόμενο όγκο 
εργασίας 

• Παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πολιτών και δημόσιας διοίκησης που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαδώσει τις τρέχουσες πληροφορίες και να 
λάβει την ανατροφοδότηση και την άποψη πολιτών. 

Διάφορες έρευνες που έγιναν στο παρελθόν έδειξαν πως λιγότερο από το 50% των 
γνώριζε την ύπαρξη του ιστοχώρου και πολύ λιγότερο την χρησιμοποιούσε. Για το λόγο 
αυτό η επιτροπή έθεσε τους παρακάτω στόχους :  

• Να αυξήσει τον βαθμό γνώσης και την χρήση της κυβερνητικής πύλης 
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• Να αναπτύξει και να υλοποιήσει μια μέθοδο προσδιορισμού των απαιτήσεων 
και των προσδοκιών των πολιτών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 

• Να παρέχει ευκαιρίες στους πολίτες να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να 
εκφράζουν την άποψη τους και να δέχονται απαντήσεις από τους υπεύθυνους 
των οργανισμών και από τους υπαλλήλους 

Η Κομητεία Mecklenburg ανέπτυξε μια σειρά από εφαρμογές που παρέχουν ένα ευρύ 
φάσμα πληροφοριών και εφαρμογών στους πολίτες. Τα πιο σημαντικά είναι τα 
παρακάτω : 

• Αλληλεπιδραστικά συστήματα φωνής τα οποία χρησιμοποιούνται από διάφορες 
υπηρεσίες του οργανισμού για να παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες. Αυτές 
οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την πληρωμή αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και 
φόρων ακίνητης περιουσίας με την χρήση πιστωτικών καρτών μέσω 
τηλεφώνου. Την πρόσβαση στο σύστημα για την έγκριση επιθεώρησης για 
διάφορα θέματα και ανάκτησης των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης 

• Ασύρματη επικοινωνία. Οι επιθεωρητές έχουν την δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν φορητούς υπολογιστές για να έχουν πρόσβαση στο σύστημα 
και να το ενημερώνουν με νέα στοιχεία ακόμη και όταν βρίσκονται σε 
εξωτερικούς χώρους. Η πιο πάνω λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν 
και μέσω κινητού τηλεφώνου και επιπλέον ένα μήνυμα αποστέλλεται στον 
ενδιαφερόμενο με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης. Επίσης η αστυνομία  
χρησιμοποιεί φορητούς υπολογιστές για να έχει πρόσβαση σε δικαστικές 
πληροφορίες που αφορούν άτομα ή οχήματα 

• ‘Just1Call’ είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που υποστηρίζει τις 
υπηρεσίες πρόνοιας του οργανισμού. Όταν ένας πολίτης τηλεφωνήσει στην 
υπηρεσία αυτή και αναφέρει το πρόβλημα του τότε ο υπάλληλος αναζητά με 
την βοήθεια του συστήματος το κατάλληλο τμήμα που θα πρέπει να ασχοληθεί 
με το τμήμα και συνδέει αμέσως τον πολίτη 

• ‘4citizenhelp.com’ δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον οργανισμό να 
εξοικονομήσει χρήματα και τους πολίτες να αποκτήσουν εύκολα τις υπηρεσίες 
που χρειάζονται. 

• Μια εφαρμογή γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος(GIS) παρέχει 
σημαντικές πληροφορίες τόσο για τους πολίτες όσο και για την διοίκηση. 

Το πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που ανέλαβε η Κομητεία Mecklenburg να 
υλοποιήσει στέφθηκε με επιτυχία γιατί ο στόχος που είχε θέσει ήταν να κατασκευάσει 
και να υποστηρίξει μια ισχυρή τεχνολογική πλατφόρμα που θα υποστηρίζει τόσο τις 
παρούσες όσο και τις μελλοντικές υπηρεσίες. Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην 
παροχή υπηρεσιών που θα είναι πρωτοπόρες και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 
πολιτών, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε περιορισμένη χρηματοδότηση και έλλειψη 
εξειδικευμένου προσωπικού. 

2.2.2 Πόλη Mobile 
Η πόλη Mobile βρίσκεται στην πολιτεία της Alabama και ο πληθυσμός της ανέρχεται 
στους 200.000 κατοίκους. Η πόλη βρισκόταν αρκετά πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη 
χώρα, όσον αφορά την χρήση του Διαδικτύου από τους πολίτες της. Παρόλα αυτά με μία 
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ιδιαίτερα προοδευτική διοίκηση και ένα προσωπικό που ανέλαβε καινοτόμες 
πρωτοβουλίες η πόλη κατάφερε να κάνει σταθερά βήματα προς την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση. 
Οι πρώτες προσπάθειες πραγματοποιήθηκαν το 1994, όταν ο δήμος συνεργάστηκε με μια 
τοπική τεχνική σχολή για να αποκτήσει παρουσία στο Διαδίκτυο. Αυτή η συνεργασία 
συνεχίστηκε για τρία χρόνια. Καθώς όμως κάθε χρονιά ασχολούνταν με τον ιστοχώρο 
και διαφορετικά άτομα, αυτός δεν είχε μια σαφή πολιτική και συνοχή στον τρόπο 
παρουσίασης. Έτσι το 1996 αποφασίστηκε ο επανασχεδιασμός του δικτυακού κόμβου με 
βάση κάποια πρότυπα. Ο πρώτος στόχος ήταν απλά να παρέχει πληροφοριακό υλικό 
στους πολίτες. Σε επόμενες φάσεις ανάπτυξης του ιστοχώρου δόθηκε η δυνατότητα 
στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε διάφορες φόρμες που αφορούσαν κάποιες 
συναλλαγές με τον δήμο, να πραγματοποιούν συναλλαγές οικονομικής φύσεως και να 
υπάρχει μια αλληλεπίδραση. 
Η μεγάλη πρόκληση ήταν να ανακαλυφθούν κατάλληλοι τρόποι επικοινωνίας και 
παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Εστιάζοντας σε υπηρεσίες που απευθύνονταν σε 
επιχειρήσεις, σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και στους απλούς πολίτες υλοποιήθηκε 
μια στρατηγική που περιελάμβανε την ανάπτυξη του κυβερνητικού κόμβου και 
ηλεκτρονικά περίπτερα πληροφόρησης (info-kiosks). Τελικά οι ιδέα των ηλεκτρονικών 
περιπτέρων εγκαταλείφθηκε και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της 
κυβερνητικής πύλης. 
Το όραμα της πόλης Mobile δηλώνει ότι : 
Η πόλη θα πρέπει να μπορεί να είναι καινοτόμα, να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες 
και να είναι τεχνολογικά ισχυρή στον τρόπο με τον οποίο ασκεί τις επιχειρηματικές της 
διαδικασίες. Επομένως θα πρέπει :  

• Η τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών να βοηθήσει τον 
οργανισμό να παρέχει γρήγορες, φιλικές, και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Η 
εργαζόμενοι στον οργανισμό θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να κάνουν την 
δουλειά τους πιο εύκολα, αποδοτικά και με λιγότερο κόστος. Ο βασικός 
πυρήνας για όλα αυτά είναι αποτελεσματική χρήση του κυβερνητικού κόμβου. 

• Όλοι οι εκλεγμένοι σύμβουλοι, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι πολίτες και οι 
επιχειρήσεις, θα πρέπει να μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω του διαδικτύου, 
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, από οπουδήποτε και αν βρίσκονται και για 
οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται από το δήμο. 

• Το πληροφοριακό σύστημα και οι εφαρμογές του θα πρέπει να στηρίζονται στις 
τεχνολογίες του διαδικτύου, να είναι δυναμικές, να υποστηρίζουν την 
καταγραφή και επεξεργασία σημαντικού όγκου δεδομένων αλλά ταυτόχρονα 
απλές και φιλικές προς τον χρήστη. 

• Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες και 
πληροφορίες που παρέχονται από την κυβερνητική πύλη 

• Οι βασικές αρχές υλοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να είναι οι 
απαιτήσεις των τελικών χρηστών, δηλαδή όλων των πολιτών και επιχειρήσεων. 
Αυτό βέβαια σημαίνει και συμμετοχή τους στην διαδικασία ανάπτυξης του 
έργου. 
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Ο τελικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα φιλικό προς τον χρήστη και ταυτόχρονα 
αποτελεσματικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης, το οποίο θα παρέχει στους πολίτες και 
στον οργανισμό καλύτερες και πιο οικονομικές υπηρεσίες. 
Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που το πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
είχε τεράστια επιτυχία είναι γιατί είχε την ισχυρή υποστήριξη της διοίκησης του δήμου. 
Ο ίδιος ο Δήμαρχος της πόλης αντιλήφθηκε ότι μια αποτελεσματική υποδομή 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι πολύ κρίσιμη για την συνεχή 
ανάπτυξη. Η υποστήριξη που παρείχε στην πρωτοβουλία που ξεκίνησε προς την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ήταν καταλυτική για την επιτυχία που αυτή είχε. 
Μια ομάδα χρηστών και ειδικών σε θέματα πληροφορικής η οποία συστάθηκε από 
υπαλλήλους όλων των τμημάτων του δήμου, συναντιόταν μια φορά το μήνα για να 
συζητήσει θέματα που αφορούσαν την ανάπτυξη του έργου. Τελικά η ομάδα αυτή 
πρότεινε πάνω 30 ήδη συναλλαγών που θα έπρεπε να παρέχονται μέσω του Διαδικτύου. 
Η βασική πρόκληση ήταν να υλοποιηθεί στις ιστοσελίδες ένα εύκολο στη χρήση και 
ευχάριστο γραφικό περιβάλλον., το οποίο να επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους τους 
πολίτες και να παρέχει πληροφορίες και πρόσβαση On Line. Ήταν πολύ σημαντικό οι 
χρήστες με εύκολο και αποδοτικό τρόπο να ανακτήσουν όποια πληροφορία επιθυμούσαν. 
Ιστοσελίδα : http://www.cityofmobile.org/

 
Από κάθε τμήμα του δήμου ζητήθηκε να προσδιορίσει ποιες είναι οι κοινές απορίες που 
έχουν οι πολίτες. Οι ερωτήσεις αυτές κατηγοριοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε ένα 
τμήμα των πιο συνηθισμένων ερωτήσεων (FAQ). Το πιο κρίσιμο στοιχείο ήταν η 
απαντήσεις στα καθημερινά αυτά ερωτήματα να είναι όσο το δυνατόν πιο απλές και να 
μην έχουν την επίσημη και πολλές φορές δυσνόητη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε 
δημόσια έγγραφα. 
Επίσης ζητήθηκε από τα τμήματα να αναπτύξουν ένα σχέδιο το οποίο θα ικανοποιεί τις 
μελλοντικές τους ανάγκες καθώς και τις ανάγκες των πολιτών. Προκειμένου η 
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κυβερνητική πύλη που υλοποιήθηκε να μεγιστοποιεί την ευχρηστία περιείχε τα 
παρακάτω τμήματα : 

• Δυνατότητα αναζήτησης σε ολόκληρο τον κόμβο. Μια σελίδα αφιερώθηκε 
στην αναζήτηση με την χρήση μιας λέξης κλειδί . 

• Διοίκηση του δήμου. Δημιουργήθηκε ένας σύνδεσμος για την παροχή 
περισσότερων πληροφοριών όσον αφορά τον Δήμαρχο τους δημοτικούς 
συμβούλους, τους διορισμένους συμβούλους, τις συνεδριάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου. Αυτό θα ήταν εμπλουτισμένο με φωτογραφίες και επιπλέον 
πληροφορίες έτσι ώστε ο πολίτης να εξοικειωθεί με τους ανθρώπους και με τις 
λειτουργίες του δήμου. 

• Τμήματα του δήμου. Παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους για την 
αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με κάθε τμήμα του δήμου, όπως 
πληροφορίες για την επικοινωνία, κατάλογος με τις πιο συχνές ερωτήσεις 
καθώς και φόρμες εγγράφων που μπορεί κάποιος να κατεβάσει από το 
Διαδίκτυο. 

• Οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις(FAQ). Προσφέρει στον πολίτη μια λίστα από 
τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις σε αυτές οι οποίες είναι 
κατηγοριοποιημένες ανά θέμα. Με αυτό τον τρόπο ο πολίτης δεν χρειάζεται να 
αναζητήσει στο σύνολο των ιστοσελίδων που υπάρχουν στον κόμβο για να 
βρει μια συνηθισμένη πληροφορία. 

• Σελίδες που περιέχουν πληροφορίες για την επικοινωνία του πολίτη με τα 
διάφορα τμήματα. Οι σελίδες αυτές περιέχουν τηλέφωνα, fax, διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.τ.λ. 

• Ημερολόγιο γεγονότων. Προσφέρει ένα ημερολόγιο στο οποίο μπορεί να γίνει 
αναζήτηση για μία σειρά γεγονότων που αφορούν την πόλη. Τέτοια γεγονότα 
είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, επιχειρηματικά 
γεγονότα και μία σειρά από άλλες πιο εξειδικευμένες πληροφορίες. Στην 
υπηρεσία αυτή μπορεί κάποιος να εγγραφεί και να λαμβάνει μηνύματα με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τέλος ο κάθε 
πολίτης έχει την δυνατότητα να υποβάλει προς δημοσίευση και δικές του 
ανακοινώσεις. 

• Σελίδα με την ιστορία της πόλης  

Επιπλέον τα διάφορα τμήματα μέσω του ηλεκτρονικού κόμβου προσφέρουν αρκετές 
υπηρεσίες όπως είναι οι παρακάτω :  

• Αίτηση για άδεια καταστήματος 
• Οικοδομική άδεια 
• Άδεια καταστήματος για πώληση οινοπνευματωδών ποτών 
• Ανανέωση άδειας οδήγησης 
• Εισιτήρια παρκαρίσματος 

Επιπλέον δημιουργήθηκε μια ομάδα η οποία έχει αναλάβει το έργο να 
αναθεωρήσει τα διάφορα έγγραφα που υπήρχαν στα τμήματα. Η αναθεώρηση 
αυτή είχε σαν αποτέλεσμα τα 450 έγγραφα να μετατραπούν 300 ψηφιακές 
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φόρμες. Αυτή η εξέλιξη της μετατροπής των εγγράφων οδήγησε σε 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας. Αυτό βέβαια 
δεν ήταν καθόλου εύκολο καθώς πολλά τμήματα αντιστάθηκαν στις αλλαγές. 
Ο τελικός σκοπός του έργου είναι κατά το τελικό στάδιο είναι να μετατρέψει 
όλα τα έγγραφα που αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις να προσφέρονται όλες 
μέσω του Διαδικτύου, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να τις 
συμπληρώνουν και να τις αποστέλλουν μέσω αυτού. 

Μερικά από τα πιο καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που περιέχει το πρόγραμμα 
είναι :  

• Λογισμικό που διευκολύνει και κάνει πιο γρήγορη το κατέβασμα από το 
διαδίκτυο των διάφορων φορμών. 

• Ολοκληρωμένη βάση δεδομένων που υποστηρίζει όλα τα τμήματα του δήμου 
με on-line σύνδεση 

• Ένα σύστημα που επιτρέπει τους πολίτες να αναφέρουν τα προβλήματα τους 
24 ώρες την ημέρα 365 ημέρες την εβδομάδα και να έχουν απάντηση το 
συντομότερο δυνατό 

• Γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα το οποίο επιτρέπει τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις να αναζητούν σε έναν αλληλεπιδραστικό χάρτη της πόλης για 
πληροφορίες που χρειάζονται όπως διευθύνσεις οδών ονόματα ιδιοκτητών 
σπιτιών και καταστημάτων, ταχυδρομικοί κώδικες κ.τ.λ. 

• Σύνδεσμοι με διάφορους άλλους ιστοχώρους, όπως θέατρα, κινηματογράφους, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, υπηρεσίες της κυβέρνησης, εφορίες και 
βοηθά τους χρήστες να αλληλεπιδρούν με όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. 

• Συμμετοχή των πολιτών στην διοίκηση του δήμου. Οι πολίτες μπορούν να 
αλληλεπιδρούν με την δημοτική αρχή μέσω on line ερευνών ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου 
παρέχονται και με τη μορφή ήχου μέσα από το Διαδίκτυο για όσους δεν 
μπορούν να τις παρακολουθήσουν από κοντά. 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν ο 
τεράστιος όγκος δεδομένων που βρισκόταν στον ιστοχώρο και να το 
παρουσιάσουν στους χρήστες με τέτοιο τρόπο που να είναι εύκολα 
προσβάσιμος. Ο δήμος δεν έχει προσωπικό που να ασχολείται αποκλειστικά 
με το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η επιτυχία του μέχρι 
τώρα οφειλόταν στην προθυμία τους να αναλάβουν επιπλέον φόρτο εργασίας. 
Επίσης σημαντικό ήταν το πρόβλημα από νομοθετικής άποψης. Για το λόγο 
αυτό πολλές συναλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω 
Διαδικτύου μέχρι να αλλάξουν οι νόμοι. 

Ο βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να δημιουργηθούν καινούργια 
κανάλια επικοινωνίας μεταξύ του δήμου των πολιτών και των επιχειρήσεων 
έτσι ώστε οι υπηρεσίες του δήμου να γίνουν περισσότερο προσβάσιμες, 
αποδοτικές, εύχρηστες  και πάνω από όλα χρήσιμες. 
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2.3 Ινδία-Andhra Pradesh 
Η κυβέρνηση της Andhra Pradesh (GoAP) μια επαρχία της Ινδίας έχει βασιστεί σε ένα 
σχέδιο e-government με στόχο την ενδυνάμωση των εργαλείων του ICT (τεχνολογία 
πληροφοριών και επικοινωνιών) για την εξυπηρέτηση των πολιτών της. Η κυβέρνηση 
της Andhra Pradesh έχει ως όραμα της την καθιέρωσης μιας απλής, ηθικής, υπεύθυνης 
και διαφανούς κυβέρνησης. Το e-government είναι ένα από τα εφόδια εκείνα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικερδώς στην επίτευξη του στόχου που δεν είναι άλλη 
από την "έξυπνη διακυβέρνηση" της επαρχίας (Smart Government) [35].  
H στρατηγική για την εφαρμογή του e-government ξετυλίχθηκε κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων ετών. Η κυβέρνηση της επαρχίας έχει εφαρμόσει κάποια e-government 
προγράμματα σε μερικά βασικά τμήματα, τα οποία αποδίδουν ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα. Τα παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα αυτών των αρχικών 
πρωτοβουλιών για την εφαρμογή του e-government στην χώρα [36] :  
CARD : Διοίκηση τμήματος καταχωρήσεων με τη βοήθεια υπολογιστή  

• Διαφάνεια στις διαδικασίες για την εγγραφή  νομικών εγγράφων όπως την 
πράξεις πωλήσεων, υποθήκες, πράξεις δωρεών  

• Αυτοματοποίηση των διαδικασιών   
• 2,8 εκατομμύρια πράξεις καταχωρήθηκαν ψηφιακά  μέσα σε 3 έτη από την 

έναρξη του CARD   
• 1,4 εκατομμύρια αναζητήσεις τίτλων και  2,1 εκατομμύρια αξιολογήσεις 

ιδιοκτησίας πραγματοποιήθηκαν 
• Ιστοσελίδα : http://igrs.ap.gov.in/ 

MPHS - Πολυχρηστικό πρόγραμμα οικιακών ερευνών  
• 1125 γραφεία του τμήματος εισοδήματος αυτοματοποιήθηκαν  
• Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων που αριθμεί 75 εκατομμύρια πολίτες   

C-TAS - Αυτοματοποιημένο λογιστικό σύστημα Υπουργείου Οικονομικών 
• 533 γραφεία του υπουργείου οικονομικών αυτοματοποιήθηκαν  

COMPACT - Αυτοματοποιημένη διοίκηση για εμπορικούς φόρους  
• Είναι σύστημα βασισμένο σε υπολογιστή για την καταχώρηση των εμπόρων και 

την επεξεργασία των φόρων επί των πωλήσεων. 
E-SEVA - ηλεκτρονικές υπηρεσίες πολιτών  
Τμήμα: Τεχνολογίας πληροφοριών και τμήμα επικοινωνιών  
Έτος έναρξης: πειραματικό :TWINS: Δεκέμβριος 1999 e-seva: 25 Αυγούστου 2001  
Κόστος προγράμματος: 

• Πειραματικό 200.000 δολάρια  
• ESeva που εφαρμόζεται με το πρότυπο BOOT 600.000 δολάρια   
• Υλικό, λογισμικό και δικτύωση 1.000.000 δολάρια 
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Στόχοι: Παρέχει αποδοτικές υπηρεσίες στους πολίτες με έναν ενιαίο τρόπο μέσω των 
κέντρων υπηρεσιών πολιτών (ICSCs). Οι προαναφερθείσες υπηρεσίες πολιτών  αυτήν 
την περίοδο περιλαμβάνουν:  

• Πληρωμές των λογαριασμών και των φόρων χρησιμότητας  
• Καταχώρηση των γεννήσεων και των θανάτων   
• Καταχώρηση των εφαρμογών για τα διαβατήρια   
• Έκδοση των πιστοποιητικών γέννησης και θανάτου  
• Αρχειοθέτηση των φορολογικών επιστροφών επί των πωλήσεων  
• Εμπορικές άδειες   

Η υπηρεσία των  βρίσκεται στην ιστοσελίδα : http://www.esevaonline.com/
Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία : Oracle 9iAS Application server σε Sun solaris   
Μελλοντικά Σχέδια : Να ιδρυθούν 229 κέντρα υπηρεσιών eSeva και στους 117 δήμους 
της Andhra Pradesh μέχρι τον Μάρτιο του 2003 
eCOPS  : αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις αστυνομικές υπηρεσίες   
Τμήμα: Αστυνομία Andhra Pradesh. 
Έτος έναρξης :17η Ιουνίου, 2002. 
Αριθμός περιοχών :  4 πόλεις - πόλη του Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam και 
Srikakulam  
Κόστος προγράμματος : Αρχική εκτίμηση 12,3 crores, που αναθεωρούνται σε 16,6 crores 
συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης, του λογισμικού και του υλικού. 
Στόχος: Το eCOPS είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη συγκέντρωση των 
πλεονεκτημάτων από την τεχνολογία πληροφοριών υπό την μορφή ενός ενσωματωμένου, 
ευρείας έκτασης πληροφοριακού εργαλείου με σκοπό την ενίσχυση και την απόδοση των 
μονάδων της κρατικής αστυνομίας στον έλεγχο του εγκλήματος και στις διοικητικές 
διαδικασίες που αφορούν τον νόμο. Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία:  Κατανεμημένη 
αρχιτεκτονική 3 επιπέδων. 
Κατάσταση συστήματος την 1.12.02 :  
Το eCOPS εφαρμόζεται σε 4 πειραματικές θέσεις δηλαδή στην Hyderabad, την 
Vijayawada , την Visakhapatnam και την Srikakulam. Στην πόλη Reddy Ranga 
αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η εφαρμογή του συστήματος μέχρι τα 
τέλη Φεβρουαρίου του 2003.  
Ιστοσελίδα : www.apstatepolice.org
Με βάση αυτές τις αρχικές επιτυχίες, οι άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν επωμισθεί 
την ανάπτυξη ανάλογων υπηρεσιακών εφαρμογών. Η κυβέρνηση της Andhra Pradesh 
πραγματοποίησε μια έρευνα για τις διάφορες πτυχές του e-government τα τελευταία έτη 
μέσω της εφαρμογής μερικών προγραμμάτων και μέσω διαφόρων εξωτερικών 
γνωμοδοτήσεων.  
Το παρακάτω σχήμα αντιπροσωπεύει όλα συστατικά του e-government.  
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Εικόνα 3 : Αρχιτεκτονική του προγράμματος Η/Δ στην Andhra Pradesh 

Το παραπάνω σχήμα αποσαφηνίζει την κατανόηση των βασικών συστατικών του e-
government της Andhra Pradesh την προτεραιότητα που δίνει αυτή η πολιτεία της Ινδίας 
στην ανάπτυξη των εφαρμογών e-government, τις αλληλεξαρτήσεις των προγραμμάτων 
και τους συνδέσμους τους. Το παραπάνω σχήμα δεν είναι στατικό αλλά συνεχώς 
αναθεωρείται και επανακαθορίζεται με ακρίβεια. Είναι άκρατη η επιθυμία της 
κυβέρνησης να μετατραπεί το παραπάνω σχήμα σε μια πραγματικότητα ουσιαστικά από 
τα μέσα του 2003.  

3 Ελληνική Πραγματικότητα 
Η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει αναπτύξει ένα δίκτυο από πολύπλοκες, δαιδαλώδεις 
και αρκετές φορές αντιφατικές διαδικασίες, οι οποίες λειτουργούν ανασχετικά ως προς 
την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και ταλαιπωρούν το 
συναλλασσόμενο πολίτη οδηγώντας σε χάσιμο χρόνου και πολλές φορές σε  οικονομικές 
επιβαρύνσεις, δημιουργώντας ταυτόχρονα κρίση εμπιστοσύνης στο κράτος . Ωστόσο, η 
επιτακτική ανάγκη της βέλτιστης διαχείρισης των ανεπαρκών διαθέσιμων οικονομικών 
πόρων από τα σύγχρονα κράτη, οδηγεί στη μετάβαση από μια δημόσια διοίκηση που είχε 
ως κυρίαρχο στόχο τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο εφαρμογής τους, σε μια 
σύγχρονη, ανταποκριτική δημόσια διοίκηση, η οργάνωση της οποίας έχει ως κύριο στόχο 
τη διάθεση ολοκληρωμένων υπηρεσιών, έτσι ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται εύκολα 
και γρήγορα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το Ελληνικό κράτος έχει στηρίξει πολλές από τις 
πρωτοβουλίες του σε θέματα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης σε δράσεις 
χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε.   

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ 
ΚτΠ), το οποίο περιλαμβάνεται στο 3ο διαρθρωτικό πρόγραμμα  το οποίο 
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χρηματοδοτείται από την Ε.Ε,. επιδιώκεται η ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων 
πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του 
κράτους και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Ειδικότερα στον τομέα της περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης, προωθούνται 
έργα, τα οποία με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), βελτιώνουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των 
φορέων αυτοδιοίκησης, επιτρέπουν την άσκηση ορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων 
πόρων και συμβάλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε συνολικά 20 υπηρεσίες οι οποίες θα έπρεπε να παρέχονται 
με ηλεκτρονικό τρόπο [37] . Από αυτές τις υπηρεσίες οι 12 απευθύνονταν σε πολίτες και 
οι 8 σε επιχειρήσεις. Με κριτήριο αυτές τις υπηρεσίες ξεκίνησε το 2001 μια συγκριτική 
μελέτη στα 15 μέλη της για να αξιολογήσει τον βαθμό ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης σε κάθε χώρα. Τα αποτελέσματα του 2001 παραθέτονται στα παρακάτω 
γραφήματα : 
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Εικόνα 4 : Σύγκριση διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

στους πολίτες σε Ελλάδα και Ευρώπη [Πηγή eEurope] 
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Εικόνα 5 : Σύγκριση διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών  

στις υπηρεσίες σε Ελλάδα και Ευρώπη [Πηγή eEurope] 
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε ξανά στα τέλη του 2002 και έδειξε πως ο μέσος όρος 
της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες 
αυξήθηκε κατά 20%. Επίσης η έρευνα έδειξε πως η Ελλάδα έχει περάσει πλέον στο 
στάδιο της αλληλεπίδρασης όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και γενικότερα για τη Δημόσια Διοίκηση, αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο η μετατροπή της υπάρχουσας δημόσιας πληροφορίας σε ψηφιακή 
μορφή, η οργάνωσή της σε υποστηριζόμενες βάσεις δεδομένων και η εξασφάλιση της 
πρόσβασης πολιτών και επιχειρήσεων σε αυτές τις βάσεις με ηλεκτρονικό τρόπο 
(τηρούμενων των κανόνων διάθεσης πληροφοριών στο εμπόριο και των εξαιρέσεων του 
δικαιώματος πρόσβασης στις δημόσιες πληροφορίες).  

Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων είναι ένας από τους 
σημαντικότερους στόχους της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στη δημιουργία του κατάλληλου 
τεχνικού και λειτουργικού περιβάλλοντος αναδιοργάνωσης των εσωτερικών λειτουργιών 
και διαδικασιών και δίνει έμφαση στην αναβάθμιση «πελατοκεντρικών» λειτουργιών. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω στρατηγικής, οι κεντρικοί φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης 
αναπτύσσουν δράσεις που σχετίζονται µε την Κοινωνία των Πληροφοριών, οι 
κυριότερες από τις οποίες απαριθµούνται παρακάτω :  

3.1 Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Το πρόγραµµα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” [38] αποτελεί βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της 
μεταρρύθμισης της Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στη χώρα µας και 
περιλαμβάνει τις αρχές πολιτικής και τις βασικές δράσεις για τη μεταρρύθμιση αυτή, 
σύμφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Δηµόσιας Διοίκησης.  
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Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη, ως προϋπόθεση επιτυχούς 
εφαρμογής της κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής από τη χώρα µας, τις ανάγκες 
προσαρμογής στα τωρινά δεδομένα της ΕΕ, υπό την έννοια της κάλυψης των 
υπαρχουσών διαφορών στα επίπεδα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και 
ποιότητας υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Προβλέπει, συνεπώς, δράσεις για την 
ταχύρυθμη άρση υπαρχουσών στρεβλώσεων, την ενίσχυση υποδομών και βελτίωση 
ανθρώπινων πόρων, καθώς και για τις αναγκαίες προσαρμογές θεσμικού χαρακτήρα. 
Στα παραπάνω πλαίσια, το πρόγραµµα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” προσανατολίζεται στην προώθηση 
συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι καλύπτουν τόσο τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της 
προαναφερθείσας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής, όσο και τις βασικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την επίτευξη της αναγκαίας προσαρμογής της ελληνικής δημόσιας 
διοίκησης.  
Το πρόγραµµα "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" περιλαμβάνει μια δέσμη Επιχειρησιακών προγραμμάτων 
ανά Υπουργείο (Κεντρικά Ε.Π.) και Περιφέρεια (Περιφερειακά Ε.Π.), τα οποία 
σχεδιάζονται από τα αντίστοιχα Υπουργεία και Περιφέρειες µε εξειδίκευση των γενικών 
κατευθύνσεων του προγράμματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" στο χώρο ευθύνης τους. Οι στόχοι οι 
οποίοι αναφέρονται σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και χρήσης νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι:  

• Ποιοτική βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη 
• Βελτίωση υλικών και άϋλων υποδομών µε έμφαση στις υποδομές 
• Εισαγωγή νέων μεθόδων διοίκησης για τη βελτίωση της 
• Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού 
• Προώθηση της ηλεκτρονικής διοίκησης (e-government) 
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους της δημόσιας 

διοίκησης 
• Περαιτέρω μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση 

Μερικά από τα πιο σημαντικά υποπρογράμματα του προγράμματος Πολιτεία είναι : 

3.1.1 Αστερίας 
Tο πρόγραμμα “ΑΣΤΕΡΙΑΣ” [39] αφορά την δικτύωση των Ο.Τ.Α του Αιγαίου, των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Επαρχείων του Αιγαίου και των λοιπών Κρατικών 
Υπηρεσιών. Για τη λειτουργία του προγράμματος “ΑΣΤΕΡΙΑΣ” δημιουργήθηκε σε κάθε 
Νομαρχία, Επαρχείο και Δήμο του Αιγαίου Γραφείο του Πολίτη. Το γραφείο αυτό έχει 
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και στελεχώνεται με εξειδικευμένο υπάλληλο, ο 
οποίος έχει καθήκον την εξυπηρέτηση των πολιτών. 
Ο βασικός στόχος του προγράμματος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» είναι η βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και ο εκσυγχρονισμός της Δηµόσιας Διοίκησης σε όλα τα 
επίπεδα (Κεντρική, Περιφερειακή και Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄ βαθμού).Τα βασικά 
χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι : 

• Με το πρόγραµµα «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» δημιουργείται ένα σύστημα δικτύωσης των 
Ο.Τ.Α του Αιγαίου, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Επαρχείων του 
Αιγαίου και των λοιπών Κρατικών Υπηρεσιών. Ο πολίτης του νησιού που 
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διαμένει σε περιοχή που δεν λειτουργεί η αρμόδια Υπηρεσία δεν χρειάζεται µε 
το τρόπο αυτό να μετακινείται είτε για την υποβολή µμιας αίτησης είτε για την 
παραλαβή ενός πιστοποιητικού. 

• Για τη λειτουργία του προγράμματος «ΑΣΤΕΡΙΑΣ» δηµιουργήθηκε σε κάθε 
Νομαρχία, Επαρχείο και Δήμο του Αιγαίου Γραφείο του Πολίτη. Το γραφείο 
αυτό έχει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και στελεχώνεται µε 
εξειδικευμένο υπάλληλο, ο οποίος έχει καθήκον την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

• Την ψηφιακή αίτηση μπορεί να τυπώνει ο υπάλληλος του Γραφείου, να 
παραδίδει στον πολίτη ενημερώνοντας συγχρόνως και για τα δικαιολογητικά 
που πρέπει να συνοδεύουν το συγκεκριμένο αίτημά του. Τη συμπληρωμένη 
αίτηση μαζί µε τα δικαιολογητικά ο υπάλληλος θα τα διαβιβάζει µε FAX στο 
σύνδεσμο που υπάρχει σε κάθε Γραφείο Πολίτη της αντίστοιχης Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης ή Επαρχείου, ο οποίος στη συνέχεια θα την διαβιβάζει στην 
καθ΄ύλην αρμόδια Υπηρεσία για επεξεργασία και παροχή του τελικού 
διοικητικού προϊόντος.  
Στη συνέχεια η αρμόδια Υπηρεσία θα διαβιβάζει το διοικητικό προϊόν στο 
Γραφείο του Πολίτη που υποβλήθηκε αρχικά το αίτημα, ή θα το παραδίδει στον 
πολίτη όταν αυτό απαιτείται από το κανονιστικό πλαίσιο ή θα αποστείλει αυτό 
ταχυδρομικώς στις περιπτώσεις που το επιθυμεί ο πολίτης. 

Οι υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα Αστερίας για την εξυπηρέτηση 
των πολιτών εκτός από την έκδοση μέσω τηλεφώνου (1502) πιστοποιητικών γενικού 
ενδιαφέροντος αφορούν ό,τι εμπεριέχουν οι παρακάτω δημόσιες υπηρεσίες: Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας & 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Υπ. Αιγαίου, 
Επιμελητήρια (Εμπορικό & Βιομηχανικό), Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) 
κλπ. 

3.1.2 Αριάδνη 
Σε συνέχεια του προγράμματος Αστερίας που αφορούσε τα νησιά του Αιγαίου έρχεται το 
πρόγραµµα Αριάδνη [40], το οποίο καθοδηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Δηµόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα σε 
Κοινότητες, σε Δήμους, και σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Το πρόγραµµα ΑΡΙΑΔΝΗ 
αποσκοπεί στην παροχή πληροφόρησης και υπηρεσιών στον πολίτη σε κεντρικό και 
τοπικό επίπεδο, µε τη χρήση Διαδικτύου, τηλεφώνου και µε την προσωπική επαφή. 
Τα ΚΕΠ βελτιώνουν την επικοινωνία και την ποιότητα της εξυπηρέτησης του Πολίτη 
από τις Δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας, ενώ σηματοδοτούν τη συνεργασία της Δημόσιας 
Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υλοποίηση πραγματοποιείται μέσω 
κεντρικών και αποκεντρωμένων δομών, όπου παρέχεται πληροφόρηση και εξυπηρέτηση 
για συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον 
πολίτη κάθε περιοχής, που βρίσκεται μακριά από Διοικητικά Κέντρα, να αποκτήσει 
πρόσβαση σε μια σειρά πληροφοριών και να μπορεί να λαμβάνει μεγάλο μέρος των 
υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης κάνοντας χρήση των ΤΠΕ. 
Το όφελος για τον πολίτη είναι τεράστιο με ποιότητα στην πληροφορία, ευκολία 
προσπέλασης και χρήσης των τοπικών πληροφοριών και υπηρεσιών, δυνατότητα 
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προσπέλασης πολλαπλών υπηρεσιών μέσω ενός μόνο σημείου πρόσβασης, δυνατότητα 
εκτέλεσης on-line συναλλαγών με τοπικές αρχές, εξοικονόμηση χρημάτων από 
μετακινήσεις που τώρα πια δεν κρίνονται αναγκαίες, ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση. 
Στα πλαίσια του έργου αυτού προβλέπονται δύο βασικές Δράσεις: 

• Η δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) σε 
κάθε Δήμο της χώρας (1000 περίπου). Τα ΚΕΠ που, κατά κανόνα, θα 
εγκατασταθούν στις έδρες των νομών, θα διαθέτουν κατάλληλα καταρτισμένο 
προσωπικό, το οποίο μέσω τηλεφωνικού δικτύου ή δικτύου δεδομένων 
(Internet) θα προσπελαύνει πληροφορίες που θα βρίσκονται στους Κεντρικούς 
Κόμβους Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης ή σε άλλες πηγές. Συνολικά 
παρέχουν πάνω από 1000 διοικητικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

• Η υλοποίηση και λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Υποστήριξης (Κέντρων 
Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης των Πολιτών, δράσεις παραγωγής ψηφιακού 
υλικού κλπ.). 

Το πρόγραμμα Αριάδνη αποσκοπεί στην οργάνωση, ανανέωση και εμπλουτισμό της 
υπάρχουσας δημόσιας πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, την ταξινόμησή της σε Βάσεις 
Δεδομένων, και την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών σε τοπικές δομές (γραφεία 
Αριάδνη) σε 1000 σημεία της χώρας. 
Η λειτουργία των τοπικών γραφείων Αριάδνη ουσιαστικά έχει τριπλό ρόλο : 

• Τη συνεχή ενημέρωση του πολίτη μέσω τηλεφώνου και Διαδικτύου 
• Την παροχή υπηρεσιών, που αφορούν μια σειρά αιτήσεων και πιστοποιητικών 

μαζικού χαρακτήρα 
• Την επικοινωνία των πολιτών με το Δημόσιο αλλά και των ΟΤΑ με τη Κεντρική 

Διοίκηση και μεταξύ τους 
Ο βασικός σχεδιασμός του έργου «Αριάδνη» προβλέπει τα ακόλουθα λειτουργικά 
υποσυστήματα: 

• Υποσύστημα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη – ΚΕΠ 
• Υποσύστημα Κεντρικός Κόμβος Πληροφόρησης 
• Υποσύστημα Δικτύου 
• Υποσύστημα Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη – Call Center. Οι 

πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό αριθμό 1564 

Τα ΚΕΠ είναι υπηρεσιακές μονάδες που έχουν ως σκοπό να περιορίσουν τις 
μετακινήσεις των συναλλασσομένων με τη διοίκηση πολιτών, χωρίς να τους 
υποχρεώνουν να μετακινούνται από γραφείο σε γραφείο και από υπηρεσία σε υπηρεσία. 
Οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ μπορεί να επιλαμβάνονται υποθέσεων 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 Ν.Π.Δ.Δ.).  
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Αρμοδιότητες των ΚΕΠ  
Οι αρμοδιότητες που έχουν επωμιστεί τα ΚΕΠ είναι : 

• εξυπηρέτηση από ένα κτίριο. Σε ένα κτίριο συστεγάζονται πολλές διαφορετικές 
δημόσιες υπηρεσίες. Ο πολίτης με μία "στάση" στο κέντρο εξυπηρέτησης 
πολιτών μπορεί να απευθυνθεί σε πολλές διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες.  

• εξυπηρέτηση από ένα σημείο. Ο πολίτης εξυπηρετείται πλήρως από ένα μόνο 
σημείο (π.χ. μία υπηρεσία, ένα γραφείο, ένα τηλεφωνικό κέντρο, κ.λ.π.). Αντί ο 
πολίτης να απευθύνεται σε διαφορετικές υπηρεσίες για διαφορετικές 
πληροφορίες (π.χ. για άδειες οδήγησης, διαβατήρια, κοινωνικά βοηθήματα) 
απευθύνεται σε ένα σημείο από το οποίο μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες που 
αφορούν πολλές υπηρεσίες.  

• εξυπηρέτηση από ένα πρόσωπο. Ο πολίτης συνεργάζεται με έναν μόνο 
υπάλληλο (ένα πρόσωπο επαφής), ο οποίος μεριμνά για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, όταν το αιτούμενο "διοικητικό προϊόν" ολοκληρώνεται τμηματικά 
με μια σειρά από διαδοχικές ενέργειες που γίνονται στις διάφορες οργανικές 
μονάδες και ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται διαδοχικά σε 
διαφορετικά τμήματα και να συνεργάζεται με διαφορετικούς υπαλλήλους μέχρι 
να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.  

• εξυπηρέτηση κατά ομάδες. Μια κατηγορία πολιτών (π.χ. άστεγοι) 
ομαδοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες που έχει και εξυπηρετείται από 
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αντίστοιχες εξειδικευμένες, υπηρεσιακές μονάδες. Δημιουργείται ειδική 
υπηρεσία που εξυπηρετεί τα μέλη της ομάδας (π.χ. υπηρεσία αστέγων, που 
εξυπηρετεί για όλα τα θέματα τους αστέγους).  

• εξυπηρέτηση από κάθε σημείο (Κάθε γραφείο το σωστό γραφείο). Ο πολίτης 
εξυπηρετείται από το πλησιέστερο σημείο (γραφείο-γκισέ, θυρίδα-γκισέ) για 
όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες, αντί να είναι αναγκασμένος να αναζητά κάθε 
φορά το "σωστό" υπάλληλο ή το "σωστό" γραφείο. Η εφαρμογή αυτή ευνοείται 
από την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων σε μονάδες που είναι χωροθετημένες σε 
διάφορα σημεία της γεωγραφικής έκτασης ευθύνης της περιφέρειας, του νομού 
ή του δήμου.  

• εξυπηρέτηση μέσω συνεργασίας δημοσίων υπηρεσιών. Ο πολίτης με μία 
επίσκεψη σε μία υπηρεσία μπορεί να απολαμβάνει και τα διοικητικά προϊόντα 
της άλλης υπηρεσίας, αφού οι υπηρεσίες αυτές έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους, 
ώστε η καθεμιά, εκτός από τους δικούς της "πελάτες", εξυπηρετεί και τους 
"πελάτες" της άλλης . Η μορφή αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε απομακρυσμένες 
περιοχές, όπου η παροχή υπηρεσιών είναι δύσκολη ή έχει ψηλό κόστος .  

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που προσφέρουν ο πρώτος και ο 
δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ (ΚΕΠ) 

Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένων από τα μητρώα αρρένων 

Διαγραφή ανύπαρκτων από τα μητρώα αρρένων 

Διαγραφή λόγω θανάτου ή αφάνειας από τα μητρώα αρρένων 

Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης 

Χορήγηση αντιγράφου Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερομένου 

Βεβαίωση από Δήμο περί μη οφειλής ΤΑΠ 

Χορήγηση Πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών 

Διόρθωση ηλικίας γυναικών 

Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι εγγεγραμμένος μόνο στα μητρώα 
αρρένων. 

Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου 
καταγωγής του ιδίου ή των γονέων του 

Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε δήμο κοινότητα 
εκτός του τόπου καταγωγής του ιδίου ή των γονέων του 
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Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός 
του τόπου καταγωγής του ιδίου ή των γονέων του 

Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό Δήμο ή Κοινότητα εκτός των 
Δήμων ή των Κοινοτήτων καταγωγής ένας 

Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη ένας οικογενείας 
είναι γραμμένα στον αυτό Δήμο ή Κοινότητα 

Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης 

Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων 

Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας 

Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας 

Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου 

Διαγραφή λόγω θανάτου (από τα Δημοτολόγια) 

Διόρθωση Κυρίου Ονόματος 

Εγγραφή στα Δημοτολόγια 

Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφή στο Δημοτολόγιο 

Πίνακας 1 : Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω ΚΕΠ για τους Δήμους 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ (ΚΕΠ) 

Ανανέωση Διαβατηρίου Ενηλίκων 

Έκδοση Διαβατηρίου Ανηλίκου (14 - 18 ετών ) 

Έκδοση Διαβατηρίου Ανηλίκου (κάτω των 14 ετών) 

Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκου (ατομικό Βιβλιάριο) 

Χορήγηση Αδείας Εκμετάλλευσης Περιπτέρου 

Ενοικίαση Αδείας Περιπτέρου 

Ενοικίασης Αδείας Λιανικής Πώλησης Σιγαρέτων 

Χορήγηση αδείας /Λιανικής αδείας Καπνοβιομηχανικών Προϊόντων 
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Χορήγηση προσωρινής Άδειας Λιανικής Πώλησης Σιγαρέτων 

Υποβολή Εγγράφων για την προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την 
επισημείωση σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης 

Πρόσληψη Πατρώνυμου, Μητρώνυμου, Επώνυμου Πατέρα, Επώνυμο Μητέρας σε άτομα 
αγνώστων γονέων ή εκτός νομίμου γάμου γεννηθέντων 

Αλλαγή Επωνύμου 

Διόρθωση Επωνύμου, Πατρώνυμου, Μητρώνυμου 

Πίνακας 2 : Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω ΚΕΠ για τις Νομαρχίες 
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία, στον χώρο των 
ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, έστω και αν οι περισσότερες 
υπηρεσίες που προσφέρουν υλοποιούνται με την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των ΚΕΠ 
και των δημοσίων υπηρεσιών. 

3.1.3 Σύζευξις 
Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ [41] είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο 
εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Δημόσιου Τομέα. Ήδη λειτουργεί 
πιλοτικά σε δεκαπέντε φορείς, προσφέροντας προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες. 
Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορμού για 1800 φορείς του Δημοσίου, με 
σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με: 

• Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς) 
• Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών - Internet) 
• Video (τηλεδιάσκεψη - τηλεεκπαίδευση) 

Μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι δυνατή η παροχή, στους φορείς του Δημοσίου, 
τηλεματικών υπηρεσιών με υψηλή ποιότητα και χαμηλό κόστος, γι αυτό και η 
πραγματοποίησή του αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας για το ΥΠΕΣΔΔΑ. 
Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, με την 
αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών 
υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και η ενοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, με 
αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και 
διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο. 
Οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι οι ακόλουθοι: 

• Μετατροπή σε εσωτερική της τηλεφωνίας των δημοσίων υπηρεσιών 
πανελλαδικά.  

Σήμερα όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και το Fax ανάμεσα σε φορείς του Δημοσίου 
γίνονται μέσω του τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ, με αστικές ή υπεραστικές κλήσεις.  
Με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και το Fax ανάμεσα σε Φορείς του 
Δημοσίου αποτελούν εσωτερική τηλεφωνία και η χρήση του δημόσιου τηλεφωνικού 
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δικτύου του ΟΤΕ γίνεται μόνο για εξωτερικές κλήσεις. Σήμερα, εκατοντάδες εξωτερικές 
τηλεφωνικές γραμμές σε κάθε Υπουργείο εξυπηρετούν την εξερχόμενη και εισερχόμενη 
τηλεφωνία, η οποία σε μεγάλο ποσοστό (μεγαλύτερο του 70%) είναι επικοινωνία 
ανάμεσα στα Υπουργεία.  
Με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», ειδικού τύπου μισθωμένα κυκλώματα διεκπεραιώνουν όλη αυτή 
την τηλεφωνική επικοινωνία με ειδικές διατάξεις συμπίεσης και πολυπλεξίας, με 
αποτέλεσμα να μειώνονται δραστικά οι εξωτερικές τηλεφωνικές γραμμές και τα μεγάλα 
κόστη τους για τους φορείς που συμμετέχουν στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Πρέπει να σημειωθεί 
ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μέσω «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, 
όπως τηλεφωνική διάσκεψη μεταβίβαση κλήσης, δυνατότητες δηλαδή που 
χρησιμοποιούνται  στην κινητή τηλεφωνία. 

• Εισαγωγή του Internet στη Δημόσια Διοίκηση.  
Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός φορέων του Δημοσίου έχει ιδιωτικές συνδέσεις στο 
Internet, για να έχει δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβασης στο 
World Wide Web (ιστοσελίδες Internet). Όμως δεν υπάρχει κεντρική αντιμετώπιση για 
την πληθώρα των συνδέσεων αυτού του είδους. Κάθε δημόσιος φορέας έχει επιλέξει 
πάροχο Internet της αρεσκείας του, χωρίς πάντα να έχει μελετηθεί η πιο συμφέρουσα 
σύνδεση, με αποτέλεσμα να πληρώνονται υπέρογκα ποσά ως πάγιες μηνιαίες δαπάνες 
από κάθε έναν χωριστά. 
Με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» δημιουργείται υποδομή Intranet για το Ελληνικό Δημόσιο δηλ. μιας 
προστατευμένης δικτυακής περιοχής για Internet εφαρμογές του Δημοσίου καθώς και 
παροχή κεντρικής σύνδεσης μεγάλης ταχύτητας στο διεθνές Internet για τους φορείς του 
Δημοσίου. Πρόκειται για μία από κοινού αντιμετώπιση, η οποία προσφέρει μεγαλύτερες 
ταχύτητες διακίνησης δεδομένων, αλλά και σημαντικά μικρότερο κόστος. Επιπλέον 
παρέχεται η δυνατότητα για ευρεία χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην 
Ελληνική Δημόσια Διοίκηση ώστε να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες του 
συμβατικού ταχυδρομείου. 

• Ανάγκη για δικτύωση και επικοινωνία υπολογιστών του Δημοσίου.  
Σήμερα, τα περισσότερα έργα πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση είναι κατανεμημένα 
και στηρίζονται σε δίκτυα υπολογιστών. Αναγκαστικά, για κάθε τέτοιο έργο, 
δημιουργείται εξ' αρχής μια καινούργια υποδομή για δικτυακές συνδέσεις και εξοπλισμό, 
χωρίς ποτέ να λαμβάνονται υπόψη ήδη υπάρχουσες δικτυακές εγκαταστάσεις άλλων 
φορέων, οι οποίες πιθανότατα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. 
Με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», αυτή η πολλαπλότητα και σπατάλη πόρων μειώνεται δραστικά με 
τη δημιουργία δικτύου πρόσβασης και κορμού για τη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο έχει 
τη δυνατότητα να καλύψει τις επικοινωνίες των υπολογιστών του Ελληνικό Δημοσίου. 
Σαν αποτέλεσμα θα εξαλειφθεί η επανάληψη και η επικάλυψη υποδομών και όλα τα 
καινούργια δίκτυα του Δημοσίου θα δημιουργούνται με δικτυακή υποδομή που θα 
παρέχεται από το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», μειώνοντας δραστικά τα κόστη.  

• Ανάγκη για χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων στο Δημόσιο.  
Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» θα συμβάλλει δραστικά στη δημιουργία των συνθηκών, για να 
ενσωματώσει η Δημόσια Διοίκηση στις λειτουργίες της όλα τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Βρισκόμαστε στην εποχή της επικοινωνίας και της 
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δικτύωσης. Είναι καιρός πια ο Δημόσιος Τομέας να αποκτήσει σύγχρονη 
τηλεπικοινωνιακή υποδομή και μέσω αυτής να αξιοποιήσει τις ευκολίες και τις 
απεριόριστες δυνατότητες της πληροφορικής. 
Οι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: 

• μείωση του κόστους της επικοινωνίας (περίπου 50%) μεταξύ των φορέων του 
Δημοσίου με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης των 
πληροφοριών. 

• αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων 
του Δημοσίου μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των συστημάτων τους.  

•  εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών. 
• αποφυγή επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσεις δεδομένων και δικτυακές 

εγκαταστάσεις. 
• αποτελεσματική διαχείριση της διακίνησης των δεδομένων των φορέων του 

Δημοσίου και η κεντρική και κατανεμημένη υποστήριξη των τηλεματικών 
εφαρμογών. 

• δημιουργία προϋποθέσεων συμβατότητας στις δικτυακές εγκαταστάσεις των 
φορέων του Δημοσίου. 

• εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες έχουν 
ως πηγή φορείς του Δημοσίου. 

• βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που 
απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέων, με τελικό στόχο την παροχή 
υπηρεσιών μιας στάσης (one-stop-shopping). 

• δημιουργία αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης με πληροφοριακή και 
επικοινωνιακή υποδομή και ο ευκολότερος συντονισμός των διαδικασιών των 
δημοσίων υπηρεσιών μέσω της δικτύωσης. 

Οι φορείς του Δημόσιου Τομέα οι οποίοι, εν δυνάμει, θα συνδεθούν τελικά στο Δίκτυο 
Δημόσιας Διοίκησης είναι η Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση, καθώς και η 
Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην πιλοτική φάση του έργου συνδέθηκαν στο 
Δίκτυο ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από 15 φορείς, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα 
επεκτάσιμο δίκτυο με τεχνική και λειτουργική πληρότητα. Οι φορείς αυτοί επιλέγηκαν 
στη μελέτη του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» με τρόπο ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας τεχνικής υποδομής και η βέλτιστη εκμετάλλευση των 
διαθέσιμων πόρων.  

Οι βασικές αρχιτεκτονικές επιλογές του δικτύου είναι οι εξής: 
• Η θεώρηση ενός σημείου πρόσβασης ανά φορέα στο δίκτυο κορμού του 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Η επιλογή αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα. Καταρχήν, το Δίκτυο 
Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τα επιμέρους δίκτυα 
των φορέων, διατηρώντας μόνο μία συμβατή σύνδεση με αυτά, αποφεύγοντας 
έτσι προβλήματα συντονισμού εργασιών και συμβατότητας τεχνολογιών. Επίσης 
αποφεύγονται προβλήματα διαχείρισης των δικτύων, μια και υπάρχει σαφής 
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διαχωρισμός τους. Τέλος, η λύση αυτή πλεονεκτεί όσον αφορά την αξιοπιστία και 
το συνολικό κόστος της όλης αρχιτεκτονικής. 

• Η υιοθέτηση των υπηρεσιών του δικτύου κορμού ΑΤΜ του παροχέα για την 
υποστήριξη του ΙΡ VPN και την ενοποιημένη μετάδοση φωνής, εικόνας και 
δεδομένων με εγγυημένη Ποιότητα Υπηρεσίας. Η αρχιτεκτονική βασίζεται στη 
δημιουργία ενός ΙΡ VPN για τις δημόσιες υπηρεσίες που εξασφαλίζει: 

1. Ανοικτή Αρχιτεκτονική 
2. Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) 
3. Ασφάλεια 
4. Ενοποιημένη Διαχείριση 

Η αρχιτεκτονική του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχήμα. 
 

 

Εικόνα 6 : Αρχιτεκτονική του ΣΥΖΕΥΞΙΣ 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι τα ακόλουθα: 
• Υποστηρίζει τη διακίνηση κάθε μορφής πληροφορίας όπως δεδομένων, φωνής και 

εικόνας πάνω από το ίδιο καλώδιο.  
• Είναι Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network - VPN) και όχι 

ιδιόκτητο δίκτυο, παρέχει δηλαδή τηλεματικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας 
υπάρχουσα δημόσια δικτυακή υποδομή τηλεπικοινωνιακού παρόχου.  

• Έχει ανοικτή αρχιτεκτονική ώστε να είναι συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό 
Τηλεφωνικών Κέντρων και τοπικών δικτύων (LAN) των φορέων του δημοσίου. 
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• Στηρίζεται στα πλέον σύγχρονα πρωτόκολλα δικτύων όπως ΑΤΜ, Frame Relay, 
IP και παρέχει εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών (Quality of Service - QoS). 

• Η πρόσβαση των φορέων στο δίκτυο γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Πρόσβασης. 
Με αυτήν ο δικτυακός εξοπλισμός πρόσβασης παρέχεται στους φορείς ως 
υπηρεσία και δεν είναι κυριότητας του δημοσίου. 

• Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς το Δημόσιο εξασφαλίζεται με την 
τήρηση συγκεκριμένου προσυμφωνημένου συμβολαίου παροχής υπηρεσιών 
(Service Level Agreement - SLA). 

3.1.4 Αυτοδιοικείται Ηλεκτρονικά 
Το έργο αφορά στην παρέμβαση του ΥΠΕΣΔΔΑ (Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης) στους Δήμους όλης της χώρας, ώστε να παρέχουν 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους δημότες τους. Οι δράσεις περιλαμβάνουν : 

• Τη δημιουργία ενός πυρήνα Διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης 
περιεχομένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως :  

1. Ψηφιακές βιβλιοθήκες 
2. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 
3. Ηλεκτρονική δημοκρατία 
4. συστήματα παροχής πληροφοριών πολλαπλών μέσων (voice portals, κτλ) 
5. εφαρμογές «έξυπνων καρτών» (smart cards) 

• Τη δημιουργία πυλών ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης πληροφοριακού 
περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε δημότες και ΚΕΠ, που θα 
υλοποιηθούν με χρήση ενιαίου πυρήνα (Ηλεκτρονικές Συμπολιτείες) 

• Την προσαρμογή συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας των ΟΤΑ (π.χ. Βάσεις 
Δεδομένων Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου) ώστε να παρέχονται ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες προς την αντίστοιχη πύλη ηλεκτρονικής αυτοδιοίκησης. 

Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν ώριμα έργα διαφόρων 
ΟΤΑ, τα οποία ή βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού, ή βρίσκονται ήδη στο 
στάδιο της υλοποίησης. Επιπλέον πέρα από το ότι ενσωματώνει ενδιαφέρουσες 
πρακτικές και πρωτοβουλίες πάνω σε γενικότερα θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη, θα 
οδηγήσει στην οριστική αξιοποίηση πόρων που έχουν ήδη διατεθεί και στην 
πραγματοποίηση/ενσωμάτωση στην διαδικασία αυτή, ώριμων έργων που διαφορετικά 
πιθανόν δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.  
Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα να γίνει μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη 
εκμετάλλευση:  

• της ενδυνάμωσης της συνεργασίας των φορέων, ειδικά στους συγκεκριμένους 
τομείς που είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί 

• της καλλιέργειας της εξωστρέφειας των υπαλλήλων και γενικότερα των 
οργανισμών 

• της αύξησης της παραγωγικότητας των υπαλλήλων, με την παράλληλη μείωση 
του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών  
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• της ανάπτυξης και διάχυσης της πληροφορίας 
• της δημιουργίας πλατφόρμας για την άμεση και μελλοντική ανάπτυξη και 

αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και στον τομέα της 
τηλεματικής 

• της εικόνας μιας ευέλικτης και φιλικής προς τον πολίτη Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

Η κοινή ανάπτυξη μηχανογραφικών υποδομών back office, θα δώσει την δυνατότητα 
στους μικρότερους από τους ΟΤΑ, οι οποίοι δεν θα είχαν από μόνοι τους την δυνατότητα 
αυτόνομης λειτουργίας μηχανογραφικών ή οικονομικών ή τεχνικών υπηρεσιών, να 
επωφεληθούν από την εξοικονόμηση πόρων μέσω των οικονομιών κλίμακας που 
οδηγούν σε ανάλογη αύξηση των εσόδων και από την μεταφορά τεχνογνωσίας.  

3.2 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου 
Το έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Εθνικού Δημοτολογίου 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» και συμβάλλει στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την υποστήριξη της 
Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από τη δημιουργία ενός 
κρίσιμου πυρήνα υποδομών και εφαρμογών πληροφορικής. Το συγκεκριμένο έργο 
πληροφορικής, σχεδιάσθηκε σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού 
Σχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τους 
στόχους της πρωτοβουλίας e-Europe (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Λισσαβόνας) που δεσμεύει 
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα του χώρου της Δημόσιας Διοίκησης 
και τοπικής διακυβέρνησης. 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου, είναι έργο εθνικής 
εμβέλειας. Βασικός στόχος του είναι η δημιουργία και τήρηση μιας κεντρικής βάσης 
δεδομένων των δημοτών όλης της χώρας. Η βάση δεδομένων θα προκύψει από την 
συνένωση όλων των υφιστάμενων δημοτολογίων που τηρούνται στους ΟΤΑ. Με την 
υλοποίηση του παρόντος έργου θα επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας των κρίσιμων 
στοιχείων που τηρούνται για κάθε πολίτη και η βελτίωση των εξαρτωμένων από αυτά, 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

Επιπροσθέτως, η κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου, θα αποτελέσει 
τον πυρήνα των πληροφοριών πάνω στον οποίο θα στηριχθεί η ανταλλαγή έγκυρων 
στοιχείων μεταξύ πολλών βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιεί η Δημόσια Διοίκηση  και 
άλλοι οργανισμοί δημόσιου συμφέροντος. Επίσης, θα αποτελέσει  συστατικό στοιχείο 
της υλοποιούμενης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) και συνεπώς θα 
συντελέσει στην αναβάθμιση της γενικότερης εικόνας της Δημόσιας Διοίκησης. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), έχουν, σύμφωνα με τον νόμο, την 
αρμοδιότητα της τήρησης της Αστικής και Δημοτικής κατάστασης των πολιτών. Σε αυτό 
το πλαίσιο, συντάσσουν και ενημερώνουν όλα τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για την 
τήρηση των παρακάτω καταστάσεων : 

• Τήρηση του Δημοτολογίου του ΟΤΑ. Οι ΟΤΑ, σύμφωνα με τον νόμο, τηρούν την 
δημοτική κατάσταση των δημοτών τους και εκδίδουν όλες τις απαραίτητες 
αποφάσεις και πιστοποιητικά για κάθε νόμιμη χρήση. Αναλυτικά οι πράξεις 
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Δημάρχου αφορούν τις ενέργειες : Δημιουργία οικογενειακής μερίδας, εγγραφή 
σε υπάρχουσα οικογενειακή μερίδα, εγγραφή νεογέννητων ή ανήλικων, διαγραφή 
από το δημοτολόγιο, προσθήκη κυρίων ονομάτων ανηλίκων, προσθήκη ή 
συμπλήρωση στοιχείων, διόρθωση / μεταβολή στοιχείων.  

Τα πιο σημαντικά πιστοποιητικά που εκδίδονται είναι : Οικογενειακής 
κατάστασης, ατομικό γενικής χρήσης, για έκδοση δελτίου ταυτότητας, 
ταυτοπροσωπίας γενικής χρήσης, πλησιέστεροι συγγενείς, αποβιώσαντος, 
στρατολογίας, βεβαίωση για εκλογικό κατάλογο, εκλογικό, μεταδημότευσης, 
σχολικό, μόνιμης κατοικίας, για έκδοση διαβατηρίου. 

• Τήρηση του Ληξιαρχείου του ΟΤΑ. Οι εργασίες του Ληξιαρχείου 
περιλαμβάνουν: 

1. Τη σύνταξη, ενημέρωση και τήρηση των βιβλίων του Ληξιαρχείου. Τα 
γεγονότα καταχωρούνται σε διαφορετικά βιβλία, ανάλογα με το είδος τους 
(γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι). Ας σημειωθεί ότι για την εγγραφή σε 
δημοτολόγιο, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης, για μεταδημότευση 
λόγω γάμου ή για την δημιουργία οικογενειακής μερίδας απαιτείται 
προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου, για διαγραφή από το δημοτολόγιο 
λόγω θανάτου απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου 

2. Την τήρηση, για κάθε ληξιαρχικό γεγονός, φακέλου με τα σχετικά 
δικαιολογητικά 

3. Την έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και αποσπασμάτων πράξεων 

4. Την αποστολή των αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξεων στις αρμόδιες 
κατά περίπτωση  υπηρεσίες (ΟΤΑ στον οποίο ανήκει ο πολίτης, Νομαρχία, 
Υπουργείο κλπ.). Οι ληξιαρχικές πράξεις αποτελούν απαραίτητο 
δικαιολογητικό για την τήρηση της δημοτικής κατάστασης των πολιτών και 
την εγγραφή τους σε δημοτολόγια. 

• Τήρηση του Μητρώου Αρρένων του ΟΤΑ. Οι εργασίες της υπηρεσίας του 
Μητρώου Αρρένων περιλαμβάνουν: 

1. Την κατάρτιση των μητρώων αρρένων σε ετήσια βάση, την τήρηση των 
αρχείων αυτών καθώς και την τήρηση αρχείου των αποφάσεων των 
μεταβολών που επέρχονται σε αυτά. 

2. Την κατάρτιση και αποστολή των στρατολογικών πινάκων στο ΥΠΕΣΔΔΑ 
και στα στρατολογικά γραφεία. 

3. Την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών. 

• Τήρηση του εκλογικού καταλόγου του ΟΤΑ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι φορείς υλοποίησης του έργου, τα τμήματα 
των φορέων που αφορά το έργο καθώς και συγκεκριμένες λειτουργίες των τμημάτων τις 
οποίες καλύπτει το έργο. 
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 Φορείς 

 Υλοποίησης 

Τμήματα Φορέων Λειτουργίες 

Εποπτεία τήρησης Αστικής και  
Δημοτικής κατάστασης Αστικής και Δημοτικής 

κατάστασης Εποπτεία τήρησης διαδικασιών Ιθαγένειας  
και πολιτογραφήσεων 

Δ/νση Εκλογών Σύνταξη και αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων ΥΠΕΣΔΔΑ 

Δ/νση Μηχανοργάνωσης 
και  Ηλεκτρονικής 

Επεξεργασίας Στοιχείων 

Ανάπτυξη και υποστήριξη του Πληροφοριακού 

Συστήματος των εκλογών 

Παραλαβή και επεξεργασία απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την τήρηση της δημοτικής 

κατάστασης 
Τήρηση δημοτολογίου και έκδοση αποφάσεων 

δημοτικής αρχής 

Δημοτολόγιο 

Έκδοση πιστοποιητικών 
Παραλαβή δικαιολογητικών και καταχώρηση 

ληξιαρχικών γεγονότων Ληξιαρχείο 
Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και 

πιστοποιητικών 
Τήρηση Μητρώου Αρρένων του ΟΤΑ 

Παρακολούθηση μεταβολών 
Μητρώο Αρρένων Αποστολή Μητρώου Αρρένων στο ΥΠΕΣΔΔΑ 

Τήρηση εκλογικού καταλόγου ΟΤΑ 

ΟΤΑ 

Εκλογικοί κατάλογοι Αποστολή μεταβολών εκλογικού καταλόγου 
κάθε δίμηνο στο ΥΠΕΣΔΔΑ 

Παραλαβή αιτήσεων για πιστοποιητικά 

Αποστολή στοιχείων στον αρμόδιο φορέα ΚΕΠ Εξυπηρέτηση πολιτών 

Παράδοση πιστοποιητικού στον πολίτη 

Διαχείριση υποθέσεων 
πολιτών 

Παραλαβή δικαιολογητικών, επεξεργασία και 
διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών 

Υπουργεία 
και φορείς 

Εκτέλεση αρμοδιότητας  
Υπουργείο ή φορέα 

Αναζήτηση και ανταλλαγή στοιχείων δημοτικής 
κατάστασης με ΥΠΕΣΔΔΑ και ΟΤΑ 

Πίνακας 3 : Οι φορείς, τα τμήματα και οι λειτουργίες του ΟΠΣ [Πηγή : ΥΠΕΣΔΔΑ] 
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Οι λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρακάτω 
διάγραμμα : 
 

 
Εικόνα 7 : Διάγραμμα ροής δεδομένων του υπάρχοντος συστήματος δημοτολογίου 

[Πηγή : ΥΠΕΣΔΔΑ] 

Τα αποτελέσματα της υλοποίησης του Εθνικού Δημοτολογίου θα είναι άμεσα και ορατά 
λόγω της απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών τήρησης της δημοτικής κατάστασης 
των πολιτών. Με την υλοποίηση του έργου, πολύ μεγάλος αριθμός μετακινήσεων και 
αυτοπρόσωπης παρουσίας πολιτών σε Δημόσιες Υπηρεσίες κάθε βαθμού, έλεγχοι 
εγγράφων και πιστοποιητικών, διασταυρώσεις στοιχείων, αλληλογραφία ανάμεσα σε 
πολίτες και φορείς της Διοίκησης θα εκλείψουν και θα αντικατασταθούν, μετά από 
κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, από αυτόματες συναλλαγές ανάμεσα στα 
πληροφορικά συστήματα των αρμόδιων φορέων της Διοίκησης. 

Με την υλοποίηση του έργου, θα βελτιωθεί σημαντικά η ταχύτητα διαπεραίωσης των 
υποθέσεων των πολιτών και θα επιταχυνθούν οι ρυθμοί εκτέλεσης των σχετικών 
λειτουργιών όλων των βαθμίδων της Διοίκησης, με τελικό στόχο την βελτίωση των 
υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη. Επιπλέον, θα διασφαλιστεί η νομιμότητα των 
πράξεων Οργάνων της Διοίκησης και η ορθότητα των τηρουμένων στοιχείων στο βαθμό 
που θα εξαλειφθούν οι διπλές εγγραφές σε διαφορετικά Δημοτολόγια, οι παράτυπες 
πράξεις, οι αβλεψίες στην τήρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, η προσκόμιση 
από πολίτες πλαστών ή νοθευμένων εγγράφων. Το έργο θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
ταυτοποίηση του πολίτη από την στιγμή της γέννησής του ή της πρώτης εγγραφής του 
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στα Δημοτολόγια με όφελος για τον ίδιο και την Πολιτεία. Σημαντική κρίνεται και η 
δυνατότητα που θα παρέχεται για την τήρηση του οικογενειακού ‘δένδρου’ των πολιτών. 

Το ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου, λόγω των διασυνδέσεών του με πληροφοριακά 
συστήματα άλλων τομέων της διοίκησης (υπουργεία, φορείς κλπ.) αλλά και των 
διαδικτυακών εφαρμογών του, μπορεί να αποτελέσει τη σπονδυλική στήλη ενός 
λειτουργικά ενιαίου πληροφοριακού συστήματος που θα διενεργεί, διαχειρίζεται, ελέγχει 
και παρακολουθεί τις πάσης φύσεως μεταβολές της Αστικής και Δημοτικής κατάστασης 
των Πολιτών. Ένα τέτοιο σύστημα θα έχει εξαιρετικά υψηλή συμβολή: 

• στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Πολιτών που συναλλάσσονται σε 
καθημερινή βάση με τους ΟΤΑ, μέσω διαδικασιών και εργαλείων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 

• στη διαμόρφωση όρων «διαφάνειας» και «αυξημένης πρόσβασης» στην 
πληροφόρηση του Πολίτη γύρω από ζητήματα ενδιαφέροντός του 

• στην επίτευξη μειζόνων στόχων στον τομέα του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας 
Διοίκησης (απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, ηλεκτρονική διασύνδεση 
υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, κλπ.). 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου παρουσιάζονται στη συνέχει αναλυτικά : 

• Απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών και περιορισμός δαπανών. Η 
εφαρμογή του ΟΠΣ θα συντελέσει στη μείωση του χρόνου και των λαθών 
καταχώρισης και επεξεργασίας της πληροφορίας, στην αποτελεσματική 
διαχείριση της πληροφορίας, και συνεπώς και στην εξοικονόμηση χρόνου και 
πόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην παρούσα φάση, η διακίνηση της 
πληροφορίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης, της 
αυτοδιοίκησης και του πολίτη, πραγματοποιείται με αποστολή φυσικών εντύπων. 
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν τα φυσικά έντυπα χρειάζεται να 
καταχωρηθούν δύο και τρεις φορές σε διαφορετικές εφαρμογές που 
χρησιμοποιούνται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (π.χ. Δημοτολόγια, 
Ληξιαρχεία κλπ.), με μεγάλη πιθανότητα λαθών. 

• Ενημέρωση του Πολίτη. Το ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου με τις διαδικτυακές και 
e-Government εφαρμογές που θα περιλαμβάνει, στοχεύει στην ενημέρωση του 
Πολίτη. Ο Πολίτης θα έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν 
θέματα Αστικής και Δημοτικής κατάστασης τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα 
σημαντικά για την σχέση του με την Πολιτεία. Επίσης, ο Πολίτης θα έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλλει ερωτήματα σχετικά με τη δημοτική του κατάσταση και 
να ενημερώνεται άμεσα. 

• Επικοινωνία μεταξύ Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης. Μέσα από τις διεπαφές του 
ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου, θα καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία και 
άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης 
(Κεντρικές Υπηρεσίες ΥΠΕΣΔΔΑ, ΟΤΑ, ΚΕΠ, άλλα Υπουργεία, Νομαρχίες, 
Περιφέρειες κλπ.). 

Το ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου θα καλύψει τα τρία πρώτα επίπεδα ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, περιλαμβάνοντας λειτουργίες ενημέρωσης 
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και δημοσίευσης πληροφοριών, αλληλεπίδρασης και συναλλαγών με πολλαπλούς φορείς 
και κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. 

Οι κεντρικές υποδομές του ΟΠΣ θα εγκατασταθούν στο ΥΠΕΣΔΔΑ. Με την χρήση 
κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού, θα δημιουργηθεί και θα τηρείται η κεντρική 
βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου η οποία θα προκύψει από την συνένωση 
όλων των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων των δημοτολογίων που τηρούνται στους 
ΟΤΑ όλης της χώρας. Η κεντρική βάση δεδομένων θα τηρείται με συνεχή ενημέρωση 
από όλους τους ΟΤΑ. 

Η ενημέρωση αυτή θα αφορά στις πραγματοποιούμενες μεταβολές δημοτικής 
κατάστασης. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα  διασύνδεσης των στοιχείων του Εθνικού 
Δημοτολογίου με άλλες σημαντικές εφαρμογές της αρμοδιότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως 
είναι η εφαρμογή πολιτογραφήσεων. Θα παρέχεται η δυνατότητα  εξαγωγής πληθώρας 
χρήσιμων στατιστικών στοιχείων δημογραφικού, δημοσιονομικού και γενικότερου 
ενδιαφέροντος. Επίσης, με την χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών Διαδικτύου θα δοθεί 
δυνατότητα παροχής όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών στους πολίτες αλλά και των 
αναγκαίων στοιχείων στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες.  

Οι ΟΤΑ θα έχουν τη δυνατότητα διατήρησης των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης 
του δημοτολογίου, ενώ εναλλακτικά, θα τους δίνεται η δυνατότητα, σε όσους το 
επιθυμούν, να χρησιμοποιούν την διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης Δημοτολογίου, που 
αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου και η οποία θα εγκατασταθεί στις κεντρικές 
υποδομές του ΥΠΕΣΔΔΑ. 

Στο πλαίσιο το παρόντος έργου, θα αναπτυχθούν εφαρμογές Διαδικτύου για την 
πρόσβαση των ΚΕΠ στα στοιχεία του Εθνικού Δημοτολογίου, ώστε να  παρέχονται 
υπηρεσίες προς τους πολίτες (πιστοποιητικά δημοτικής κατάστασης, αιτήσεις προς ΟΤΑ, 
ενημέρωση κλπ.).  

Οι λειτουργικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος του τομέα που αφορά τα 
ΚΕΠ περιοχής, θα περιλαμβάνουν: 

• Τη δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων πολιτών για τα απαιτούμενα 
ανά περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις τους 
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε θέμα δημοτικής κατάστασης 

• Τη παροχή της δυνατότητας αναζήτησης σε διαπιστευμένους χρήστες και 
σύμφωνα με το κάθε φορά ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, των εγγεγραμμένων στα 
δημοτολόγια 

• Τη δυνατότητα συμπλήρωσης και αποστολής ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης 
διόρθωσης / μεταβολής στοιχείων δημοτικής κατάστασης 

• Τη δυνατότητα συμπλήρωσης και αποστολής ηλεκτρονικής φόρμας χορήγησης 
αντιγράφων πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης, σε εξουσιοδοτημένους 
χρήστες των ΚΕΠ 

• Τη δυνατότητα, με την κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, εμφάνισης, εκτύπωσης 
και χορήγησης πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης. 
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Στη συνέχεια ακολουθεί η σχηματική περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου λειτουργίας 
τήρησης των στοιχείων δημοτικής κατάστασης και των υποσυστημάτων των εφαρμογών 
οι οποίες θα υποστηρίζουν τις λειτουργικές περιοχές του έργου.

 

 
Εικόνα 8 : Διάγραμμα εφαρμογών του Εθνικού Δημοτολογίου [Πηγή : ΥΠΕΣΔΔΑ] 

3.3 Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαδημοτικής Εξυπηρέτησης Πολιτών της 
ΤΕΔΚ Νομού Ημαθίας 

Το βασικό έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός Διαδημοτικού Πληροφοριακού 
Συστήματος (ΔΠΣ) [42] που θα παρέχει σε όλους τους δημότες και τις επιχειρήσεις του 
νομού Ημαθίας  μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσα από το Διαδίκτυο αλλά και 
τηλεφωνικά. Πιο συγκεκριμένα οι πολίτες θα μπορούν να τακτοποιήσουν ζητήματα που 
αφορούν:  

• Πιστοποιητικά Δημοτολογίου & Μητρώου Αρρένων 
• Αιτήματα & Καταγγελίες Πολιτών 
• Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 
• Βεβαιώσεις ΤΑΠ  
• Ηλεκτρονικό Ψήφισμα Δημοτών 
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• Πληρωμή Προστίμων ΚΟΚ 
Αντιστοίχως οι επιχειρήσεις θα μπορούν να τακτοποιήσουν ζητήματα όπως : 

• Πληρωμή Δημοτικού Φόρου 
• Ενημέρωση Προμηθευτών του Δήμου 

Εκτός από τον Δήμο Βέροιας θα εξυπηρετούνται επίσης οι δημότες των Δήμων 
Αλεξάνδρειας, Μελίκης, Αποστόλου Παύλου και Ανθέμια 
Το Διαδημοτικό Πληροφοριακό Σύστημα που θα δημιουργηθεί εισάγει σύγχρονες 
μεθόδους εξυπηρέτησης του πολίτη, οι οποίες αναμένεται:  

• να μειώσουν το κόστος εξυπηρέτησης, μιας και οι πολίτες θα εξυπηρετούνται 
χωρίς τη μεσολάβηση υπαλλήλου 

• να μειώσουν το χρόνο εξυπηρέτησης μέσω της  ηλεκτρονικής οργάνωσης της 
πληροφορίας και των εγγράφων 

• να συμβάλλουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας, μιας και ο πολίτης μέσα από τα 
αυτόματα συστήματα ενημέρωσης θα γνωρίζει εξ’ αρχής τα απαραίτητα 
έγγραφα που πρέπει συνοδεύουν την αίτησή του 

• να συμβάλλουν στη βελτίωση της διαφάνειας, μιας και οι διοικήσεις των 
Δήμων θα μπορούν π.χ. να εντοπίζουν ηλεκτρονικά τις καθυστερήσεις των 
εκκρεμών αιτήσεων και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. 

Επιπλέον, το συγκεκριμένο έργο θα δώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των παραπάνω Δήμων, μιας και θα μπορούν να κάνουν 
χρήση του λογισμικού διαχείρισης και διάθεσης της πληροφορίας του  WEB Server της 
ΤΕΔΚ μέσα από το Διαδίκτυο. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει την 01/10/2003 και 
θα ολοκληρωθεί στις 29/07/2004   
Το συμπληρωματικό έργο κατάρτισης αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς 
στελέχη, χρήστες και διαχειριστές του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαδημοτικής 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΗΣΔΕΠ) της ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας. Η συγκεκριμένη δράση 
λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το βασικό έργο της υλοποίησης του ΗΣΔΕΠ και το 
φυσικό αντικείμενό της θα συμπεριληφθεί στις βασικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, που 
θα αναλάβει την υλοποίηση του κεντρικού συστήματος (υποδομών και εφαρμογών). 
Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης αποτελεί: 

• Η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη δεξιοτήτων προς ένα 
επιλεγμένο ικανό πυρήνα στελεχών της ΤΕΔΚ Ν. Ημαθίας και καθώς και των 
πέντε Δήμων, οι οποίοι θα αναλάβουν στη συνέχεια την παραγωγική 
λειτουργία και διαχείριση του συστήματος, αλλά θα υποστηρίξουν και τους 
υπόλοιπους χρήστες. 

• Την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στο σύνολο των χρηστών του νέου 
πληροφοριακού συστήματος (παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, εγχειριδίων 
χρήσης κλπ.) ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε 
παραγωγική λειτουργία. 
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• Την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των 
χρηστών του συστήματος και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής 
τους στα νέα εργαλεία. 

Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει στις 01/10/2003 και θα ολοκληρωθεί στις 
29/02/2004 
Το έργο αποτελεί πιλοτική και καινοτόμο δράση που εντάσσεται στο Μέτρο 2.1: 
«Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη, επιχειρηματικά σχέδια, 
μελέτες, πιλοτικά έργα», του άξονα 2 (Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής) του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 
Ο Ν. Ημαθίας ήταν η μόνη διαδημοτική συνεργασία που επέβαλε σχετική πρόταση, μιας 
και η υπάρχουσα υποδομή στον νομό ήταν σε θέση να υποστηρίξει την υλοποίηση του 
έργου. Εφόσον το πιλοτικό αυτό έργο επιτύχει τους στόχους του, αναμένεται να 
ακολουθήσει η εφαρμογή του και σε άλλους νομούς της χώρας. 

3.4 Συλλογή, ψηφιοποίηση & τεκμηρίωση του πολιτιστικού υλικού 
του Δήμου Θεσσαλονίκης 

Οι γενικοί στόχοι του παρόντος έργου που προτείνει η Διεύθυνση Πολιτισμού με τίτλο 
“Συλλογή, ψηφιοποίηση & τεκμηρίωση του πολιτιστικού υλικού του Δήμου 
Θεσσαλονίκης” [43] είναι: 

• Η καλύτερη οργάνωση του πολιτιστικού υλικού (πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
εκθέσεις, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία κλπ) 

• Η συγκέντρωση όλων των παραπάνω σε ένα οργανωμένο ιστοχώρο που θα 
βοηθήσει στην εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πολιτών (& αυτών που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, π.χ. ΑμΕΑ) 

• Η άντληση του υλικού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών 
συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. εκπαιδευτικών φορέων, φοιτητών, εκπαιδευτών), 

Η ψηφιοποίηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη οργάνωση του υλικού που με 
τη σειρά της θα οδηγήσει στη χρησιμοποίησή του από ολοένα και περισσότερα άτομα 
που θα εξυπηρετούνται πλέον από απόσταση, εφόσον θα έχουν τη δυνατότητα να 
εξετάζουν το υλικό που υπάρχει, να αντλούν αρχεία από τον ιστοχώρο ή ακόμα και να 
επισκέπτονται τους χώρους έκθεσης του υλικού στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν με 
έρευνα που θα κάνουν στο ιστοχώρο ότι θα βρουν πληροφορίες στους χώρους αυτούς. 
Ακόμα, μέσα από τις σελίδες του δικτυακού κόμβου θα γίνεται η γνωριμία των 
επισκεπτών με τους χώρους διεξαγωγής των εκθέσεων / εκδηλώσεων μέσω video που θα 
ξεναγούν τον επισκέπτη. 
Το πολιτιστικό περιεχόμενο του υλικού που θα ψηφιοποιήσουμε έχει μεγάλη σημασία 
μιας και περιλαμβάνει συλλογές πινάκων που έχει στη διάθεσή της η Δημοτική 
Πινακοθήκη, συλλογές βιβλίων του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης, καθώς και 
θεσμοθετημένες εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού (π.χ. Δημήτρια) και θα 
λειτουργήσουν καταλυτικά στη γνωριμία των πολιτών με τα θέματα αυτά, ενώ 
παράλληλα θα οδηγήσουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού. 
Ο αριθμός των χρηστών που θα επισκεφτούν το site και θα αξιοποιήσουν τα 
αποτελέσματα του παρόντος έργου προβλέπεται ότι θα προσεγγίζει τους 2,000 και θα 
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είναι συνεχώς αυξανόμενος, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών θα φτάνει τους 100 την 
ημέρα και θα είναι επίσης αυξανόμενος. 
Το υλικό που θα μπορεί κανείς να βρει στον ιστοχώρο θα μπορεί να το αποθηκεύει και 
να το χρησιμοποιεί για ιδία χρήση, ενώ θα υπάρχουν και θέματα (πίνακες, βιβλία) που θα 
πρέπει να επισκεφτεί τους χώρους στους οποίους εκθέτονται για περισσότερες 
πληροφορίες και πιθανή αγορά αυτών (π.χ. περίπτωση βιβλίων που διαθέτει το ΚΙΘ). 
Το έργο θα δώσει μια διαφορετική πνοή στο Δήμο Θεσσαλονίκης και η προβολή του 
πολιτιστικού υλικού θα βοηθήσει σημαντικά στο να το γνωρίσουν οι πολίτες και να 
ανατρέχουν εκεί με στόχο την ενημέρωσή τους. Θα καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες 
που σχετίζονται με το υλικό αυτό, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται για σύνταξη 
εργασιών, οργάνωση σεμιναρίων κλπ. 
Παράλληλα το έργο αυτό θα οδηγήσει στη διατήρηση και προστασία τεκμηρίων ή 
συλλογών που κινδυνεύουν από τη συχνότητα της φυσικής πρόσβασης, ενώ παράλληλα 
θα τα αναδείξει κιόλας 
Επίσης, το έργο θα βοηθήσει στη γνωριμία ξένων με την πολιτιστική κληρονομιά του 
Δήμου Θεσσαλονίκης. Η μετάφραση του δικτυακού κόμβου στα αγγλικά (που είναι μια 
διεθνείς γλώσσα) θα δώσει την ευκαιρία σε άτομα από άλλες χώρες να γνωρίσουν το 
υλικό αυτό επισκεπτόμενοι το site, ενώ θα αποτελέσει ταυτόχρονα και ένα σημείο στο 
δίκτυο το οποίο θα ενημερώνει το κοινό για τα τρέχοντα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. 
Παράλληλα, μέσω των video που θα βρίσκει ο επισκέπτης του site στις σελίδες του, θα 
ξεναγείται μέσα στους χώρους διεξαγωγής των εκθέσεων / εκδηλώσεων. 
Ακόμη θα δοθεί η δυνατότητα σε ευπαθείς ομάδες (π.χ. ΑμΕΑ) που αυτή τη στιγμή 
δυσκολεύονται να επισκεφτούν εκθεσιακούς χώρους της πόλης ή το Κέντρο Ιστορίας, να 
ενημερώνονται από το σπίτι τους και να παίρνουν την όποια πληροφορία μέσω 
Διαδικτύου. 
Η ύπαρξη ατόμου που θα ασχολείται με τη συντήρηση του ιστοχώρου, αλλά και με την 
συνεχή ενημέρωσή του θα οδηγήσει στη βιωσιμότητα αυτού, ενώ πολύ σημαντικό ρόλο 
θα παίξει η συνεχής διαφήμιση και η προώθηση του ιστοχώρου. 
Το έργο αυτό καλύπτει τους στόχους του Μέτρου 2.4 του προγράμματος Κοινωνία της 
Πληροφορίας που αφορά στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και την κοινωνικό-οικονομική 
ανασυγκρότηση αυτής. Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικές ομάδες που χρειάζονται το υλικό, καθώς 
και ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων (Έλληνες και μη, άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες και δεν έχουν δυνατότητα μετακίνησης, άτομα που επιθυμούν να ενημερώνονται 
άμεσα για πολιτιστικά θέματα) που με μια απλή επίσκεψη στον ιστοχώρο θα 
ενημερώνονται για πολιτιστικά θέματα. 

3.5 Κυβερνητική πύλη του Δήμου Αθηνών 
Ο Δήμος Αθηναίων είναι από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που αξιοποίησε τις 
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και Διαδικτύου, δημιούργησε έναν 
δικτυακό τόπο με σκοπό την πληροφόρηση των πολιτών του και όχι μόνο, σε θέματα που 
αφορούν την πόλη. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια σημαντική προσπάθεια να 
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εμπλουτίσει της υπηρεσίες που προσφέρει πέρα από την απλή πληροφόρηση και σε 
υπηρεσίες που αλληλεπιδρούν με τον χρήστη. 

Ιστοσελίδα : http://www.cityofathens.gr/

 
Οι πιο σημαντικές πληροφορίες που παρέχει είναι : 

• Εκδηλώσεις Πολιτισμικού ενδιαφέροντος 
• Παρουσίαση της Δημοτικής πινακοθήκης 
• Αθλητικές εκδηλώσεις 
• Πληροφορίες για όλες τις διευθύνσεις και τμήματα του Δήμου. Τηλέφωνα 

επικοινωνίας και ώρες λειτουργίας 
• Πρόσβαση στα δελτία τύπου του Δήμου από το 2001 και μετά 

Επίσης παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες που μπορούν να θεωρηθούν αρκετά καινοτόμες 
και οι οποίες είναι :    

Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕ). 

 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων στην προσπάθεια της να συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση αυτού του κοινωνικού προβλήματος δημιούργησε το Κέντρο 
(ΚΑΕ).Πρόκειται για έναν φιλικό χώρο που συνδυάζει την πληροφόρηση σχετικά με την 
αγορά εργασίας , τη στήριξη των ανέργων που επιθυμούν να εργαστούν αλλά δεν 
μπορούν να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας ,επειδή δε χρησιμοποιούν τις 
κατάλληλες τεχνικές και γενικά την ανάδειξη της προβληματικής της ανεργίας μέσω 
συναντήσεων και συζητήσεων μεταξύ ανέργων και μη ανέργων. Από τις 18 Μαΐου 2001 
όσοι αναζητούν εργασία αλλά και οι επιχειρήσεις μπορούν να επισκέπτονται το δικτυακό 
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τόπο του ΚΑΕ και να πληροφορούνται για θέματα εργασίας και αναζήτησης 
προσωπικού.  

Έτσι πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kae.gr, ο επισκέπτης μπορεί να 
επιλέξει μεταξύ τριών διαφορετικών Υπηρεσιών :  

• Με την πρώτη , που αφορά τους ανέργους, ο επισκέπτης μπορεί να καταχωρήσει 
το βιογραφικό του, να ενημερώνεται για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και για 
τις διάφορες υποστηρικτικές δραστηριότητες του ΚΑΕ όπως είναι για παράδειγμα 
το Club εργασίας. Μπορεί επίσης να συμβουλευτεί τις χρήσιμες ενότητες που 
αφορούν τη σύνταξη του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής, και τη 
προετοιμασία της συνέντευξης. 

• Με την Υπηρεσία τις επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες και οι υπεύθυνοι 
προσωπικού, μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την επιλογή και 
αξιολόγηση προσωπικού, την εκπαίδευση εργαζομένων και την ενημέρωση για 
προγράμματα επιδότησης ανέργων. 

• Η Υπηρεσία που αφορά τους υποψήφιους επιχειρηματίες είναι υπό κατασκευή 
και θα είναι σύντομα διαθέσιμη. Θα μπορεί να πληροφορεί του υποψήφιους 
επιχειρηματίες για θέματα που αφορούν το επιχειρηματικό σχέδιο, τις 
επιδοτήσεις. 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών(GIS) 

Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν 
εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην ιστοσελίδα 
http://www.athensmap.gr/. Οι υπηρεσίες αυτές είναι :  

• Εφαρμογή πληροφόρησης όρων δόμησης. Χάρις σε αυτό ο πολίτης στέλνει τις 
οδούς που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο του ακινήτου που τον 
ενδιαφέρει , μέσω του email poleodomia@cityofathens.gr και μέσα σε μία ημέρα 
η Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων του αποστέλλει ηλεκτρονικά έγχρωμο 
σχεδιάγραμμα που περιλαμβάνει τους όρους δόμησης του ακινήτου. 

• Δυνατότητα πλοήγησης σε Ψηφιακούς Χάρτες των Πολεοδομικών Μελετών. Μία 
ακόμη εφαρμογή του GIS είναι η χαρτογράφηση των πολεοδομικών μελετών 
αναβάθμισης των γειτονιών της Αθήνας. Σε συνεργασία με τη διεύθυνση 
αρχιτεκτονικού έχει γίνει η φωτογραφική τεκμηρίωση, η καταγραφή ιστορικών 
στοιχείων , καθώς και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των διατηρητέων κτιρίων 
στους άξονες Αθηνάς, Πανεπιστημίου και Σταδίου. Στη Διεύθυνση Κηποτεχνίας 
και Πρασίνου μέσω του GIS έχει πραγματοποιηθεί η καταγραφή όλων των 
χώρων που δραστηριοποιείται η Διεύθυνση με δημιουργία φωτογραφικού 
αρχείου 1800 σημείων. 

• Πληροφόρηση για μία σειρά από θεματικούς χάρτες που μπορεί κάποιος πολίτης 
να αποκτήσει έπειτα από παραγγελία. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον 
ενδιαφερόμενο να κατεβάσει από τον ιστοχώρο την φόρμα παραγγελίας. 

• Πληροφόρηση για διάφορα ψηφιακά δεδομένα που να παραγγείλει ένας πολίτης 

• Το M-GUIDE Cultural Location Based Information Services στοχεύει στην 
υλοποίηση ενός συστήματος για την παροχή Υπηρεσιών Πληροφόρησης 
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σχετικών με την τοποθεσία του χρήστη (Location Based Information Services) 
για τις πόλεις της Αθήνας και του Turku (πόλη της Φινλανδίας) και είναι ένα 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό 
περιεχόμενο της πληροφόρησης θα αποτελείται από Τουριστικές πληροφορίες 
που αφορούν συγκεκριμένα αξιοθέατα, μνημεία και άλλα σημεία τουριστικού 
ενδιαφέροντος. Ο χρήστης θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην πληροφορία 
μέσω διαφορετικών μέσων όπως για παράδειγμα SMS, ηλεκτρονικά περίπτερα 
πληροφόρησης κ.α. http://www.exodus.gr/m-guide/publications.htm 

3.6 Προϋποθέσεις και Ανασταλτικοί παράγοντες 
Ο δρόμος προς μια δημόσια διοίκηση και ιδιαίτερα για την τοπική αυτοδιοίκηση η οποία 
θα έχει ενσωματώσει δυναμικές και αποτελεσματικές διαδικασίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης δεν είναι καθόλου εύκολος. Ειδικά για την Ελλάδα που η τοπική 
αυτοδιοίκηση μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναλαμβάνει αυξημένες 
αρμοδιότητες η υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
προχωρήσει με προσοχή και με βασικό στόχο την αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα. 

Για τον λόγο αυτό θα πρώτα από όλα να αναγνωριστούν οι πιο κρίσιμοι παράγοντες [44] 
που θα οδηγήσουν με ασφάλεια στην υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Οι παράγοντες αυτοί είναι : 

• Ιεράρχηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι 
πολλές φορές προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απέτυχαν λόγω της 
λανθασμένης επιλογής ως προς το ποια ήταν τα προβλήματα που έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν. Είναι δυνατόν ένα έργο να φαίνεται ενδιαφέρον και καινοτόμο 
χωρίς όμως και ταυτόχρονα να επιλύει σημαντικά προβλήματα των πολιτών. 
Επομένως η επιλογή των υπηρεσιών που θα προσφερθούν μέσα από ένα 
πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι πολύ σημαντικός. 

• Καθορισμός ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων. Πολλές φορές η ανάπτυξη 
συστημάτων πληροφορικής μπορεί να επιμηκυνθεί πολύ περισσότερο από ότι 
είχε αρχικά σχεδιαστεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση, ακόμη και σε 
εγκατάλειψη του έργου 

• Προσεκτική διαχείριση των κονδυλίων που δεσμεύονται για την υλοποίηση 
προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εδώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στην επιλογή των τεχνολογιών που αποδεδειγμένα μπορούν να 
υποστηρίξουν το έργο και όχι τεχνολογίες που είναι μεν σύγχρονες αλλά δεν 
έχουν δοκιμαστεί και έχουν και μεγάλο κόστος. 

• Οι πολίτες οι οποίοι είναι και οι τελικοί χρήστες τέτοιων συστημάτων θα πρέπει 
να συμμετέχουν όσο είναι δυνατόν στην εξέλιξη αυτών των προγραμμάτων. Οι 
πολίτες θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες που προσφέρονται 
αλλά και να έχουν την δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν.  

Οι πιο πάνω προϋποθέσεις έρχονται, στην καθημερινή πρακτική της Ελληνικής 
πραγματικότητας σε σύγκρουση με μια σειρά από ανασταλτικούς παράγοντες. Οι 
παράγοντες αυτοί είναι :  
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• Έλλειψη του κατάλληλου προσωπικού για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και 
τα προβλήματα για την υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

• Μειωμένη υποστήριξη της ηγεσίας των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι 
σε τέτοια προγράμματα. 

• Δεν υπάρχει σωστός προγραμματισμός με αποτέλεσμα πολλές φορές να 
αλλάζουν οι προτεραιότητες. 

• Οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι περιορισμένη και πρέπει να καλύψουν 
πιο άμεσες ανάγκες 

• Πολλές φορές οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς αντιστέκονται στις αλλαγές και 
αντιμετωπίζουν με φόβο τις νέες τεχνολογίες. 

• Έλλειψη σε βασικές υποδομές τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών  

• Μεγάλο μέρος του πληθυσμού είτε δεν έχει πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες είτε 
δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να τις χρησιμοποιήσει 

4 Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-Democracy) 
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι κατά τον προηγούμενο αιώνα οι δημοκρατικές 
διαδικασίες επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό και από τις εξελίξεις στην τεχνολογία. 
Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια με την εκρηκτική εξάπλωση του Διαδικτύου μπορούμε 
να πούμε ότι αρχίζει να διαφαίνεται και μια τάση άμεσης εκμετάλλευσης των 
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, με στόχο την βελτίωση των 
δημοκρατικών διαδικασιών. Η διαδικασία αυτή έχει παγκοσμίως ονομαστεί ηλεκτρονική 
δημοκρατία. 
Αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό της ηλεκτρονικής δημοκρατίας μπορούμε να πούμε 
ότι είναι η χρήση των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνιών προκειμένου να 
επιτρέψουμε, να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στην 
πολιτική ζωή. Το Διαδίκτυο το οποίο είναι το κατεξοχήν μέσω που μπορεί να συνδράμει 
αποφασιστικά σε μια τέτοια σημαντική θεσμική αλλαγή στην διαδικασία λειτουργίας των 
σύγχρονων δημοκρατιών. Το Διαδίκτυο καθιστά εύκολη την οργάνωση χαλαρών 
δικτύων πολιτών, ανεξάρτητα από την απόσταση την οποία βρίσκονται. Μια 
δημοκρατική κοινωνία είναι υποχρεωμένη να κρατά ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας, 
ώστε να μπορούν οι πολίτες συνεχώς να συμμετέχουν στις διαδικασίες. 
Από την εμπειρία των τελευταίων ετών μπορούμε να πούμε πως η ηλεκτρονική 
δημοκρατία είναι πρωτίστως ένα τοπικό φαινόμενο. Τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα 
παραδείγματα ηλεκτρονικής δημοκρατίας είναι μέχρι στιγμής σε τοπικό επίπεδο. Οι 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών επιτρέπουν στις αρχές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά δίκτυα για την ταχυδρόμηση και την 
διανομή των πληροφοριών, διοργάνωση συζητήσεων, την συζήτηση, την οργάνωση και 
την άσκηση πίεσης . Θέματα τέτοιου είδους πιέσεων θα μπορούσε για παράδειγμα να 
είναι ένα σχέδιο για την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου δίπλα σε ένα χωριό, μια 
απόφαση να κλείσει ένα σχολείο ή η απαίτηση για την κατασκευή ενός πάρκου σε ένα 
χώρο που μένει αναξιοποίητος. 
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Ταυτόχρονα οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο αναγκάζονται να γίνουν 
πιο ανοιχτοί προς τους πολίτες και να λειτουργούν με μεγαλύτερη διαφάνεια. Για 
παράδειγμα πολλές τοπικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων, καθώς επίσης και διάφορα 
άλλα στοιχεία όπως ώρες λειτουργίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, μέχρι και θέματα 
προγραμματισμού. Το ότι αυτές οι πληροφορίες γίνονται εύκολα διαθέσιμες στο κοινό 
είναι σίγουρο ότι κλονίσει πολιτιστικά πολλούς κρατικούς θεσμούς 
Στην διαδικασία εφαρμογής της ηλεκτρονικής δημοκρατίας υπάρχουν και ορισμένοι 
κίνδυνοι. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι :  

• Να αποφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα σε αυτούς που έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να αποκτήσουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο και φυσικά την απαραίτητη εκπαίδευση. 

• Καλά οργανωμένες ομάδες μπορούν να εκμεταλλευτούν τις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών για να διατηρούν σταθερή πίεση στους 
πολιτικούς. 

• Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. 

4.1 Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (e-Voting) 
Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών υπήρξαν σημαντικές πρωτοβουλίες διεθνώς για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Από της πιο σημαντικές εφαρμογές ηλεκτρονικής 
δημοκρατίας είναι αυτή της ψηφοφορίας μέσω του Διαδικτύου. Σήμερα τα βασισμένα 
στο Διαδίκτυο συστήματα εκλογής βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και 
δοκιμής. Δημόσιοι και ιδιωτική οργανισμοί προσπαθούν να δημιουργήσουν αξιόπιστα 
συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας [45] και προσπαθούν να επιλύσουν τα σύνθετα 
προβλήματα και να δημιουργήσουν τις απαιτούμενες υποδομές. 
Η μετάβαση στις εκλογές με τη χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αποτελεί ένα θέμα στο 
οποίο υπάρχει μεγάλη διχογνωμία. Οι υπερασπιστές της υποστηρίζουν ότι 

• Η νέα τεχνολογία θα αυξήσει τη συμμετοχή των ψηφοφόρων 
• Θα διευκολύνει την διαδικασία της ψηφοφορίας  
• Θα δώσει τη δυνατότητα στο εκλογικό σώμα να ενημερώνεται πιο 

αποτελεσματικά. 
 Η αντίθετη πλευρά υποστηρίζει ότι : 

• Η τεχνολογία που απαιτείται για να πιστοποιήσει τους ψηφοφόρους και να 
εξασφαλίσει την ακρίβεια και την ακεραιότητα του συστήματος εκλογής είτε 
δεν υπάρχει, είτε δεν είναι αποδεκτή από ευρύ κοινωνικό σύνολο. 

• Το ψηφιακό χάσμα θα ενδυνάμωνε τις πιο εύπορες και πιο εξοικειωμένες με 
την τεχνολογία τάξεις. 

• Η διαχείριση των δημόσιων εκλογών δεν μπορεί να γίνεται από ιδιωτικές 
εταιρείες 
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4.1.1 Μοντέλα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας 
Τα συστήματα που προτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο διακρίνονται σε τρεις βασικές 
κατηγορίες : 

• Ψηφοφορία από το σπίτι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
• Ψηφοφορία από το σπίτι on-line, σε συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους 
• Ψηφοφορία από ένα περιφερειακό εκλογικό κέντρο που έχει τον κατάλληλο 

εξοπλισμό και μια σύνδεση στο Διαδίκτυο 
Το πρώτο μοντέλο έχει εφαρμοστεί από της ΗΠΑ για τους πολίτες που είναι εκτός 
συνόρων. Οι ψήφοι ζητούνται και αποστέλλονται μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Η ψήφος θα μπορεί έπειτα να συμπληρωθεί από τον ψηφοφόρο και 
εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, να επιστρέψει με τη χρήση της ταχυδρομικής 
υπηρεσίας ή ηλεκτρονικά στο γραφείο εκλογής μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής. Το κύριο 
πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου σε σχέση με το δεύτερο, είναι η μεγαλύτερη ευκολία 
για τους ψηφοφόρους που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
Στο δεύτερο μοντέλο οι ψηφοφόροι εισέρχονται μέσω ασφαλών συνδέσεων, 
επιβεβαιώνουν την ταυτότητα τους κα συμμετέχουν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. 
Αυτού του είδους η ψηφοφορία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί από το σπίτι, το γραφείο, 
την βιβλιοθήκη, το σχολείο ή οποιοδήποτε άλλο σημείο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, και 
να πραγματοποιηθεί στο διάστημα αρκετών ημερών. 
Το τρίτο μοντέλο αποτελεί έναν εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών εκλογικών κέντρων. 
Η ψηφοφορία θα διεξάγεται σε εξοπλισμένα με υπολογιστές εκλογικά κέντρα, όπου 
αφού επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του ψηφοφόρου και συμπληρωθεί το ψηφοδέλτιο, η 
ψήφος θα αποστέλλεται μέσω του Διαδικτύου στο σταθμό καταμέτρησης. Αυτή η 
μέθοδος επιταχύνει το υπάρχον σύστημα, ενώ παρέχει ασφάλεια και ευκολία στον 
ψηφοφόρο. Ο τελευταίος μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε κέντρο ψηφοφορίας 
μέσα στην γεωγραφική περιοχή του, κάτι που επιτρέπεται εφόσον υπάρχει κεντρικό 
σύστημα βάσεων δεδομένων με τα στοιχεία των ψηφοφόρων και τις ψήφους τους. 

4.1.2 Πλεονεκτήματα της Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας 
Τα πλεονεκτήματα [46] που παρουσιάζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε σχέση με την 
παραδοσιακή εκλογική διαδικασία είναι : 

• Συμμετοχή. Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερος 
κόσμος αποστασιοποιείται από τα κόμματα και πολύ περισσότερο από τις 
πολιτικές διαδικασίες. Η ψηφοφορία μέσω του Διαδικτύου είναι δυνατόν να 
ενθαρρύνει την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. 

• Ευκολία. Ίσως το σημαντικότερο επιχείρημα υπέρ των ηλεκτρονικών 
ψηφοφοριών είναι ο παράγοντας της ευκολίας. Είναι γεγονός ότι η ευκολία 
ενθαρρύνει την συμμετοχή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρότερο εκλογικό 
σώμα. Είναι σαφές ότι με αυτό τον τρόπο λύνεται και το θέμα των ετεροδημοτών, 
αφού πια δεν θα απαιτείται οποιαδήποτε μετακίνηση. Η λύση της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας θα οδηγήσει στη μείωση των κρατικών δαπανών για τις εκλογές και 
στην εξοικονόμηση εργατοωρών λόγω των λιγότερων μετακινήσεων. 
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• Στο πιο κρίσιμο σημείο της διαδικασίας των εκλογών, όταν δηλαδή ο 
ψηφοφόρος βρίσκεται μπροστά στην κάλπη πολλές φορές έχει ελάχιστες ή 
καθόλου πληροφορίες για τους υποψήφιους ή τα ζητήματα που τίθενται στην 
κρίση τους. Πολλοί από τους ψηφοφόρους την ώρα της εκλογής ψηφίζουν 
ονόματα που απλώς θυμούνται ευκολότερα, ή πρόσωπα που έχουν προβληθεί 
περισσότερο από τα ΜΜΕ. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία έχει την δυνατότητα να 
προσφέρει στους ψηφοφόρους επίσημα συγκεκριμένες πληροφορίες για κάθε 
υποψήφιο, τη στιγμή ακριβώς που ψηφίζουν. Αυτό είναι ένα γεγονός που από 
μόνο του μπορεί να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής των προεκλογικών 
διαδικασιών. 

• Αποδοτικότητα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο 
διαχειριστικό μέρος της όλης διαδικασίας. Οι εκλογές και η καταμέτρηση των 
ψήφων μπορεί να γίνει γρηγορότερα, φθηνότερα και αποδοτικότερα. 

• Πρόσβαση. Ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρήματα τη ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας είναι ότι επιτρέπει την πρόσβαση στη δημοκρατική διαδικασία σε 
πολύ περισσότερους πολίτες, ακόμη και σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού που 
για διάφορους λόγους τώρα αποκλείονται. Για να μπορέσουν οι προβληματικές 
ομάδες του πληθυσμού να συμμετέχουν ισότιμα, πρέπει να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή να φτάσει το Διαδίκτυο σε κάθε σπίτι και να 
αντιμετωπιστεί η σημερινή ανισότητα. 

4.1.3 Ανασταλτικοί παράγοντες 
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν έχει όμως μόνο πλεονεκτήματα αλλά και σημαντικά 
μειονεκτήματα όπως είναι τα παρακάτω [47]:  

• Ασφάλεια. Το σημαντικότερο βήμα προκειμένου ένα σύστημα ψηφοφορίας να 
καταστεί ασφαλές, είναι η επαλήθευση των μεμονωμένων ψηφοφόρων. Το 
σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο κάθε ψηφοφόρος είναι πραγματικός και ότι 
κάθε πρόσωπο δίνει μόνο μια ψήφο. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο τεχνικό 
ζήτημα. Για το λόγο αυτό ιδιωτικές και δημόσιες οργανώσεις έχουν στρέψει το 
ενδιαφέρον τους στην υπερνίκηση των τεχνικών προκλήσεων της ασφαλούς 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ένα σύστημα ασφαλούς ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  

1. Απόδειξη γνησιότητας (Authentication): Ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι 
εκλογείς 

2. Μυστικότητα (Secrecy): Κανένας δεν θα πρέπει να γνωρίζει τι ψήφισε 
ένας ψηφοφόρος 

3. Ακεραιότητα (Integrity): Οι ψήφοι δεν μπορούν να αλλοιωθούν χωρίς 
αυτό να γίνει αντιληπτό 

4. Μοναδικότητα (Uniqueness): Κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει πάνω από 
μια φορά 

5. Ακρίβεια (Accuracy): Οι ψήφοι καταμετρώνται σωστά 
6. Αξιοπιστία (Reliability): Η εκλογική διαδικασία είναι δυνατή ακόμη και 

σε δυσχερείς συνθήκες 
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7. Διαφάνεια (Transparency): Οι εκλογείς πρέπει να μπορούν να 
κατανοήσουν πως λειτουργεί το σύστημα 

• Η πιστοποίηση ενός εκλογικού συστήματος είναι δαπανηρή και χρονοβόρα. 
• Δεν έχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στις 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 
• Οι δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί, δικηγόροι και άλλοι εμπλεκόμενοι δεν 

έχουν επαρκή εκπαίδευση 

4.1.4 Πρόγραμμα e-Vote 
Το έργο e-VOTE ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2001, είχε διάρκεια 30 μηνών και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπαγόμενο στο 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, 
Τεχνολογία της Κοινωνίας της Πληροφορίας (IST). Πρόκειται για ένα πιλοτικό 
πρωτοποριακό έργο που έχει σαν στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός 
συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω του Διαδικτύου (Ιinternet), έτσι ώστε να 
συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι και εργαζόμενοι στις συζητήσεις 
και στη διαδικασία λήψης σημαντικών αποφάσεων. Στα πλαίσια του προγράμματος 
αναπτύχθηκαν μια σειρά από προδιαγραφές που αφορούν θέματα ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας ειδικά στα πλαίσια ενός δήμου, στην εγγραφή και πιστοποίηση της 
ταυτότητας ενός ψηφοφόρου, στον υπολογισμό και την εμφάνιση των εκλογικών 
αποτελεσμάτων καθώς και την επικοινωνία των πολιτικών κομμάτων με το εκλογικό 
σώμα. 

Το σύστημα θα είναι προσβάσιμο κυρίως μέσω φυλλομετρητών του Διαδικτύου και 
κινητών τηλεφώνων με την ικανότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Επιπλέον θα 
παρουσιάσει ένα πρωτόκολλο ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που θα αποτρέπει την 
δυνατότητα εξαπάτησης του συστήματος ή τον κίνδυνο κατάργησης της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων των ψηφοφόρων. Αυτό επιτυγχάνεται με την υλοποίηση μιας 
ισχυρής πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την 
εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων.  

Επίσης κατά την διάρκεια των πρώτων πιλοτικών ψηφοφοριών που διεξάγουν οι 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, θα αξιολογηθεί η ανταπόκριση όσων θα εργαστούν για 
την διεξαγωγή των εκλογών, θέματα που αφορούν νομικά ζητήματα καθώς και η 
κοινωνική συμπεριφορά και αποδοχή απέναντι σε μια τέτοια διαδικασία.  

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία δίνει στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
αυτήν από οποιοδήποτε σημείο διαθέτει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως π.χ. το γραφείο 
τους, κάποιο Internet cafe, ή απλά από την άνεση του σπιτιού τους. Αλλά, ακόμα και αν 
κάποιος δεν έχει άμεση πρόσβαση στο Internet, θα μπορεί να συμμετάσχει κάνοντας 
χρήση των επιλεγμένων σημείων στο Δήμο, τα οποία αντί για κάλπες απλά θα διαθέτουν 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος e-VOTE παρουσιάζει τα εξής 
πλεονεκτήματα:  

• Ευκολία ψηφοφορίας, καθώς ο ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει πρακτικά από 
οποιοδήποτε σημείο σύνδεσης στο Διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να διαθέτει 
εξειδικευμένες γνώσεις ή ικανότητες. 
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• Διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου 

• Διασφάλιση της εγκυρότητας του αποτελέσματος, καθώς ο κάθε ψηφοφόρος 
μπορεί να ψηφίσει μόνο μια φορά χωρίς η ψήφος του να μπορεί να αλλοιωθεί από 
οποιονδήποτε. 

• Δυνατότητα έλεγχου της εκλογικής διαδικασίας και του αποτελέσματος 

Ένας από τους συμμετέχοντες σε αυτό τα πρόγραμμα είναι και ο Δήμος Αμαρουσίου. Η 
πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία στο Μαρούσι διεξήχθη από τις 31 Μαρτίου έως τις 11 
Απριλίου 2003 με θέμα «Ολυμπιακοί Αγώνες και Μαρούσι». Το ψηφοδέλτιο 
περιελάμβανε 10 ερωτήσεις που αφορούσαν τόσο στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη 
στο Μαρούσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 όσο και στις επιπτώσεις για τους 
κατοίκους και την πόλη του Αμαρουσίου μετά τη λήξη τους. Τα αποτελέσματα της 
πρώτης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καθώς και των υπόλοιπων ψηφοφοριών θα 
αποτελέσουν τη βάση ενός γόνιμου διαλόγου αλλά και των σχεδίων δράσης που θα 
εκπονήσει ο Δήμος σε καθένα από αυτούς τους τομείς. Στο πλαίσιο του έργου 
προγραμματίζεται να διεξαχθούν τέσσερις ακόμα ψηφοφορίες για τα εξής θέματα :  

• Ικανοποίηση των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου (όπως π.χ. 
δημοτική συγκοινωνία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπηρεσίες υγείας). 

• Επιθυμίες/απαιτήσεις των επιχειρήσεων που εδρεύουν στο Δήμο 

• Πολεοδομικός σχεδιασμός 

• Ποιότητα ζωής  

4.2 Το έργο Euro-Citi 
Tο έργο EURO-CITI (EUROpean CITIes platform for on-line transaction services) [48] 
υλοποιείται μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ο 
βασικός του στόχος είναι να προδιαγράψει, να υλοποιήσει και να δοκιμάσει μια κοινή 
αρχιτεκτονική και σχετικές υπηρεσίες με απώτερο στόχο τις δημοτικές αρχές. Οι 
υπηρεσίες που προτείνεται να υλοποιηθούν είναι : 

• Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η τηλεψηφοφορία θα χρησιμοποιηθεί για 
σφυγμομετρήσεις που θα μπορούν να ξεκινήσουν είτε από τους πολίτες είτε από 
τις δημόσιες αρχές και αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την έννοια της «άμεσης 
δημοκρατίας».  

• Ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων  

• Τηλεδιαβούλευση (Tele-Consulting).  

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική θα ενσωματώσει και όπου αναγκαίο θα εμπλουτίσει 
τεχνολογίες αιχμής για ασφάλεια δεδομένων, πιστοποίηση/εξουσιοδότηση των χρηστών, 
περιγραφή ηλεκτρονικού περιεχομένου, εξατομικευμένο γραφικό περιβάλλον κ.τ.λ.. Η 
πλατφόρμα που θα προκύψει έπειτα από τις έρευνες και την εφαρμογή των όποιων 
συμπερασμάτων, θα πρέπει έχει να έχει την δυνατότητα να αναδιαμορφώνεται με 
δυναμικό και ευέλικτο τρόπο ώστε να επιτρέπει για παράδειγμα ταυτόχρονη ψηφοφορία 
για το ίδιο πρόβλημα σε γεωγραφικά κατανεμημένες περιοχές. Οι δοκιμές θα 
υποστηριχτούν από μια γενική μεθοδολογία για επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και θα 
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πραγματοποιηθούν σε τρεις μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις, την Αθήνα, την Βαρκελώνη και 
το δήμο Brent του Λονδίνου. 

Ο κύριος στόχος του EURO-CITI είναι να υλοποιήσει και να επιδείξει μια ομάδα από 
νέες δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών με το δημόσιο τομέα, συγκεκριμένα 
την ηλεκτρονική ψηφοφορία, την ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων και την 
τηλεδιαβούλευση, που θα μπορούν να προσπελαστούν από το διαδίκτυο και από το 
πρωτόκολλο GSM χρησιμοποιώντας την τεχνολογία WAP. Ο στόχος αυτών των 
υπηρεσιών είναι να βελτιώσει την αποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών, να 
ενισχύσει την έννοια της άμεσης δημοκρατίας και να καλλιεργήσει την συνεργασία 
μεταξύ των Δήμων σε όλα τα επίπεδα ( περιφερειακό, εθνικό, Ευρωπαϊκό).  
Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του EURO-CITI περιλαμβάνουν:  

• Την προδιαγραφή και υλοποίηση μιας κοινής αρχιτεκτονικής που θα υποστηρίζει 
μεταξύ άλλων την ασφάλεια των διακινούμενων δεδομένων, την 
πιστοποίηση/εξουσιοδότηση των χρηστών και την δυναμική αναδιαμόρφωση της 
πλατφόρμας.  

• Την υλοποίηση καινούργιων υπηρεσιών συναλλαγής και την εγκατάσταση τους 
σε τρεις μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλεις (Αθήνα, Βαρκελώνη και τον Δήμο Borough 
of Brent του Λονδίνου)  

• Την υλοποίηση και δοκιμή μιας μεθοδολογίας για επιχειρησιακή αναδιαμόρφωση 
που θα επιτρέψει στις δημοτικές αρχές να εκμεταλλευθούν στο μέγιστο βαθμό τις 
εφαρμογές που θα εξελιχθούν.  

Προκείμενου η έννοια της Ηλεκτρονικής κυβέρνησης να αποκτήσει πραγματική 
υπόσταση είναι πολύ σημαντικό οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να διευρύνουν το 
φάσμα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες. Η παρούσα 
υποδομή παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να εμπλουτιστεί 
περαιτέρω ώστε να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής. Αυτό θα 
επιτρέψει στους πολίτες να αποκτήσουν προϊόντα ή να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες 
μέσω του δικτύου ή να αποστείλουν δεδομένα.  

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω οι πιο σημαντικές υπηρεσίες είναι η τηλεδιαβούλευση, η 
ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων και η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την υλοποίηση 
σφυγμομετρήσεων. Η σύσταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών 
ξεφεύγει από τα πλαίσια του απλού σχεδιασμού ιστοσελίδων. Η υλοποίηση τους 
βασίζεται σε έναν αριθμό τεχνολογικών καινοτομιών κυρίως στους τομείς της 
ασφάλειας, της πιστοποίησης/εξουσιοδότησης του χρήστη και στη χρήση αποδοτικών 
αλγορίθμων που θα χειριστούν την αυξημένη τηλεπικοινωνιακή κίνηση. Η 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών στηρίζεται σε έναν 
αριθμό οργανωτικών αναδιαρθρώσεων και πιο συγκεκριμένα σε ένα επιχειρησιακό 
μοντέλο και μια μεθοδολογία επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης, που απαιτείται από τις 
διαχειριστικές αρχές (Δήμους).  

Μέσω του έργου του EURO-CITI προτείνονται τρεις σημαντικές κατηγορίες :   

• Την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας  

Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας απεικονίζεται στην πιο κάτω εικόνα :  
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Εικόνα 9 : Αρχιτεκτονική του Euro-Citi 

Η πλατφόρμα αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία : 

1. Ο server (EC) στον οποίο βρίσκονται όλες οι εφαρμογές 

2. Ο EURO-CITI Security Manager (ESM) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
ασφάλεια του συστήματος 

3. Ένας κατάλογος (LDAP) στον οποίο βρίσκονται όλες οι πληροφορίες που 
αφορούν το έργο 

4. Η βάση δεδομένων (DB) όπου βρίσκονται τα δεδομένα των εφαρμογών 

• Τις υπηρεσίες της πλατφόρμας  

• Το επιχειρησιακό μοντέλο που θα περιλαμβάνει την μεθοδολογία επιχειρησιακής 
αναδιοργάνωσης που χρειάζεται για να εκμεταλλευτούν οι δημοτικές αρχές στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την πλατφόρμα  

Η προσέγγιση του EURO-CITI υποδηλώνει ότι καινοτομίες απαιτούνται και στους τρεις 
παραπάνω τομείς. Αυτές οι καινοτομίες συνοψίζονται ως εξής:  

• Αρχιτεκτονική EURO-CITI: Η κύρια καινοτομία εντοπίζεται στην ενσωμάτωση 
των πιο εξελιγμένων πρωτοκόλλων και τεχνολογιών για: Ασφαλή πρόσβαση από 
το διαδίκτυο και το WAP, πιστοποίηση/εξουσιοδότηση των χρηστών και 
δυναμική αναδιαμόρφωση των δικτύων του EURO-CITI.  

• Υπηρεσίες EURO-CITI: Η κύρια καινοτομία έγκειται στον ορισμό και 
προδιαγραφή των νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών.  

• Επιχειρησιακό μοντέλο EURO-CITI: Η κύρια καινοτομία βρίσκεται στην 
προσαρμογή γενικών επιχειρησιακών μοντέλων και μεθοδολογιών 
επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης από τον κλάδο των επιχειρήσεων για να 
χρησιμοποιηθούν από τις δημοτικές αρχές ώστε να εκμεταλλευθούν την 
πλατφόρμα EURO-CITI.  

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία :  
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• Τρεις νέες εφαρμογές λογισμικού που θα επιτρέψουν στις δημοτικές αρχές να 
διαχειριστούν τις παρακάτω υπηρεσίες για τον πολίτη: Τηλεψηφοφορία, 
ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων και τηλεδιαβούλευση  

• Μια αρχιτεκτονική που θα επιτρέψει την δυναμική αναδιαμόρφωση των δικτύων 
μεταξύ των δήμων και θα υποστηρίζει τις παρεχόμενες δικτυακές υπηρεσίες, π.χ. 
επιτρέποντας στους πολίτες διαφορετικών δήμων να συμμετάσχουν σε κοινές 
ψηφοφορίες.  

• Ένα καινούργιο επιχειρησιακό σχέδιο που θα επιτρέψει στους δήμους να 
εκμεταλλευθούν στο μέγιστο τις προσφερόμενες υπηρεσίες.  

Τα οφέλη από το πρόγραμμα αναμένεται να είναι τα παρακάτω :  

• Η εφαρμογή τηλεδιαβούλευσης θα διευκολύνει την επικοινωνία των πολιτών με 
τις δημοτικές αρχές. Η χρήση της εφαρμογής τηλεψηφοφορίας για 
σφυγμομετρήσεις θα διευκολύνει την πραγμάτωση της «άμεσης δημοκρατίας», 
δηλαδή την αυξημένη και ίση συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές 
διαδικασίες. Η ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων θα αυξήσει την 
αποτελεσματικότητα και θα μειώσει το κόστος λειτουργίας των δημοτικών 
αρχών.  

• Η αρχιτεκτονική του EURO-CITI θα ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ των 
δημοτικών αρχών σε όλα τα επίπεδα, από το περιφερειακό ως και το Ευρωπαϊκό, 
με το να καταστήσει δυνατό για τις δημοτικές αρχές να δημιουργούν νοητά 
ιδιωτικά δίκτυα μεταξύ τους (VPN).  

• Ο εξυπηρετητής του EURO-CITI θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας για να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων σε επίπεδο δικτύου, 
το δικαίωμα του πολίτη στην ψήφο, την ανωνυμία της ψήφου κ.ο.κ..  

• Η πλατφόρμα του EURO-CITI θα ενοποιήσει την υπάρχουσα υποδομή 
(εξυπηρετητές, δημόσιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πληροφοριακά κιόσκια) 
με την τεχνολογία των «έξυπνων καρτών» και την αναδυόμενη τεχνολογία WAP, 
αυξάνοντας έτσι την δυνατότητα πρόσβασης από όλους τους πολίτες.  

• Όλα τα κομμάτια λογισμικού του EURO-CITI καθώς και το γραφικό περιβάλλον 
χρήσης του θα υποστηρίζουν την εύκολη προσαρμογή σε άλλες γλώσσες 
κάνοντας εύκολη την υιοθέτηση τους από οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή χώρα  

• Τέλος, τα προτεινόμενα επιχειρησιακά μοντέλα θα αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δημοτικών αρχών  

Στους κύριους τομείς στους οποίους αναμένεται το EURO-CITI να προσφέρει 
σημαντικές πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές είναι οι παρακάτω : 

• Στον δημόσιο τομέα και ειδικότερα στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Ο δημόσιος τομέας σε όλη την Ευρώπη έχει ανάγκη για σύγχρονες υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών συναλλαγών με τον πολίτη όπως είναι η τηλεψηφοφορία, η ηλεκτρονική 
αποστολή εγγράφων και η τηλεδιαβούλευση. Αυτό ισχύει για όλες τις βαθμίδες του 
δημόσιου τομέα, από την κεντρική κυβέρνηση έως και τις περιφερειακές αρχές. Η χρήση 
όλων των εφαρμογών λογισμικού του EURO-CITI από τον δημόσιο τομέα αναμένεται 
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να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και να μειώσει το κόστος. Ταυτόχρονα, η 
δυνατότητα της παράλληλης διεξαγωγής σφυγμομετρήσεων σε διαφορετικά μέρη θα 
ενισχύσει τους συνδέσμους μεταξύ των δημοτικών αρχών σε όλα τα επίπεδα 
(περιφερειακό, εθνικό, Ευρωπαϊκό) [49].  

Η προτεινόμενη πλατφόρμα του EURO-CITI θα επιτρέψει και την ανάπτυξη άλλων 
«δικτυακών εφαρμογών» δηλαδή υπηρεσιών που θα είναι ταυτόχρονα προσπελάσιμες 
από πολίτες που ζούνε σε διαφορετικές τοποθεσίες. Σημαντικότερα, θα βελτιώσει την 
ποιότητα της δημοκρατίας με το να ενισχύσει την έννοια της «άμεσης δημοκρατίας». Στα 
οφέλη των πολιτών συμπεριλαμβάνεται και η εικοσιτετράωρη πρόσβαση σε δημοτικές 
υπηρεσίες από το σπίτι και κατά την διάρκεια μετακίνησης εξοικονομώντας χρόνο και 
χρήμα. Περιληπτικά, αναμένεται ότι οι εφαρμογές θα ωφελήσουν και τις δημοτικές αρχές 
που θα υιοθετήσουν τις υπηρεσίες αλλά και τους τελικούς αποδέκτες δηλαδή τους 
πολίτες που θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες. 

• Στον ιδιωτικό τομέα 

Πιο συγκεκριμένα σωματεία, σύνδεσμοι, οργανισμοί, πανεπιστήμια και θεωρητικά 
οποιοσδήποτε οργανισμός με μεγάλο αριθμό μελών. Η υπηρεσία τηλεψηφοφορίας του 
EURO-CITI μπορεί για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς για την εκλογή 
των αντιπροσώπων τους ή ακόμα για αποφάσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι 
υπόλοιπες υπηρεσίες του EURO-CITI μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα. 

• Χρήσιμα συμπεράσματα για την χρήση της τηλεψηφοφορίας 

Η έρευνα στα πλαίσια της υπηρεσίας τηλεψηφοφορίας του EURO-CITI, αναμένεται να 
προσφέρει σημαντική γνώση για το αν η τηλεψηφοφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
ασφάλεια και στην διεξαγωγή μελλοντικών εκλογών. Εάν τα αποτελέσματα είναι 
ευνοϊκά τότε η σύμπραξη θα προχωρήσει στην κατασκευή ενός σχεδίου εκμετάλλευσης 
για την υπηρεσία τηλεψηφοφορίας που θα στοχεύει όχι μόνο στη πραγματοποίηση 
σφυγμομετρήσεων αλλά και εκλογών.  

5 Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα, σε όλες τις χώρες του κόσμου σε 
εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι από τις πιο σύγχρονες. Τα υπάρχοντα 
όμως πληροφοριακά συστήματα της διοίκησης δεν έχουν σχεδιαστεί με βάση μια 
συνολική αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών και χαρακτηρίζονται από 
διαλειτουργικότητα. Δηλαδή την δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα συστήματα 
και αποδέχονται υπηρεσίες και δεδομένα από αυτά.  
Για να επιτευχθεί η αναγκαία διαλειτουργικότητα, θα πρέπει να καθοριστούν κάποια 
πρότυπα που θα αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων 
ικανών να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης. Αυτά τα πρότυπα θα κάνουν δυνατή την ενιαία ροή της πληροφορίας 
από σύστημα σε σύστημα μέσα στα πλαίσια του δημόσιου τομέα , αλλά και έξω από 
αυτόν και θα παρέχουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις καλύτερες και πιο 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες.  

Από τους πιο σημαντικούς φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο που ασχολείται με την 
διατύπωση πολιτικών και προτύπων σε θέματα τεχνολογίας που αφορούν την 
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ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το e-GIF (e-government Interoperability Framework 
(http://www.govtalk.gov.uk/schemasstandards/egif.asp)το οποίο είναι μια πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας. Το e-GIF καλύπτει τρεις βασικούς τομείς. 

• Διαλειτουργικότητα 

• Ολοκλήρωση δεδομένων 

• Πρόσβαση στην πληροφορία 

Οι τεχνικές προδιαγραφές διασυνδεσιµότητας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα : 

Τμήμα  Πρότυπα 

Διευθύνσεις Η σύνδεση των διευθύνσεων πρέπει να γίνεται µε IPv4 και να 
υπάρχει σχέδιο για μετάβαση στο IPv6. 

Interfaces για 
συστήματα 
Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (e-
Mail) 

Τα interfaces για συστήματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-
Mail) πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο SMTP/MIME για 
μεταφορά μηνυμάτων (message transport) και το POP3 ή IMAP 
για την ανεύρεση/ανάκληση θυρίδων (mailbox retrieval). Το 
S/MIME V3 πρέπει να χρησιµοποιείται για την ασφάλεια των 
μηνυμάτων εκτός και εάν υπάρχουν άλλες ειδικές κυβερνητικές 
απαιτήσεις ασφαλείας. 

Directory Services H ανάπτυξη directory services και σχετικών interfaces θα πρέπει 
να βασίζεται σε LDAPv3, εκτός από Web-based transactions µε 
SOAP όπου θα πρέπει να χρησιµοποιείται το UDDI. 

Μελλοντικές 
υπηρεσίες 
βασισµένες στο Web 

Μελλοντικές υπηρεσίες βασισµένες στο Web θα πρέπει να 
υλοποιούνται µε το πρωτόκολλο SOAP, το πρότυπο καταλόγου 
UDDI και το πρότυπο περιγραφής υπηρεσιών WSDL. 

Domain Naming DNS(RFC 1035) 

Internet/Intranet 
Domain Name 

Το DNS θα πρέπει να χρησιμοποιείται για Internet/Intranet 
Domain Name σε IP Address Resolution. 

Μεταφορά 
Ηλεκτρονικών 
Αρχείων 

Η μεταφορά ηλεκτρονικών αρχείων θα πρέπει να βασίζεται στο 
πρωτόκολλο FTP. 

Αρχεία Μεγάλου 
Μεγέθους 

Κατά την μεταφορά αρχείων μεγάλου μεγέθους θα πρέπει να 
υποστηρίζονται οι δυνατότητες restart και recovery του 
πρωτοκόλλου FTP. 

IP Security IP-SEC (RFC2402/2404) 

LAN/WAN 
Interworking 

IPv4 (RFC 791) 
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Transport Security SSL v3/TLS (RFC 2246) 

Αλγόριθμοι 
κρυπτογράφησης 

3DES, AES, Blowfish 
 

Interfaces 
Εφαρμογών  

Τα web-based interfaces θα πρέπει να αντικαταστήσουν 
εφαρµογές βασισµένες σε Terminal 

Πίνακας 4 : Τεχνικές προδιαγραφές διασυνδεσιµότητας 
Αντίγραφα των αρχείων IETF RFCs στο http://www.ietf.org/rfc.html 
Οι τεχνικές προδιαγραφές ολοκλήρωσης και διαµόρφωσης δεδοµένων (Data Integration 
and Transformation) παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα : 

Τμήμα  Πρότυπα 

Ολοκλήρωση 
δεδοµένων 

XML και XML schemas για ολοκλήρωση δεδοµένων 

Μοντελοποίηση 
δεδοµένων 

UML (http://www.omg.org/gettingstarted/specsandprods.htm/), 
RDF και XML για μοντελοποίηση δεδοµένων (Data Modeling) 
και για υιοθέτηση γλώσσας περιγραφής (Description Language) 

Μετασχηματισμό 
δεδοµένων 

XSL για μετασχηματισμό δεδοµένων (Data Transformation) 

Υλοποιήσεις XML Όλες οι υλοποιήσεις XML θα πρέπει να αναπτύσσονται έτσι ώστε 
να ικανοποιούν τις οδηγίες και τα πρότυπα του World Wide Web 
Consortium (W3C – http://www.w3c.org/). Τα συστήματα 
πληροφορικής του δημοσίου θα πρέπει να βασίζονται στις 
σχετικές προδιαγραφές του W3C. Προτείνεται η αποφυγή χρήσης 
επεκτάσεων που δεν έχουν κατατεθεί στο W3C ειδικά σε σημεία 
που αφορούν τη διαλειτουργικότητα. 

XML schemas Τα XML schemas που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να έχουν γίνει 
αποδεκτά από τους δημόσιους οργανισμούς 

Πρότυπο για 
Metadata 

Η ανάπτυξη και η υιοθέτηση πρότυπου για Metadata το οποίο θα 
πρέπει να βασίζεται στο μοντέλο Dublin Core 

Γεωγραφικά 
δεδομένα 

GML (Geospatial Markup Language) 
http://www.opengis.org/techno/specs.htm 

Πίνακας 5 : Τεχνικές Προδιαγραφές Ολοκλήρωσης και διαµόρφωσης δεδοµένων 
Οι τεχνικές προδιαγραφές πρόσβασης Πληροφοριών (Information Access) 
απεικονίζονται στον πιο κάτω πίνακα : 

Τμήμα  Πρότυπα 

Πρόσβαση µέσω Τα κυβερνητικά συστήματα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 
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τεχνολογίας 
browser. 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
είναι προσβάσιµα µέσω τεχνολογίας browser. 

Κανάλια Παράδοσης Τα κυβερνητικά συστήματα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ως στόχο την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών στον χρήστη (πολίτη, επιχειρήσεις) µέσω 
ενός εύρους καναλιών παράδοσης όπως: προσωπικούς 
υπολογιστές και υπολογιστές workstations, συσκευές µε browsers 
μειωμένης λειτουργικότητας, σταθμοί πληροφόρησης (info 
kiosks), ψηφιακή τηλεόραση, κινητά τηλέφωνα, PDAs, κλπ. 

Ορισμός 
Πληροφοριακού 
Περιεχομένου 

Τα κυβερνητικά συστήματα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε το 
πληροφοριακό περιεχόμενο να ορίζεται ανεξάρτητα από το 
συγκεκριμένο κανάλι παράδοσης.  

Κανάλια Παράδοσης 
µε Μειωμένη 
Ικανότητα  

Τα κυβερνητικά συστήματα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε οι 
απαραίτητες πληροφορίες της υπηρεσίας να είναι προσβάσιμες 
στον πολίτη µέσω ενός καναλιού παράδοσης µε μειωµένη 
ικανότητα όπου είναι απαραίτητο κατά περίπτωση, µε την 
χρησιµοποίηση κατάλληλων τεχνολογιών προσωπικής 
διαµόρφωσης όπως οι transcoders. 

Πρόσβαση για 
Άτομα µε Ειδικές 
Ανάγκες. 

Τα κυβερνητικά συστήματα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
παρέχουν πρόσβαση για άτομα µε ειδικές ανάγκες. 

Πρόσβαση στον 
πολίτη Μέσω 
Πολλαπλών 
Καναλιών 
Παράδοσης 

Τα κυβερνητικά συστήματα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
είναι προσβάσιµα στον πολίτη µέσω πολλαπλών καναλιών 
παράδοσης βάσει των συγκεκριμένων αναγκών του πολίτη (κατά 
περίπτωση). 

Υποστήριξη Internet Όλα τα κυβερνητικά συστήματα πληροφορικής τα οποία 
παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ικανά να 
υποστηρίζουν το Internet ως κανάλι παράδοσης, είτε απευθείας 
είτε µέσω υπηρεσιών τρίτων. 

Plug-ins Όταν το Internet χρησιμοποιείται ως κανάλι παράδοσης, 
επιπρόσθετα middleware ή plug-ins μπορούν να 
χρησιμοποιηθούνε, εφ’ όσον είναι αναγκαίο για την ενδυνάμωση 
της λειτουργικότητας των browsers που υπάρχουν στους 
προσωπικούς υπολογιστές και υπολογιστές workstations, 
δεδομένου ότι αυτά μπορούν εύκολα να γίνουν downloaded από 
το Internet χωρίς σχετικό κόστος (software licenses). 

Ασφάλεια Τα κυβερνητικά συστήματα πληροφορικής τα οποία παρέχουν 
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Downloading ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
παρέχουν την μέγιστη προστασία από κινδύνους ασφάλειας 
σχετικούς µε την σύνδεση στο Internet, συµπεριλαµβανοµένου 
της ικανότητας προστασίας από κινδύνους σχετικούς µε το 
downloading κώδικα ο οποίος μπορεί να εκτελεστεί και δεν είναι 
authenticated. 

Πίνακας 6 : Τεχνικές Προδιαγραφές Πρόσβασης Πληροφοριών 
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αποδέχτηκε τις πιο πάνω πολιτικές 
και οι οδηγίες που έχει δώσει προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι πως τα νέα 
συστήματα πληροφορικής του δημοσίου πρέπει υποχρεωτικά να σχεδιάζονται και να 
υλοποιούνται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις πιο πάνω Τεχνικές Προδιαγραφές 
διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα µε άλλα συστήματα του Δημοσίου Τομέα. 
Για τα υπάρχοντα συστήματα του Ελληνικού δημοσίου υπάρχει η άμεση ανάγκη 
εναρμόνισής τους µε αυτές τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές. Γνωρίζοντας ότι 
οποιοσδήποτε επανασχεδιασμός και μετατροπή των υπαρχόντων συστημάτων αποτελεί 
ένα αρκετά δύσκολο και δαπανηρό έργο (ειδικά για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
είναι πρακτικά αδύνατο), προτείνεται η χρησιµοποίηση ενός μηχανισμού middleware 
μέσα από τον οποίο θα εξασφαλίζεται τουλάχιστον η ασφαλής μεταφορά δεδοµένων 
προσφέροντας τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό διαλειτουργικότητας για τα συστήματα 
αυτά.  

6 Συμπεράσματα 
Είναι γεγονός πως οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν φέρει μια 
σειρά από επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες επικοινωνούν με 
τις δημόσιες υπηρεσίες και τη διοίκηση, αλλά και στον τρόπο που λειτουργούν οι 
μηχανισμοί των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης [50]. Το ζητούμενο σε όλες αυτές τις 
προσπάθειες είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, η ενίσχυση της 
διαφάνειας και της ψηφιακής δημοκρατίας, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας αλλά και 
της διαφθοράς. 
Η έρευνα έδειξε ότι στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 
όλο τον κόσμο προωθούνται καινοτόμες ενέργειες, τεχνολογικές υποδομές και πλήθος 
εφαρμογών που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής και την εξυπηρέτηση των 
πολιτών για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην επικοινωνία των 
πολιτών με το κράτος. Βέβαια οι διαφορές που υπάρχουν από χώρα σε χώρα αλλά και 
μεταξύ φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στην ίδια χώρα είναι τεράστιες. Οι διαφορές 
αυτές οφείλονται τόσο σε οικονομικούς όσο και σε κοινωνικούς παράγοντες. Ο 
σημαντικότερος ίσως κοινωνικός παράγοντας είναι ο βαθμός διείσδυσης του Διαδικτύου 
στους πολίτες. Οι περισσότερο αναπτυγμένες χώρες έχουν σαφώς το προβάδισμα στην 
παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Βέβαια υπάρχουν και χώρες που είναι 
λιγότερο αναπτυγμένες και στις οποίες ορισμένοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν 
προχωρήσει στην υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για 
παράδειγμα μια τέτοια περίπτωση είναι η περιφέρεια της Andhra Pradesh στην Ινδία. 
Επίσης η εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει έναν 
πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στην υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής 
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διακυβέρνησης. Το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει έχουν άμεση σχέση με την 
καθημερινότητα του πολίτη και την λειτουργία των επιχειρήσεων. Επιπλέον οι φορείς 
της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ πιο κοντά στα προβλήματα του πολίτη και 
μπορούν πολύ πιο εύκολα να ακούσουν την γνώμη του αλλά και τις προτάσεις του. 
Ταυτόχρονα όμως αυτά τα καθημερινά και άμεσα προβλήματα που πρέπει να 
αντιμετωπίσει για παράδειγμα ένας Δήμος (π.χ. η καθαριότητα της πόλης ή η 
ασφαλτόστρωση των δρόμων) θέτουν σε δεύτερη μοίρα την υλοποίηση προγραμμάτων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα οποία κοστίζουν τόσο σε χρήματα όσο και σε 
ανθρώπινο δυναμικό και τα οποία πολλές φορές δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 
Σύμφωνα με την έρευνα, το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουν ηλεκτρονικά οι 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ μεγάλο και καλύπτει όλους τους τομείς που 
αφορούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει το πιο απλό στάδιο το οποίο 
είναι η πληροφόρηση και φτάνει μέχρι αυτό του πλήρη μετασχηματισμού του 
οργανισμού. Η πιο δυναμική τάση που υπάρχει αυτή την στιγμή είναι η παροχή 
υπηρεσιών οι οποίες θα παρουσιάζονται με τη μορφή γεγονότων ζωής, όπως είναι η 
εκπαίδευση, η υγεία, η εργασία κ.τ.λ.. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
περίπτωση της περιφέρειας της Καταλονίας. 
Επίσης κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών υπήρξαν πρωτοποριακές και σημαντικές 
πρωτοβουλίες διεθνώς για την ηλεκτρονική Δημοκρατία. Ο ρυθμός ανάπτυξης των 
εφαρμογών αυξάνει, εντούτοις ο μετασχηματισμός της Δημοκρατίας μέσω της χρήσης 
του Διαδικτύου είναι ακόμη επιφανειακός. Η ηλεκτρονική Δημοκρατία είναι ένας τομέας 
ο οποίος αφορά πρωτίστως την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πολύ πιο εύκολο και 
αποτελεσματικό να διεξαχθεί μια ηλεκτρονική ψηφοφορία ή μια σφυγμομέτρηση της 
κοινής γνώμης σε ένα δήμο. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν 
άμεσα σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξήγαγε ο Δήμος Αμαρουσίου. 
Όσον αφορά την Ελλάδα η έρευνα έδειξε ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν 
έχουν ακόμη κατανοήσει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Είναι πολύ οι δήμοι 
στην χώρα μας που δεν έχουν ακόμη παρουσία στο Διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια 
γίνεται μια σημαντική προσπάθεια της κεντρικής κυβέρνησης να δημιουργήσει την 
κατάλληλη υποδομή σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Τα 
σημαντικότερα από αυτά προγράμματα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και επηρεάζουν άμεσα τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κάποια συγκριτικά αποτελέσματα της έρευνας 
σε σχέση με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής και Διαδικτύου στην τοπική 
αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ελλάδα Εξωτερικό 

Ελλιπής υποδομή σε ΤΠΕ Σύγχρονες υποδομές ΤΠΕ σε όλες τις 
βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης 

Περιορισμένοι πόροι  Οικονομική αυτοτέλεια των φορέων 
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τοπικής αυτοδιοίκησης 

Σημαντικές ελλείψεις σε εξειδικευμένο 
προσωπικό σε θέματα ΤΠΕ 

Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό σε 
θέματα ΤΠΕ.  

Μικρός βαθμός συνεργασίας με τον 
ιδιωτικό τομέα 

Συνεχείς συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες 

Σχετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού 
έχει σύνδεση με το Διαδίκτυο 

Σημαντική κρίσιμη μάζα πολιτών που 
προτιμά και έχει την δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες για την 
εξυπηρέτηση του από την Δημόσια 
Διοίκηση 

Έλλειψη υποστήριξης της εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών 
από την πλευρά της διοίκησης 

Η διοίκηση ενθαρρύνει και υποστηρίζει 
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για 
την παροχή υπηρεσιών 

Ατολμία στην εφαρμογή μεθόδων 
επανασχεδιασμού των επιχειρηματικών 
διαδικασιών (BPR) και νέων μεθόδων 
διαχείρισης των σχέσεων με τον πολίτη 
(CRM).  

Η Δημόσια Διοίκηση προσαρμόζεται πιο 
εύκολα στις νέες ανάγκες των πολιτών και 
προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στον 
τρόπο λειτουργίας της. 

Πίνακας 7 : Σύγκριση εφαρμογών Η/Δ στην τοπική αυτοδιοίκηση  
Ελλάδας και  εξωτερικό 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα υπολείπεται σε 
μεγάλο βαθμό των αναπτυγμένων χωρών του εξωτερικού όσον αφορά την χρήση νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και την παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών. Το μοντέλο που ακολουθεί η Ελλάδα στην προώθηση των πολιτικών για την 
υλοποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι αυτό του κεντρικού 
σχεδιασμού. Αυτό είναι αναπόφευκτο από την στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν ούτε την οικονομική αυτοτέλεια αλλά ούτε και 
το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση τόσο πολύπλοκων έργων. Eπομένως θα 
πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για 
την υλοποίηση προγραμμάτων ΤΠΕ. Αυτό θα έχει σημαντικά οφέλη τόσο σε επίπεδο 
οικονομικό όσο και στην ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. Ειδικά για πάρα πολλούς 
μικρούς Δήμους και κοινότητες της Ελλάδας, η επιλογή αυτή είναι μονόδρομος.  
Επιπρόσθετα η πίεση για περιορισμό των δαπανών και αύξηση της αποτελεσματικότητας 
θα οδηγήσει αναπόφευκτα την διοίκηση στην απόφαση να επενδύσει στις τεχνολογίες 
πληροφορικής που θα εξυπηρετούν το σύνολο των πολιτών. Ο στόχος είναι η ύπαρξη 
μιας Δημόσιας Διοίκησης που θα εμφανίζεται στον πολίτη με έναν ενιαίο τρόπο μέσα 
από ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας, το οποίο θα δέχεται όλα του τα αιτήματα και θα 
μπορεί να συλλέγει ότι πληροφορία χρειάζεται. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει η 
διοίκηση να λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο στο οποίο οι πληροφορίες θα διαχέονται προς 
όλα τα σημεία χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις. Επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη 
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της ολοκλήρωσης όλων των υπολογιστικών συστημάτων, σε όλες τις βαθμίδες της 
Δημόσιας Διοίκησης. 
Τέλος η επιτυχία της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών στην ηλεκτρονική 
παροχή υπηρεσιών, θα εξαρτηθεί πάνω από όλα από την αποδοχή που θα έχει από τους 
πολίτες στους οποίους και τελικά απευθύνεται. Επομένως η ενημέρωση των πολιτών, και 
η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης των νέων τεχνολογιών έχει ιδιαίτερη σημασία για 
την επιτυχία προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι 
πολίτες και οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τη δημόσια διοίκηση αλλά και τον τρόπο 
που η δημόσια διοίκηση είναι οργανωμένη και λειτουργεί. Η μετάβαση από την 
σημερινή κατάσταση σε ένα «εικονικό» δημαρχείο δεν αναφέρεται μόνο στον 
τεχνολογικό τομέα αλλά επίσης περιλαμβάνει, νομικές, οργανωτικές, 
κοινωνικοοικονομικές και δημοκρατικές πτυχές. Τα βασικά σημεία μιας επιτυχούς 
μετάβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η ύπαρξη ενός οράματος, μια σειρά 
πολιτικών, μια αποστολή, στρατηγική, στόχοι και πλαίσια. Η επιτυχία όμως ενός τέτοιου 
εγχειρήματος εξαρτάται κυρίως από την δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας για την 
υποστήριξη των πρωτοβουλιών που θα αναπτυχθούν. 
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