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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται την έννοια της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
καθώς και τις προεκτάσεις της στη σύγχρονη Κοινωνία της Πληροφορίας.  
 
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας επιχειρείται µια εισαγωγή στο θέµα της 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και µία σύντοµη ανασκόπηση πως από την Νέα 
Οικονοµία και τη βασική εφαρµογή της, δηλαδή το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, 
προέκυψαν τα νέα µοντέλα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.  
 
Το δεύτερο κεφάλαιο µε τίτλο “Νέα Οικονοµία” περιλαµβάνει µια συγκροτηµένη και 
σαφή παρουσίαση της έννοιας της Νέας Οικονοµίας και της µετάβασης από την 
Βιοµηχανική Οικονοµία στη Νέα Οικονοµία. Επιπλέον παρουσιάζονται τα θέµατα 
σχετικά µε τις κύριες εφαρµογές της Νέας Οικονοµίας µε έµφαση στο Ηλεκτρονικό 
Εµπόριο. Συγκεκριµένα, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο µπορεί να αποτελέσει ένα 
πολύτιµο εργαλείο για το δηµόσιο τοµέα, η χρήση του οποίου µπορεί να προσδώσει 
πολλά σηµαντικά οφέλη σε κάθε είδος και τύπο δηµόσιας υπηρεσίας, οδηγώντας µε 
αυτό τον τρόπο στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο µε τίτλο “Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση – Έννοια και Ορισµοί” 
εισάγεται η έννοια της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και δίνονται κάποιοι ορισµοί 
για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, οι βασικοί στόχοι της καθώς και οι επιδράσεις 
της στην παραδοσιακή διακυβέρνηση. 
 
Το τέταρτο κεφάλαιο µε τίτλο “Μετάβαση στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση” αφορά 
τα βήµατα µετάβασης τα οποία θα πρέπει να είναι προσεκτικά και πολύ καλά 
σχεδιασµένα. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης  καθώς και τα βήµατα – φάσεις από τα οποία θα διέλθει µία χώρα 
ώστε να υλοποιήσει επιτυχώς την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.  
 
Μετά από την παρουσίαση των βηµάτων µετάβασης από την παραδοσιακή 
διακυβέρνηση στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση ακολουθεί το πέµπτο κεφάλαιο µε 
τίτλο “Στάδια εξέλιξης της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης” στο οποίο παρουσιάζονται 
τα στάδια ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως τα προσέγγισαν ο 
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (United Nations), η  Deloitte και η Gartner Group. 
Ιδιαίτερη προσοχή προτείνεται να δοθεί στην υλοποίηση της Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης η οποία περιλαµβάνει πολλαπλά στάδια και φάσεις και είναι από 
την φύση της εξελικτική.  
 
Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση αφορά περισσότερο στην αλλαγή της οργάνωσης και 
του τρόπου εργασίας των µέχρι τώρα λειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης. Τα 
οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρµογή των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής 
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και Επικοινωνιών στην λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης εξαρτώνται από τον 
βαθµό ωριµότητας της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αλλά και από το πόσο 
συµβατές είναι οι αλλαγές στην δηµόσια διοίκηση µετά την υιοθέτηση των νέων 
τεχνολογιών. Στο έκτο κεφάλαιο µε τίτλο “Οφέλη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης” 
παρουσιάζονται τα οφέλη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που αφορούν τους 
άµεσα εµπλεκόµενους, δηλαδή τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την ίδια την 
κυβέρνηση και τους λοιπούς δηµόσιους φορείς καθώς και τους εργαζόµενους σε 
αυτούς. 
 
Στη συνέχεια, στο έβδοµο κεφάλαιο µε τίτλο “Η Ευρωπαϊκή Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση – Παρόν και µέλλον” εξετάζεται η παρούσα κατάσταση στον τοµέα 
της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και των ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών 
λαµβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες εµπειρικές έρευνες στην Ευρώπη. 
Συγκεκριµένα εξετάζονται η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η επίδραση των πρωτοβουλιών eEurope στην δηµόσια διοίκηση 
των ευρωπαϊκών χωρών και τέλος παρουσιάζεται το όραµα για το µέλλον. 
 
Με έναυσµα την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και τις επιδράσεις της, στο όγδοο 
κεφάλαιο µε τίτλο “Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία” εξετάζεται η επίδραση της 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε πολιτικό επίπεδο η οποία είναι τόσο έντονη ώστε 
έχουµε φθάσει σε σηµείο να µιλούµε για εµφάνιση µιας νέας µορφής ∆ηµοκρατίας, 
της λεγόµενης “Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας” ή διαφορετικά της Ψηφιακής 
∆ηµοκρατίας.  Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έννοια της Ψηφιακής 
∆ηµοκρατίας οι στόχοι της, η εφικτότητα δηµιουργίας ψηφιακών πόλεων µε 
αναφορά στις ψηφιακές πόλεις Άµστερνταµ (DDS) και της γαλλικής επαρχίας 
Parthenay. Επίσης, γίνεται αναφορά στην ηλεκτρονική ψηφοφορία ως µέσο 
υλοποίησης και ενίσχυσης της Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας. 
 
Εντούτοις, η υποδοµή που απαιτείται για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση δεν είναι 
διαθέσιµη σε όλες τις χώρες και σε όλους τους πολίτες. Μπορεί να υπάρχουν πάνω 
από 550 εκατ. χρήστες του διαδικτύου παγκοσµίως, αλλά οι τάσεις στον τοµέα της 
χρήσης του διαδικτύου αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες παγκόσµιες ανισότητες, 
ιδίως όσον αφορά το εισοδηµατικό και µορφωτικό επίπεδο. Με το θέµα του 
ψηφιακού διαχωρισµού και του ψηφιακού χάσµατος ασχολείται το ένατο κεφάλαιο 
µε τίτλο “Ψηφιακό Χάσµα – Ο ρόλος της τοπικής ανάπτυξης των Τεχνολογιών” όπου 
παρουσιάζονται η έννοια του ψηφιακού χάσµατος καθώς και η αιτία δηµιουργίας 
του. Επίσης, προτείνονται βήµατα και πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν 
προκειµένου να γεφυρωθεί η διαφορά ανάµεσα στα µεγάλα αστικά κέντρα και την 
περιφέρεια. 
 
Στο δέκατο κεφάλαιο µε τίτλο “Η Ελληνική πορεία µετάβασης στην Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση” γίνεται αναφορά στην Ελληνική πραγµατικότητα σχετικά µε την 
υλοποίηση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Στη χώρα µας, η συνολική ευθύνη 
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της πορείας της δηµόσιας διοίκησης προς την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση βαραίνει 
τους ώµους του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το µεγαλύτερο 
µέρος των έργων e-government που πρέπει να υλοποιηθούν, χρηµατοδοτούνται από 
το επιχειρησιακό πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο κεφάλαιο αυτό 
παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες πρωτοβουλίες στο χώρο της Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης οι οποίες αφορούν τη δηµιουργία των προγραµµάτων Ποιότητα για 
τον Πολίτη, Κοινωνία της Πληροφορίας καθώς και των ΚΕΠ µέσω του 
προγράµµατος Αριάδνη. Επίσης, σηµαντικές είναι οι δράσεις οι σχετικές µε τις 
προκηρύξεις των δυο µεγάλων έργων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Συζεύξις, το 
TAXISnet καθώς και το Πληροφοριακό Σύστηµα του ΙΚΑ. 
 
Τέλος, στο κεφάλαιο “Επίλογος και Συµπεράσµατα” επιχειρείται µια 
συγκεντρωτική αναφορά στο θέµα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθώς και η 
παρουσίαση συµπερασµάτων και προβληµατισµών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                            v 
 



   

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ....................................................................................................................x 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...................................................................................xi 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ................................................................................................xii 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................1
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ................................................................................7 
 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...............................................................................................................7 
2.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΝΝΟΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) ....................7 
2.3 ΜΕΤΑΒΑΣΗ   ΣΤΗ  ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ .............................................................9 

2.3.1Τα 10 θέµατα της Νέας Οικονοµίας που τη διαφοροποιούν από την παλιά. ......10 
2.4 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ .....................14 

2.4.1Ηλεκτρονικό Εµπόριο........................................................................................14 
2.4.2Βασικές εξελίξεις σε τρεις βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικών συναλλαγών .......17 
2.4.3Τηλεεργασία.......................................................................................................20 
2.4.4Τηλεεκπαίδευση .................................................................................................21 
2.4.5Ηλεκτρονική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση   και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση ...................22 

2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ...............................................................................................26 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.............................................. 

(ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ)..................................................................30 
 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................30 
3.2 ΟΡΙΣΜΟΙ ................................................................................................................30 
3.3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ .........32 
3.4 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ .............................33 
3.5 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ “ΚΑΛΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ” ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ .............................................................35 
3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ...............................................................................................37 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...........39 
 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................39 
4.2 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ .......................39 
4.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ..............................................................................................................40 

                                                                                                                                            vi 
 



   

4.4 ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ..................................................................42 

4.5 ΕΠΙΠΕ∆Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ..........................................48 
4.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ...............................................................................................61 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 64 
 
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................64 
5.2 ΜΕΛΕΤΗ  United Nations (5 Στάδια Ανάπτυξης) ..............................................64 
5.3 ΜΕΛΕΤΗ Gartner Group (4 Στάδια) ..................................................................66 
5.4 ΜΕΛΕΤΗ Deloitte (6 Στάδια) ...............................................................................68 
5.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ .....................................................70 
5.6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ .............................................................73 
5.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ...............................................................................................76 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΦΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ...........................79 
 
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................79 
6.2 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ .......................................................................79 
6.3 ΟΦΕΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ .........................................................................82 
6.4 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ...........................................................................85 
6.5 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ .....................................................................87 
6.6 ΟΦΕΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ .........................................................................89 
6.7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΦΕΛΩΝ-ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ....................................................................................90 
6.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ...............................................................................................94 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΠΑΡΟΝ 

ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ......................................................................................97 
 
7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................97 
7.2 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ eEUROPE ................................................................................97 

7.2.1Σχέδιο eEurope 2002 ........................................................................................98 
7.2.2Σχέδιο eEurope 2005 ......................................................................................103 

7.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................................................................................105 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            vii 
 



   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ...................................................109 
 
8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...........................................................................................................109 
8.2 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ.....................................................................................109 

8.2.1 Από το παραδοσιακό µοντέλο διακυβέρνησης και δηµοκρατίας  στην 
“Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία”...........................................................................110 

8.2.2 Τρέχουσες δραστηριότητες Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας .................................113 
8.2.3 Συµµετοχή των Ηλεκτρονικών πολιτών..........................................................115 

8.3 ΣΚΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ .............................................117 
8.4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (γεφύρωση χάσµατος µεταξύ 

πολιτών-πολιτικών) ..............................................................................................118 
8.4.1 Στόχοι των ψηφιακών πόλεων .......................................................................120 

8.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (E-Voting)....................................................123 
8.6 ΝΟΜΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...........................................................127 
8.7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ .....................................................................................128 
8.8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ......................................130 
8.9 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ..................................................................................133 
8.10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................................................................................135 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (Ο ρόλος της τοπικής ανάπτυξης των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) .............................139 
 
9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...........................................................................................................139 
9.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ.............................................................140 
9.3 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ..............................................141 
9.4 ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ...........................................................................................................145 
9.4.1 Λύσεις στο πρόβληµα ευρυζωνικότητας..........................................................146 
9.4.2 ∆ηµιουργώντας την κατάλληλη υποδοµή και τις κατάλληλες συνεργασίες ......148 
9.4.3 Υποκίνηση, ενίσχυση και δηµιουργία ζήτησης για ευρυζωνική υποδοµή και 

υπηρεσίες ........................................................................................................149 
9.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................................................................................151 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ..............................................................................154 
 
10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...........................................................................................................154 
10.2 Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΡΕΙΑ............................................................................155 

10.2.1 Το πρόγραµµα “Ποιότητα για τον Πολίτη” ..................................................155 
10.2.2 Το πρόγραµµα “Πολιτεία” ...........................................................................156 
10.2.3 Το πρόγραµµα “Αριάδνη”............................................................................157 
10.2.4 Η ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων διοικητικής πληροφόρησης .....................158 

10.3 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ” ...........................159 
10.4 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” .....................................................................160 

                                                                                                                                            viii 
 



   

10.5 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)......................................162 
10.6 ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (TAXIS) ...........................................165 
10.7 ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ..........167 
10.8 ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ................................................................168 

10.8.1 Το Ευρωπαϊκό  Ερευνητικό έργο eGOV.......................................................169 
10.8.2 Το Ευρωπαϊκό  Ερευνητικό έργο ICTE-PAN ...............................................170 

10.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................................................................................171 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ..................................……..175 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………….……………………………………………………………184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            ix 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Θερµές ευχαριστίες οφείλω στην καθηγήτριά µου κ. Πέκκα-Οικονόµου Βικτωρία για 

τις κατευθύνσεις και τις πολλές εποικοδοµητικές ιδέες της, καθώς και για την έκθυµη 

συµπαράστασή της και τις πολύτιµες υποδείξεις της  κατά την εκπόνηση αυτής της 

εργασίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            x 
 



   

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: Είδη Ηλεκτρονικού Εµπορίου ........................................................17 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2: Παρουσίαση των βασικών διαστάσεων της Ηλεκτρονικής 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης........................................................................24 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1: Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση διαγραµµατικά .............................32 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1: Παραδοσιακό µοντέλο διακυβέρνησης ..........................................40 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2: Μοντέλο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης........................................42 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3: Επίπεδα εφαρµογής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ......................50 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1: Απεικόνιση εξέλιξης της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σύµφωνα 

µε την Gartner Group ......................................................................68 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1: Εξοικονόµηση κόστους κατά τις φάσεις εξέλιξης της Ηλεκτρονικής  

∆ιακυβέρνησης................................................................................82 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1: Μέτρηση και ανάπτυξη επί τοις % των ηλεκτρονικών δηµόσιων 

υπηρεσιών ανά χώρα. ....................................................................100 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2: Κατάταξη των ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών ....................101 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.3: Επίπεδο χρήσης ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών (2002)......102 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.1: Χάραξη και εφαρµογή πολιτικής (Μοντέλο Παραδοσιακής 

∆ηµοκρατίας) ................................................................................111 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.2 :  Μοντέλο Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας........................................113 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.1 : Ψηφιακό Χάσµα – Ο φαύλος κύκλος ..........................................144 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.1: ∆ικτυακός τόπος ΚΕΠ ................................................................165 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2: ∆ικτυακός τόπος Υπουργείου Οικονοµικών (TAXISnet)..........167 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.3: ∆ικτυακός τόπος IKA.................................................................168 
 
 

                                                                                                                                            xi 
 



   

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Αρχές «καλής διακυβέρνησης» και η επίδραση της Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης στην υλοποίηση αυτών..........................................36 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 : Συγκριτική παρουσίαση σταδίων Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ............71 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: Οφέλη Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης...............................................88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            xii 
 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Εισαγωγή 
  
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Παρατηρούµε καθηµερινά πως ζούµε σε µία πολυτάραχη εποχή. Το εξωτερικό 

περιβάλλον µεταβάλλεται µε ιδιαίτερα γρήγορους ρυθµούς. Για παράδειγµα νέες 

τεχνολογίες, νέα προϊόντα και υπηρεσίες, νέες επιχειρηµατικές πρακτικές 

καθορίζουν πλέον την οικονοµική και επιχειρηµατική δραστηριότητα. Επίσης νέα 

εργασιακά πρότυπα, νέες καταναλωτικές συνήθειες, νέοι τρόποι διασκέδασης και 

επικοινωνίας µεταµορφώνουν τις κοινωνίες µας. Έτσι σήµερα, η βιοµηχανική εποχή 

βαίνει προς το τέλος της. ∆ιαµορφώνεται παγκόσµια µία "Νέα Οικονοµία". Η 

γνώση, οι δεξιότητες, η τεχνολογία, η ευελιξία στην παραγωγή, η ανάδειξη νέων 

βιοµηχανιών, προϊόντων και υπηρεσιών είναι οι βασικοί µοχλοί της ανάπτυξης. Η 

ανταγωνιστικότητα της σύγχρονης επιχείρησης σήµερα στηρίζεται ολοένα και 

περισσότερο στο βαθµό υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών και των νέων 

εργασιακών προτύπων, των νέων οργανωτικών δοµών και καινοτοµιών.  

 
Η ανταγωνιστικότητα της σύγχρονης οικονοµίας στο σύνολό της, αντικατοπτρίζεται 

στην  ικανότητά της να παράγει πλούτο και νέες θέσεις εργασίας και εξαρτάται 

σήµερα ολοένα και περισσότερο από το πόσο αποτελεσµατικά αναπτύσσει νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες και ενσωµατώνει τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνίας σε όλο τον παραγωγικό ιστό. Η Ελλάδα µπορεί και πρέπει να 

συµµετάσχει ισότιµα σε αυτήν τη νέα παγκόσµια οικονοµία. Η Κοινωνία της 

Πληροφορίας, η ψηφιακή εποχή, είναι πλέον πραγµατικότητα. Η επανάσταση της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες. Πιο 

συγκεκριµένα η νέα τεχνολογία περιορίζει τα µειονεκτήµατα του µικρού µεγέθους 

και της απόστασης από τα κέντρα αποφάσεων και τις αγορές. ∆ίνεται συνεπώς η 

δυνατότητα σε µικρότερες χώρες, όπως η Ελλάδα, να συµµετάσχουν ισότιµα στο 

νέο διεθνή εµπορικό στίβο.  
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Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγµα, η πιο 

χαρακτηριστική έκφανση της νέας οικονοµίας που διαµορφώνεται. Με τη χρήση 

υπολογιστών και δικτυακών τεχνολογιών δίνεται πια η δυνατότητα να εκτελούνται 

ηλεκτρονικές συναλλαγές από επιχείρηση σε επιχείρηση, από επιχειρήσεις σε 

καταναλωτές ή από επιχειρήσεις και καταναλωτές µε το κράτος. Με το ηλεκτρονικό 

εµπόριο, µία επιχείρηση µπορεί να αναζητήσει προµηθευτές πρώτων υλών, αλλά 

και πελάτες των προϊόντων της σε όλο τον κόσµο, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη 

αγορά και καλύτερες τιµές. Μπορεί να ανταλλάσσει ηλεκτρονικά τιµολόγια και 

άλλα παραστατικά µε τους συνεργάτες της, καθώς και να υποβάλλει ηλεκτρονικά 

διάφορα έντυπα σε δηµόσιες υπηρεσίες.  

 
Πέρα όµως από το να είναι απλώς ένας νέος τρόπος συναλλαγής, το ηλεκτρονικό 

εµπόριο, το Internet, οι νέες δικτυακές τεχνολογίες, µεταµορφώνουν τον τρόπο 

λειτουργίας της επιχείρησης, της οικονοµίας και όλης της κρατικής δοµής. Κατά 

συνέπεια εγκαινιάζεται η εποχή του “ηλεκτρονικού επιχειρείν”. Το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν (e-Business) είναι µια έννοια ευρύτερη από το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-

Commerce). Πιο συγκεκριµένα, ενώ το ηλεκτρονικό εµπόριο επικεντρώνεται στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές (αγοροπωλησίες online), το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

αναφέρεται στην συνολική ηλεκτρονικοποίηση των λειτουργιών µιας επιχείρησης 

µέσω της χρήσης δικτύων. Οι τρεις βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικών συναλλαγών 

είναι µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ 

επιχειρήσεων και κράτους. Η τελευταία µορφή ηλεκτρονικών συναλλαγών έδωσε το 

έναυσµα να µεταφερθούµε από το ηλεκτρονικό επιχειρείν στην Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση. Οι συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων και του δηµόσιου φορέα 

αποτελεί τη µια πλευρά της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στην άλλη πλευρά 

ενσωµατώνονται οι συναλλαγές µεταξύ δηµόσιου φορέα και πολιτών δίνοντας τη 

δυνατότητα να µιλάµε για µια νέα µορφή δηµοκρατίας, την ηλεκτρονική. 
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Η έννοια της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαµβάνει τόσο τη ροή πληροφοριών 

ανάµεσα στα διάφορα τµήµατα της δηµόσιας διοίκησης, όσο και την παροχή 

πληροφοριών και κυρίως υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η 

εύκολη πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και υπηρεσίες αναµένεται να αλλάξει τον 

τρόπο που πολλοί πολίτες αντιµετωπίζουν τη δηµόσια διοίκηση και την 

αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας της. Ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις 

υιοθετούν τεχνολογίες Internet για να µειώσουν το κόστος λειτουργίας τους, να 

βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους και να αυξήσουν την προσβασιµότητα των 

πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες online. Μεταξύ των χωρών που διαθέτουν 

ανεπτυγµένες µορφές Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαµβάνονται ο Καναδάς, η 

Σιγκαπούρη, οι ΗΠΑ, η Φιλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι επίσης πολύ δραστήρια στην ανάπτυξη e-government στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας eEurope που περιλαµβάνει την ανάπτυξη βασικών υπηρεσιών όπως 

την online ψηφοφορία, τον τοπικό και περιφερειακό προγραµµατισµό, τις 

αµφίδροµες ψηφιακές διοικητικές υπηρεσίες και τέλος, τις συναλλαγές του 

δηµόσιου τοµέα. Επίσης ιδιαίτερη σηµασία στα προγράµµατα της ΕΕ έχουν οι 

online υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Ωστόσο, υπάρχουν και εµπόδια για την 

εδραίωση της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην καθηµερινή ζωή. 

 
Είναι γεγονός πως για να λειτουργήσει η νέα έννοια της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης προς τους πολίτες θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης 

κάθε πολίτη στο διαδίκτυο. Σήµερα, όλο και µεγαλύτερος αριθµός ανθρώπων ανά 

τον κόσµο χρησιµοποιεί το Internet ως ένα αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινής 

του ζωής. Καθώς παρατηρείται µια συνεχώς αυξανόµενη χρήση του Ίντερνετ από 

τις επιχειρήσεις και το δηµόσιο τοµέα, είναι κριτικής σηµασίας να διασφαλιστεί η 

δυνατότητα πρόσβασης στα οφέλη που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες όλων 

των κοινωνικών οµάδων, ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία ψηφιακού χάσµατος. Ο 

όρος “ψηφιακό χάσµα” αναφέρεται στις ανισότητες πρόσβασης στις νέες 

τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Η ψηφιοποίηση της οικονοµίας 
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και η κοινωνία παράγει διαφορές και χάσµατα ανάµεσα σε άτοµα, νοικοκυριά, 

επιχειρήσεις, γεωγραφικές περιοχές πλούσιες και φτωχές χώρες. Ο όρος “ψηφιακό 

χάσµα” αναφέρεται τόσο στη δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορίας 

και επικοινωνίας, όσο και στη χρήση του Internet για ένα µεγάλο εύρος 

δραστηριοτήτων. 

 
Για να µπορέσει όµως το ηλεκτρονικό επιχειρείν σε πρώτη φάση και η Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση σε επόµενο στάδιο, να προωθηθεί στην Ελλάδα, χρειάζεται ένα 

σαφές συνεκτικό νοµικό πλαίσιο, και ένα περιβάλλον που προωθεί τον ανταγωνισµό 

και διασφαλίζει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Θα πρέπει να οικοδοµηθούν 

µέτρα εµπιστοσύνης, µε πρωτοβουλίες για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα 

συναλλαγών και δεδοµένων καθώς και µέτρα για την προστασία των καταναλωτών 

µε σκοπό να διασφαλίζεται η διαφάνεια και οι υγιείς και δίκαιες συνθήκες 

ανταγωνισµού για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν, η 

ψηφιακή οικονοµία, οι νέες ευκαιρίες και δυνατότητες Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης που ανοίγονται  οδηγούν την Ελλάδα σε µία νέα κοινωνία. Σε αυτήν 

τη νέα κοινωνία, βασική πηγή πλούτου και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα κάθε χώρας 

είναι το ανθρώπινο δυναµικό της. Η Νέα Οικονοµία, η νέα κοινωνία απαιτεί 

γνώσεις και εξειδίκευση. Βασίζεται στο πνεύµα πρωτοβουλίας, την ευελιξία, τη 

δυνατότητα δηµιουργικής προσαρµογής στις συνθήκες, που µεταβάλλονται 

ραγδαία. Κινητήρια δύναµη είναι οι δυνατότητες του κάθε εργαζόµενου, η φαντασία 

του, η εφευρετικότητά του. Η γνώση διαδραµατίζει πια ζωτικό ρόλο στην 

αναµόρφωση και την οργάνωση της εργασίας. ∆ηµιουργεί µια οικονοµία βασισµένη 

στα επαγγελµατικά προσόντα και την προσαρµοστικότητα, µε βασικό 

χαρακτηριστικό την ανάγκη χειρισµού της πληροφορίας την κατάκτηση και 

ανανέωση της γνώσης µε ανταγωνιστικούς ρυθµούς.  

 
Αυτή η Κοινωνία της Πληροφορίας, η κοινωνία της γνώσης, θα πρέπει να είναι µία 

κοινωνία στην οποία όλοι θα µπορούν να συµµετέχουν ισότιµα. Σε αυτό το σηµείο 
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θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να µην να οδηγηθούµε σε ανισότητες και στη 

δηµιουργία µίας µορφής "ψηφιακού αναλφαβητισµού". ∆ηλαδή, θα πρέπει να 

αποτραπεί η διάκριση των πολιτών σε αυτούς που έχουν πρόσβαση στη γνώση και 

στην πληροφορία και σε πληροφοριακά πληβείους. Επίσης, θα πρέπει να 

αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες ώστε να 

εξασφαλίσουµε την ισότητα των ευκαιριών και το δικαίωµα του κάθε πολίτη να έχει 

πρόσβαση στην τεχνολογία, στα νέα µέσα και στις νέες ευκαιρίες που 

διαµορφώνονται.  Επιπλέον, δεν θα έπρεπε να παραλείψουµε ότι το νέο περιβάλλον 

διαµορφώνει και µία νέα σχέση κράτους-πολίτη, αλλά και τη διαφύλαξη και 

ενίσχυση των δικαιωµάτων των πολιτών. Οι νέες δικτυακές τεχνολογίες µπορούν να 

έχουν σηµαντικό ρόλο προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Αποτελούν σηµαντικό 

εργαλείο για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, τη βελτίωση των σχέσεων 

κράτους και πολίτη, την προσφορά βελτιωµένων υπηρεσιών στον πολίτη, αλλά και 

την ενδυνάµωση των δηµοκρατικών θεσµών.  

 
Τέλος, για να αναπτυχθεί περαιτέρω η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην χώρα µας 

θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε πολίτες και κρατικό µηχανισµό το πόσο αναγκαία 

είναι ώστε να δηµιουργηθεί ένα σαφές όραµα και να τεθούν προτεραιότητες. Πολύ 

σηµαντικό και προαπαιτούµενο είναι να υπάρχει κοινή πολιτική βούληση και 

συνεργασία όλων για τα θέµατα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Κατόπιν, µέσα 

από µελέτες και σχεδιασµό είναι απαραίτητο να δούµε ποιες δοµές Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης ταιριάζουν περισσότερο στην ελληνική πραγµατικότητα ώστε να 

επιλεγούν τα σωστά έργα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και να γίνουν οι 

κατάλληλες επενδύσεις. Η σωστή διαχείριση αυτών των έργων και η µέτρηση της 

προόδου είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση των έργων. Είναι επίσης σαφές, 

ότι σε αυτή την σηµαντική προσπάθεια ο ιδιωτικός τοµέας είναι ένας µεγάλος 

σύµµαχος µε ισχυρή τεχνογνωσία, δυνατότητα   συγχρηµατοδότησης έργων, 

διεθνείς συνεργασίες και ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο. Τα αποτελέσµατα της σχέσης 

αυτής, µπορούν να µεγιστοποιηθούν αν αντιµετωπίσουµε το κάθε έργο 
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Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης όχι ως διελκυστίνδα µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού 

τοµέα, αλλά αναδεικνύοντας τα ισχυρά σηµεία της κάθε πλευράς, και αξιοποιώντας 

τα από κοινού για την επίτευξη της µέγιστης δυνατής αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας.  

 
Κατά συνέπεια προκύπτει πως η πορεία προς την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και 

την ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση είναι ένας µεγάλος και ιδιαίτερα σηµαντικός 

στόχος. Ένας ευρύτερος στόχος προς επίτευξη αυξηµένων επιπέδων 

αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα, που απαιτεί πολιτική βούληση, έξυπνες 

και γρήγορες λύσεις, τη συνεργασία ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, και 

ενδεχοµένως τις αναγκαίες τοµές. Παρά τις όποιες καθυστερήσεις που σηµειώθηκαν 

στη χώρα µας τα τελευταία έτη, οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που προσφέρει η 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση για την Ελληνική δηµόσια διοίκηση είναι πολλές και 

σηµαντικές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η Νέα Οικονοµία έχει επιφέρει νέους τρόπους επικοινωνίας µεταξύ ιδιωτών και 

επιχειρήσεων, µεταξύ επιχειρήσεων καθώς και µεταξύ του κράτους και 

επιχειρήσεων ή κράτους και ιδιωτών. Αυτές οι νέες µορφές επικοινωνίας κυρίως 

βασίζονται στην αξιοποίηση και υιοθέτηση των νέων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

 
Σε αυτή την ενότητα επιχειρείται µια συγκροτηµένη και σαφής παρουσίαση της 

έννοιας της Νέας Οικονοµίας και της µετάβασης από την Βιοµηχανική 

Οικονοµία στη Νέα Οικονοµία. Επιπλέον παρουσιάζονται τα θέµατα που 

διαφοροποιούν την προηγούµενη από την σύγχρονη κατάσταση καθώς και οι 

κύριες εφαρµογές της Νέας Οικονοµίας µε έµφαση στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο. 

Συγκεκριµένα, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο µπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιµο 

εργαλείο για το δηµόσιο τοµέα, η χρήση του οποίου µπορεί να προσδώσει πολλά 

σηµαντικά οφέλη σε κάθε είδος και τύπο δηµόσιας υπηρεσίας. 

 
 

2.2  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΝΝΟΙΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ) 
 
 
Αναφέρεται συχνά πως στις µέρες µας έχουµε περάσει από τη Βιοµηχανική 

Εποχή στη Νέα Οικονοµία, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να ορίσουµε τους 

σχετικούς όρους. Με τον όρο Νέα Οικονοµία εννοούµε τους κλάδους 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και το σύνολο των επιδράσεων των 

προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε αυτούς τους κλάδους, ή γενικότερα 

των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε όλους τους 

άλλους κλάδους και τις δραστηριότητες της οικονοµίας. Η Νέα Οικονοµία ή 

Ψηφιακή Οικονοµία εποµένως τόσο ως έννοια, αλλά και ως περιεχόµενο δεν 

περιορίζεται απλά και µόνο στην βιοµηχανία των επικοινωνιών και των 

πληροφοριών, αλλά διαχέεται στο σύνολο της οικονοµικής και παραγωγικής 
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δραστηριότητας. Το εύρος και η σηµαντικότητα της διείσδυσης των ΤΠΕ 

αποτελεί και το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό τους. Η ενσωµάτωσή τους στις 

άλλες οικονοµικές δραστηριότητες εντοπίζεται στην επίδρασή τους στις 

διάφορες λειτουργίες και διαδικασίες καθώς και στον τρόπο οργάνωσης των 

επιχειρήσεων. Η ευρύτερη επίπτωσή τους όσον αφορά τις άλλες κοινωνικές 

δραστηριότητες είναι επίσης καθοριστική: στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στην 

εργασία, στην ψυχαγωγία, στις σχέσεις κράτους - πολίτη. Τα βασικά οικονοµικά 

αποτελέσµατα της νέας διείσδυσης, είναι η αυξηµένη παραγωγικότητα, η 

τεράστια ταχύτητα µε την οποία διεκπεραιώνονται πολλές παραγωγικές και 

συναλλακτικές διαδικασίες και η βελτίωση στην ποιότητα των παρεχόµενων 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

 
Άλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό της επίδρασης της Νέας Οικονοµίας είναι η 

σηµαντική αυξητική επίδραση που επιφέρει στις εισροές επιστηµονικής ή 

εξειδικευµένης γνώσης στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι πολλοί 

υποστηρίζουν ότι η Νέα Οικονοµία είναι η οικονοµία που στηρίζεται όλο και 

περισσότερο στη νόηση και όχι στη χειρωνακτική δύναµη και γι’ αυτό   

αποκαλείται και οικονοµία της Γνώσης. [Κατσουλάκος (2001)]  

 
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Νέας Οικονοµίας συνοψίζονται στα 

παρακάτω: 

 
Η Νέα Οικονοµία στηρίζεται στη γνώση. Η τεχνολογική αλλαγή απαξιώνει µε 

ταχύτατο βαθµό τις γνώσεις και τις δεξιότητες επιχειρηµατιών και εργαζοµένων. 

Παρουσιάζεται η αναγκαιότητα δόµησης θεσµών δια βίου κατάρτισης. 

- Η Νέα Οικονοµία στηρίζεται στην ψηφιακή τεχνολογία των πληροφοριών 

και των επικοινωνιών. 

- Η Νέα Οικονοµία έχει ως βάση της το διαδίκτυο 

- Απευθύνεται στην νέα παγκόσµια ψηφιακή αγορά σε πραγµατικό χρόνο. 

- Η Νέα Οικονοµία καταργεί τους παραδοσιακούς µεσάζοντες. 

- Η Νέα Οικονοµία δηµιουργεί νέους µεσάζοντες 

- Η Νέα Οικονοµία στηρίζεται στην καινοτοµία και την αµεσότητα. 
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2.3 ΜΕΤΑΒΑΣΗ   ΣΤΗ  ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
 
Η Νέα Οικονοµία του 21ου αιώνα διαδέχθηκε την “παλιά” όπως λέγεται 

οικονοµία του 20ου αιώνα η οποία χαρακτηριζόταν ως βιοµηχανική. 

Συγκεκριµένα το κυρίαρχο οικονοµικό µοντέλο του 20ου αιώνα περιλάµβανε τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 
- Τη γιγάντωση της βαριάς βιοµηχανίας και την µαζική παραγωγή 

προϊόντων και αγαθών ευρείας κατανάλωσης. 

- Την εκµηχάνιση και την εισαγωγή αυτοµατισµών στην παραγωγική 

διαδικασία. 

- Την ανάπτυξη τεχνικών διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού. 

- Την εµφάνιση νέων µεθόδων χρηµατοδότησης των επενδύσεων 

- Τη συνεχή αναδιαµόρφωση των συστηµάτων παραγωγής 

 

Είναι γεγονός πως η βιοµηχανική και αργότερα η πρώιµη τεχνολογική 

επανάσταση δεν εφαρµόστηκε µε τον ίδιο ρυθµό σε όλες τις χώρες. Το κριτήριο 

και ο βασικός παράγοντας για την συµµετοχή µιας χώρας στην βιοµηχανική 

εποχή ήταν η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πηγών σε συνδυασµό µε τη 

δυνατότητα αξιοποίησης τους. Έτσι παρατηρείται συσσώρευση κεφαλαίου σε 

εθνικό επίπεδο. Το διεθνές εµπόριο αρχίζει να αναπτύσσεται και οι πρώτες  

πολυεθνικές επιχειρήσεις εµφανίζονται στην παγκόσµια αγορά. Σκοπός ήταν η 

διεθνοποίηση της επιχειρηµατικής δράσης και η δηµιουργία και ανάπτυξη του 

υπερεθνικού κεφαλαίου. Ως αποτέλεσµα προέκυψε η αναγκαιότητα για την 

δηµιουργία υπερεθνικών οικονοµικών και πολιτικών θεσµών και οργάνων 

ελέγχου. Μετέπειτα άρχισαν να εµφανίζονται τάσεις παγκοσµιοποίησης της 

οικονοµίας. Η ανάπτυξη του τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών 

παρουσίασε ραγδαία εξέλιξη, µε αποτέλεσµα τη σύγκλισή τους. Κατά συνέπεια 

δηµιουργήθηκε µια νέα τεχνολογική βάση που ως κύριο χαρακτηριστικό έχει την 

σύγκλιση της πληροφορικής των τηλεπικοινωνιών και του οπτικοακουστικού 
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τοµέα. Ταυτόχρονα η χρήση των τεχνολογιών και των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών εξαπλώνεται σε κάθε τοµέα δραστηριότητας και το παγκόσµιο 

διαδίκτυο έκανε την παρουσία του. Στη συνέχεια νέες ευκαιρίες 

παρουσιάστηκαν και απελευθερώθηκαν οι δυνατότητες για επικοινωνία και 

ανάπτυξη. Καθώς πλησιάζαµε στον 21ο αιώνα µιλούσαµε για µια ψηφιακή 

ήπειρο η οποία χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές στις κοινωνικές, 

οικονοµικές, πολιτισµικές  και πολιτικές σχέσεις οι οποίες αποτελούν και το 

υπόβαθρο της Νέας Οικονοµίας. 

 

2.3.1 Τα 10 θέµατα της Νέας Οικονοµίας που τη διαφοροποιούν από την 
παλιά. 
 
 

1. Γνώση 
 

Υπάρχει µια µετατόπιση από τη µυϊκή δύναµη προς την νοητική ικανότητα. Η 

γνώση αποτελεί πλέον ένα σηµαντικό στοιχείο των προϊόντων και των 

υπηρεσιών. Το χάσµα µεταξύ παραγωγών και καταναλωτών µειώνεται. Η 

εργασία που ενσωµατώνει γνώση αποτελεί  τη βάση της δηµιουργίας 

εισοδήµατος και του κέρδους. Η γνώση προστίθεται από άκρη σε άκρη στην 

αλυσίδα αξίας. Οι τεχνολογίες γνώσης εξαπλώνονται. Τα πληροφοριακά 

συστήµατα διοίκησης και οι προκάτοχοί τους εξελίσσονται σε συστήµατα 

γνώσης. 

 

2. Ψηφιοποίηση 
 
Η ανθρώπινη επικοινωνία, η παροχή υπηρεσιών δηµόσιας διοίκησης, η εκτέλεση 

προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, οι επιχειρησιακές συναλλαγές, η ανταλλαγή 

χρηµατικών πόρων βασίζονται πλέον και υλοποιούνται µε ψηφιακά και 

ηλεκτρονικά µέσα. Η εσωτερική επικοινωνία µετατοπίζεται από την αναλογική 

σε ψηφιακή. Επίσης παρατηρείται µετατόπιση από αναλογικές τεχνολογίες όπως 

η τηλεόραση, οι φωτοτυπικές µηχανές σε αντίστοιχες ψηφιακές. 
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3. Εικονικότητα   
 

Οι φυσικές οντότητες µπορούν να γίνουν εικονικές, αλλάζοντας τον τρόπο µε 

τον οποίο λειτουργούσε η οικονοµία µέχρι σήµερα, αλλά και τους τύπους των 

θεσµών και οργανισµών, τις σχέσεις µεταξύ τους, καθώς και την ίδια τη φύση 

της οικονοµικής δραστηριότητας. Εµφανίζονται εικονικοί οργανισµοί και 

εικονικές εταιρείες. Η νοερή απεικόνιση δεδοµένων, οι κινούµενες εικόνες µε τη 

χρήση υπολογιστή και τα συστήµατα εικονικής πραγµατικότητας  που παρέχουν 

κινησιο-αισθητική ανάδραση αποτελούν βασικές εφαρµογές. 

 

4. ∆ιαδικτύωση 
 

Η Νέα Οικονοµία είναι µια διαδικτυωµένη οικονοµία µε βαθιές πλούσιες 

αλληλοσυνδέσεις µεταξύ και εν µέσω των οργανισµών και των θεσµών. Η νέα 

επιχείρηση είναι µια διαδικτυωµένη επιχείρηση. Ό,τι ήταν εφικτό στο παρελθόν 

µόνο µέσα από µονολιθικές ιεραρχίες γίνεται εφικτό χάρη στη νέα τεχνολογία 

που καθιστά δυνατή την ενεργό ένταξη ανεξάρτητων οργανικών τµηµάτων σε 

ένα ολοκληρωµένο δίκτυο υπηρεσιών. Παρατηρείται δηλαδή µια µετατόπιση 

από κεντρικούς υπολογιστές σε δίκτυα υπολογιστών. 

  

5. Αποµεσολάβηση 
 
Με τον όρο αποµεσολάβηση εννοούµε την εξάλειψη των µεσαζόντων στην 

οικονοµική δραστηριότητα συµπεριλαµβανόµενων  των αντιπροσώπων, µεσιτών, 

χονδρεµπόρων, ορισµένων λιανέµπορων, οργανισµών µετάδοσης, 

δισκογραφικών εταιρειών και οποιουδήποτε αναπτύσσει δραστηριότητα µεταξύ 

παραγωγών και τελικών καταναλωτών. Παρατηρείται δηλαδή µία ακύρωση του 

ρόλου των µεσαίων στελεχών, των εσωτερικών µεσολαβητών, των µεσιτών ή 

οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που δρα αντίθετα µε το ρεύµα της νέας 

οικονοµίας και µια µετατόπιση από πολυεπίπεδες, ιεραρχικές υπολογιστικές 

αρχιτεκτονικές σε νέα δικτυακά µοντέλα.  
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6. Καινοτοµία 
 
Η καινοτοµία αποτελεί την κινητήριο δύναµη της οικονοµικής δραστηριότητας 

και της επιχειρηµατικής επιτυχίας. Αντί για τους παραδοσιακούς παράγοντες η 

ανθρώπινη φαντασία γίνεται η κύρια πηγή της δηµιουργίας αξίας. Η καινοτοµία 

είναι κινητήρια δύναµη για πετυχηµένα προϊόντα, στρατηγικές marketing, 

τρόπους διοίκησης, οργανωτικές αλλαγές. Η εταιρική πληροφοριακή δοµή 

παρέχει µια πλατφόρµα για καινοτοµίες. Ταυτόχρονα, νέα εργαλεία 

εµπλουτίζουν την πληροφοριακή δοµή µε πολυµεσική πληροφόρηση και βάσεις 

γνώσης. 

 

7. Μείωση Μεσαζόντων  
 
Το χάσµα µεταξύ καταναλωτών και παραγωγών µειώνεται σε έναν αριθµό 

τοµέων. Τώρα οι καταναλωτές είναι καταναλωτές πληροφοριών και τεχνολογίας. 

∆ηµιουργείται ένα νέο είδος µεσαζόντων πλέον, οι πληροφοριοµεσάζοντες 

(infomediaries). Επιπλέον, η ανθρώπινη συνεργασία στο internet γίνεται µέρος 

των εταιρικών πολυµεσικών πόρων πληροφόρησης. Ανάπτυξη νέων εργαλείων 

λογισµικού, αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός, εταιρείες λογισµικού. 

 

8. Αµεσότητα 
 

Η Νέα Οικονοµία είναι µια οικονοµία άµεση. Το εµπόριο γίνεται ηλεκτρονικό 

την ίδια στιγµή που οι επιχειρησιακές συναλλαγές και επικοινωνίες εκφράζονται 

µε την ταχύτητα του φωτός και όχι µε την ταχύτητα του ταχυδροµείου. Η νέα 

επιχείρηση είναι µια επιχείρηση real time που προσαρµόζεται συνεχώς και 

άµεσα στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος ενώ η 

κατάλληλη τεχνολογία εφαρµόζεται προκειµένου να αιχµαλωτίσει την online 

πληροφορία και να ανανεώσει τα στοιχεία των τραπεζών πληροφοριών σε 

πραγµατικούς χρόνους. 
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9. Παγκοσµιοποίηση 
 

Η γνώση δεν γνωρίζει σύνορα. Και επειδή η γνώση είναι ο βασικός πόρος, 

υπάρχει µόνο µια οικονοµία, η Παγκόσµια Οικονοµία. Η νέα επιχείρηση 

επιφέρει την ανεξαρτησία από πλευράς χρόνου και τόπου, επαναδιατυπώνει το 

χρόνο και τον τόπο για τους υπαλλήλους και τους µετόχους της. Η εργασία 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί από ποικίλους τόπους. Το παγκόσµιο επιχειρηµατικό 

δίκτυο γίνεται η σπονδυλική στήλη της εταιρείας και το κύριο σύστηµα 

υποστήριξης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 

10. Εµφάνιση χάσµατος 
 

Στις σύγχρονες κοινωνίες εµφανίζονται µαζικές κοινωνικές αντικρούσεις. 

Παρατηρούνται νέες προσλήψεις υψηλόµισθων και απολύσεις µισθωτών µε 

παρωχηµένες και ακατάλληλες δεξιότητες. Κατά συνέπεια δηµιουργούνται 

ολοένα και µεγαλύτερα χάσµατα µεταξύ των κατεχόντων την νέα τεχνολογία και 

τη γνώση και των µη κατεχόντων. Βαθιές οργανωτικές αντιφάσεις εµφανίζονται. 

Υπάρχει αυξανόµενη σύγκρουση αντίθετων αρχιτεκτονικών των υπολογιστών, 

συναγωνιζόµενων προδιαγραφών, κληροδοτηµένων συστηµάτων ενάντια στο 

νέο τεχνολογικό µοντέλο. 

 
Η παρατηρούµενη πορεία της µετάβασης από την Βιοµηχανική Οικονοµία στη 

Νέα Οικονοµία συχνά ακολουθείται από διαφωνίες και εµπόδια τα οποία 

επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό 

επίπεδο. Με τη σύγκρουση των δοµών της παλιάς και της νέας οικονοµίας 

προέκυψαν η αποβιοµηχάνιση ολόκληρων περιοχών, η αποδιάρθρωση 

συµπληρωµατικών οικονοµικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, η απαξίωση 

εργασιακών ειδικοτήτων, γνώσεων και προσόντων. Οι επιχειρήσεις που έλαβαν 

τα µηνύµατα των καιρών και προσάρµοσαν τις δοµές αλλά και τις αντιλήψεις 

τους δείχνουν να κερδίζουν το στοίχηµα της επιβίωσης, ενώ οι εργαζόµενοι 

καλούνται να αναβαθµίζουν συνεχώς τα γνωστικά τους προσόντα προκειµένου 

να παραµείνουν ανταγωνιστικοί. Τέλος το κράτος προσπαθεί να δοµήσει το 
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απαραίτητο θεσµικό πλαίσιο προκειµένου να εντάξει µε τον  πλέον οµαλό τρόπο 

τις εντυπωσιακές αλλαγές στην καθηµερινότητα των πολιτών. [Tapscott (2000)]  

 
 

2.4  ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

2.4.1 Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
 
 
Στο πρόσφατο παρελθόν οι συναλλαγές και οι αγορές των καταναλωτών και 

αντίστοιχα οι πωλήσεις των εµπόρων πραγµατοποιούνται µε καθαρά συµβατικά 

µέσα. Οι καταναλωτές προκειµένου να αγοράσουν το αγαθό ή την υπηρεσία που 

επιθυµούσαν, ήταν απαραίτητο να µεταβούν στην έδρα του προµηθευτή των 

αντίστοιχων αγαθών ή των υπηρεσιών. Ωστόσο στις µέρες µας, ο τρόπος 

διεξαγωγής των συναλλαγών έχει αλλάξει ριζικά. Ένας από τους νέους τρόπους 

εξυπηρέτησης των καταναλωτών είναι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο το οποίο 

αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα µε πιο αργούς όµως 

ρυθµούς. 

          
Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι γενικά παραδεκτό ότι δεν υπάρχει οµοφωνία ως 

προς τον ορισµό του Ηλεκτρονικού Εµπορίου και οι περισσότεροι από τους 

ορισµούς αναφέρονται στο εµπόριο µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. 

Μπορούµε να πούµε πως το Ηλεκτρονικό Εµπόριο ορίζεται ως ένα σύνολο 

επιχειρηµατικών στρατηγικών που είναι δυνατόν να υποστηρίξουν 

συγκεκριµένους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συγκεκριµένες 

επιχειρηµατικές πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν, µέσω της χρήσης νέων 

τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εµπορικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται εναλλακτικοί ορισµοί του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου από διάφορα πεδία εφαρµογής του .  

[Γεωργόπουλος, Νικολαράκος, Βαγγελάτος, Πανταζή (2001)] 
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• Από την πλευρά των “επικοινωνιών”, Ηλεκτρονικό Εµπόριο είναι η 

µεταφορά και παράδοση πληροφορίας, προϊόντων, υπηρεσιών, 

πληρωµών µέσω τηλεφωνικών γραµµών, δικτύων Η/Υ και άλλων µέσων. 

• Από την πλευρά των “επιχειρηµατικών διαδικασιών”, το Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο είναι η εφαρµογή της τεχνολογίας για την αυτοµατοποίηση των 

επιχειρηµατικών συναλλαγών και της ροής εργασιών. 

• Από την πλευρά των “υπηρεσιών”, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο είναι ένα 

εργαλείο το οποίο παρέχει στις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τη 

διοίκηση τη δυνατότητα να µειώσουν το κόστος παροχής υπηρεσιών, 

βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των αγαθών και αυξάνοντας την 

ταχύτητα παράδοσής τους. 

• Από την “online” πλευρά, το Ηλεκτρονικό Εµπόριο παρέχει τη 

δυνατότητα αγοράς και πώλησης προϊόντων και πληροφοριών µέσω του 

διαδικτύου ή άλλων online υπηρεσιών. 

 

Τύποι Hλεκτρονικού Eµπορίου 
 

Ανάλογα µε το είδος των εµπορικών εταίρων που συµµετέχουν σε διαδικασίες 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου µπορούµε να διακρίνουµε το Ηλεκτρονικό Εµπόριο σε 

τρία είδη: το ενδοεπιχειρησιακό, το διεπιχειρησιακό, καθώς και το Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο πελάτη προς  δηµόσιο φορέα.  

 

 Ενδο-επιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εµπόριο ( Intra-organizational) 
 
Σκοπός των εφαρµογών του ενδο-επιχειρησιακού Ηλεκτρονικού Εµπορίου είναι 

να βοηθήσει µια επιχείρηση να διατηρήσει τις σχέσεις εκείνες που είναι κρίσιµες 

στην παροχή προστιθέµενης αξίας στους πελάτες. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε 

την ολοκλήρωση διαφόρων εργασιών του οργανισµού.  

Εφαρµογές του ενδο-επιχειρησιακού Ηλεκτρονικού Εµπορίου συναντάµε στους 

εξής τοµείς: 

- Στις επικοινωνίες οµάδων εργασίας, όπως e-mail, τηλεδιάσκεψη, 

ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων 
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- Στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, για έκδοση online εγχειριδίων, 

προδιαγραφών προϊόντων και πρακτικά συµβουλίων, διευκολύνοντας την 

διάχυση πληροφοριών και κατά συνέπεια τη λήψη καλύτερων 

στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων. 

- Στην παραγωγικότητα του δυναµικού πωλήσεων, η οποία αυξάνεται µε 

τη βελτιωµένη ροή πληροφορίας µεταξύ παραγωγής και δυναµικού 

πωλήσεων και µεταξύ του δυναµικού πωλήσεων στα διάφορα τµήµατα 

του οργανισµού 

 
 ∆ιεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εµπόριο ( Inter-organizational) 

 

Το διεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εµπόριο έχει εφαρµογές σε όλους τους τοµείς 

της επιχείρησης που συναλλάσσεται µε άλλες επιχειρήσεις ή οργανισµούς όπως: 

- ∆ιαχείριση προµηθευτών 

- ∆ιαχείριση αποθεµάτων 

- ∆ιαχείριση δικτύου διανοµής 

- ∆ιαχείριση πληρωµών/ διατραπεζικές υπηρεσίες 

 
∆ιακρίνουµε δύο κατηγορίες του διεπιχειρησιακού Ηλεκτρονικού Εµπορίου: 

- Επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B: Business to Business), η οποία αφορά 

στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων. 

- Επιχείρηση προς δηµόσιους φορείς (B2G: Business to Government), η 

οποία αφορά στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιων 

οργανισµών. 

 
 

 Επιχείρηση προς  Πελάτη και Πελάτης προς ∆ηµόσιους φορείς 

 

- Επιχείρηση προς Πελάτη (B2C: Business to Customer): Περιλαµβάνει 

εφαρµογές όπως η ηλεκτρονική λιανική πώληση οι οποίες γνωρίζουν 

ιδιαίτερη εξάπλωση λόγω του διαδικτύου ( για παράδειγµα εµπορικά 

κέντρα στο internet, αγορά προϊόντων και αναζήτηση πληροφοριών για τα 
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προϊόντα της επιχείρησης, home-banking, δηλαδή παραδοσιακές 

τραπεζικές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται από το σπίτι µε τη βοήθεια 

των καναλιών του Ηλεκτρονικού Εµπορίου). 

- Καταναλωτής ή πολίτης προς ∆ηµόσιους φορείς (C2G: Customer or 

Citizen to government): (πληρωµές για κοινωνική πρόνοια, επιστροφές 

φόρων κ.λ.π.) 

Τα παραπάνω είδη του ηλεκτρονικού εµπορίου απεικονίζονται στο παρακάτω 

διάγραµµα. 

 

  
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: Είδη Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
(Πηγή: Κοτζανικολάου Π., 2004) 

2.4.2 Βασικές εξελίξεις σε τρεις βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικών 
συναλλαγών 
 
 
- Business to Business (B2B): ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ των 

επιχειρήσεων  
 

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές Β2Β αποτελούν την κινητήρια δύναµη στην 

ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, διότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την 
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µείωση του κόστους των συναλλαγών εφαρµόζοντας τεχνολογίες αιχµής στην 

επικοινωνία. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές Β2Β πραγµατοποιούνται µέσω του 

ΕDI (Electronic Data Interchange systems) κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, ή 

µέσω του Internet.  

 
Εκτιµάται ότι µε το σύστηµα EDI το πρόγραµµα αγορών κοστίζει περίπου 

$150/ώρα, ενώ οι νέες εφαρµογές µέσω Internet θα µειώσουν το κόστος αυτό σε 

$1/ώρα. Μια µέση παραγγελία Β2C είναι ύψους $75, ενώ µια µέση παραγγελία 

Β2Β φτάνει τα $75.000. Η αξία των συναλλαγών Β2Β το 2000 προσέγγισε τα 

$450 δισεκ., ενώ το 2004 τα $3 τρισεκ., παρουσιάζοντας σηµαντικές 

γεωγραφικές διαφοροποιήσεις. Το µερίδιο της Βόρειας Αµερικής στο σύνολο 

του παγκόσµιου Β2Β µειώθηκε στο 57% το 2004, από 70% το 2000, ενώ της 

Ευρώπης ανήλθε στο 29% το 2004, από 12% το 2000. Το 2004 τα µερίδια για τις 

περιοχές Ασίας-Ειρηνικού, Λατινικής Αµερικής και Μέσης Ανατολής/ Αφρικής 

έφτασαν το 11%, το 2% και το 1% αντίστοιχα. Το 32% των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο Β2Β είναι κερδοφόρες, ενώ για επιχειρήσεις που 

λειτουργούν πάνω από 3 χρόνια το ποσοστό αυτό φτάνει στο 46%. Εντούτοις, 

µόνο το ένα τρίτο των Β2Β ιστοσελίδων είναι σχεδιασµένες για να δέχεται 

παραγγελίες on-line. Tα υπόλοιπα δύο τρίτα είναι σχεδιασµένα για να 

υποστηρίζουν και να προωθούν σχέσεις µε τους πελάτες χωρίς να απαιτείται η 

on-line παρουσία τους.  

 

- Βusiness to Consumer (B2C): ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων 

µε τους καταναλωτές  

 
H αγορά Β2C έχει αρχίσει να διαµορφώνεται και θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος 

για να φτάσει σε ένα ορισµένο επίπεδο ωριµότητας. Ακόµα και στις ΗΠΑ όπου ο 

βαθµός διείσδυσης του Internet είναι υψηλός (πάνω από 50% το 2000), ένα 

µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού δεν έχει πραγµατοποιήσει ακόµα µια 

ηλεκτρονική συναλλαγή. Κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2000 η αξία του Β2C 

στις ΗΠΑ µόλις ξεπέρασε το 1% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων, ενώ το 

πρώτο τρίµηνο του 2001 το σύνολο των πωλήσεων Β2C έφτασε τα $7 δισεκ. 
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Παρόλα αυτά, η προοπτική της αγοράς αυτής αναγνωρίζεται από πολλές 

εταιρείες, οι οποίες συνεχίζουν να επενδύουν σε υποδοµές ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Οι επενδύσεις σε εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου από 

αµερικάνικες εταιρείες αναµένεται θα τριπλασιαστούν στο διάστηµα µεταξύ 

2000 και 2003, από $240 δισεκ. σε $610 δισεκ.  

Παρά το γεγονός όµως ότι πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

του Β2C παρουσίαζαν προβλήµατα κερδοφορίας, εκτιµάται ότι σήµερα ένα 20% 

των επιχειρήσεων παγκοσµίως έχουν λειτουργικά κέρδη, ενώ οι πρώτες 

επιχειρήσεις του κλάδου εµφανίζουν µέσο επίπεδο λειτουργικού κέρδους που 

φτάνει το 18%. Οι επιχειρήσεις µε ισχυρή παρουσία στο χώρο του λιανικού 

εµπορίου επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις - όταν αποκτήσουν online παρουσία 

- από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται απευθείας στο χώρο των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών.  

 
Οι 5 χώρες µε τις υψηλότερες επιδόσεις στο Β2C είναι οι ΗΠΑ µε 33% του 

πληθυσµού να ψωνίζει online, ενώ ακολουθούν η Γερµανία, το Ηνωµένο 

Βασίλειο, η Κορέα και η Νορβηγία. Η Ευρώπη υστερεί σε σχέση µε τις ΗΠΑ, 

και µόνο 1 στους 5 χρήστες Internet  κάνουν αγορές online.  

 
 
- Business to Government (B2G): ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων 

µε το κράτος  

 
Στη διάρκεια του 2000 το Β2G αναδείχθηκε ως η επόµενη µεγάλη αγορά online, 

αν και έως σήµερα δεν έχει αναπτυχθεί µε τους αναµενόµενους ρυθµούς. Η 

αυτοµατοποίηση των διαδικασιών διαγωνισµών, προµηθειών, εισπράξεων και 

πληρωµών του δηµοσίου συµβάλλει σηµαντικά στην εξοικονόµηση χρόνου, 

χρήµατος, καθώς και ανθρωποωρών, ενώ µπορεί να µειώσει σηµαντικά τις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην ΕΕ προβλέπεται ότι το 25% των συνολικών 

προµηθειών των κρατών µελών θα γίνεται online το 2006. 

[Καρούνος, Γουσίου (2001)] 
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2.4.3 Τηλεεργασία 
 
 
Ο όρος “τηλεεργασία” αφορά οποιοδήποτε τύπο εργασίας περιλαµβάνει 

ηλεκτρονική επεξεργασία πληροφοριών και χρησιµοποιεί έναν 

τηλεπικοινωνιακό σύνδεσµο µε έναν αποµακρυσµένο εργοδότη ή πελάτη για την 

ανάθεση και παράδοση της εργασίας. Πρόκειται λοιπόν για εργασία η οποία 

διεκπεραιώνεται από απόσταση µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

διανέµεται µέσω δικτύων υπολογιστών και κυρίως µέσω του διαδικτύου. Η 

έννοια της εργασίας στις σύγχρονες κοινωνίες µπορεί να γίνει κατανοητή µε τον 

προσδιορισµό της στα πλαίσια δύο βασικών παραµέτρων: της αµοιβής για την 

εκτέλεση της εργασίας και τον χώρο απασχόλησης.  

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω γίνεται εµφανές ότι η εργασία δεν ταυτίζεται απόλυτα 

µε το χώρο απασχόλησης και εποµένως µπορεί να διατυπωθεί ο ορισµός της 

τηλεεργασίας ως: “η µορφή εργασίας, όπου το παρεχόµενο έργο προσφέρεται 

από απόσταση µε τη χρήση των τεχνολογικών µέσων της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών”. Αναλυτικότερα και δίνοντας έµφαση στις πολλαπλές 

διαστάσεις της νέας αυτή µορφής εργασίας, η τηλεεργασία µπορεί να 

προσδιοριστεί ως: 

 

• Μία µορφή οργανωτικής αλλαγής των διαδικασιών λειτουργίας των 

επιχειρήσεων και οργανισµών, η οποία εµπεριέχεται στις διαδικασίες 

εξέλιξής τους (αλλαγή ως προς την οργάνωση της εργασίας από το 

παραδοσιακό γραφείο / χώρο δουλειάς που παρέχεται από τον εργοδότη 

σε δοµές που περιλαµβάνουν την εργασία από αποµακρυσµένη τοποθεσία 

µέσω σύγχρονων τεχνολογικών µέσων).  

• Ένα νέο µέσο για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών των 

εργαζοµένων µε τη δυνατότητα επιλογής από τον εργαζόµενο 

διαφορετικών τύπων συµβάσεων εργασίας.  

• Ένα νέο τρόπο ζωής εφόσον η τηλεεργασία είναι δυνατόν να προσφέρει 

ευκαιρίες για ένα αυτόνοµο και ευέλικτο συνδυασµό εργασίας και 
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προσωπικής ζωής του ανθρώπου λόγω της επιλογής και εναλλακτικής 

χρήσης του χρόνου από τον ίδιο τον εργαζόµενο.  

[Tapscott (2000)] 

 
 

2.4.4 Τηλεεκπαίδευση 
 
 

Η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να ορισθεί ως µια προγραµµατισµένη 

εµπειρία διδασκαλίας/µάθησης η οποία χρησιµοποιεί πληθώρα νέων 

τεχνολογιών (βίντεο, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κλπ.) για να 

προσοµοιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία από απόσταση. Περιλαµβάνει 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν στους συµµετέχοντες να 

επιλέξουν το χρόνο, τον τόπο και το ρυθµό µάθησης που ικανοποιεί τις 

προσωπικές τους ανάγκες και απαιτήσεις. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία σε οµάδες 

επαγγελµατιών οι οποίοι ήδη βρίσκονται µέσα στην παραγωγική διαδικασία 

αλλά χρειάζονται επιπλέον κατάρτιση για να προλαβαίνουν τις εξελίξεις. Αλλά 

και για τους ίδιους επιχειρηµατίες είναι σηµαντικό να επιταχύνουν την 

περαιτέρω αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρωπίνου δυναµικού έτσι ώστε να 

µειώσουν το κόστος νέων προσλήψεων.  

 
Υπάρχουν πολλές µορφές εκπαίδευσης από απόσταση. Ορισµένες µορφές 

εκπαίδευσης επιτυγχάνουν την προσοµοίωση της διδασκαλίας στην τάξη, ενώ 

άλλες µορφές υποστηρίζουν την ανεξάρτητη µορφή µάθησης που κατευθύνεται 

από τον εκπαιδευόµενο. Η µορφή ανεξάρτητης µάθησης µε ασύγχρονη 

επικοινωνία εφαρµόζεται στα περισσότερα συστήµατα εκπαίδευσης από 

απόσταση. Ένας από τους σηµαντικούς στόχους της ανοιχτής και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης είναι να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης σε άτοµα που δεν µπορούν µε άλλους τρόπους να συµµετέχουν σε 

αυτά, λόγω του τόπου κατοικίας ή λόγω άλλων ειδικών καταστάσεων (π.χ. 

εργασία). Τέλος, µέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι εφικτό να 
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µεταδοθούν µαθήµατα σε αποµακρυσµένες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες 

δεν είναι εύκολο να µεταβούν οι καθηγητές για να διδάξουν. Κατά συνέπεια, τα 

κυριότερα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

µπορούν να συνοψιστούν στα πιο κάτω: 

 
• Η άρση φυσικών εµποδίων, η κατάργηση γεωγραφικών συνόρων και η 

διασπορά στη διάδοση της γνώσης  

• Οι προοπτικές οµοιόµορφης αντιµετώπισης της εκπαιδευτικής 

λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους 

τους πολίτες, σε ό,τι αφορά στην απόσταση και στην επιλογή του χρόνου 

εκπαίδευσης και στο γνωστικό αντικείµενο  

• Η συνεχιζόµενη κατάρτιση και εκπαίδευση για τη βελτίωση των 

ικανοτήτων των εκπαιδευοµένων  

• Η επιτάχυνση της διαδικασίας µεταφοράς γνώσης από τους εκπαιδευτές 

στους εκπαιδευόµενους  

• Η άµεση διασύνδεση ατόµων και οµάδων µε εξωτερικές πηγές γνώσεων 

(ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, µουσεία κλπ.) και οι αυξηµένες δυνατότητες 

συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών, οι οποίοι είναι 

γεωγραφικά διασπαρµένοι  

[Tapscott (2000)] 

 

2.4.5 Ηλεκτρονική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση   και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
 
 
Είναι αλήθεια ότι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο µπορεί να αποτελεί ένα πολύτιµο 

εργαλείο για το δηµόσιο τοµέα, η χρήση του οποίου όµως δεν µπορεί να 

προσδώσει τα ίδια οφέλη σε κάθε είδος και τύπο δηµόσιας υπηρεσίας. Το 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία και τη δοµή ενός 

δηµόσιου οργανισµού, καθώς και να µεταβάλει τον τρόπο εργασίας και επίσης 

να επαναπροσδιορίσει το ρόλο των εργαζοµένων. Έτσι, είναι απαραίτητο για τις 
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κυβερνήσεις, προτού δεσµεύσουν πόρους σε οποιαδήποτε προσπάθεια, να 

αξιολογήσουν προσεκτικά τα ακόλουθα: 

 
• Σε ποιο βαθµό η χρήση του Ηλεκτρονικού Εµπορίου µπορεί να βοηθήσει 

την κυβέρνηση να πετύχει καλύτερα τους στόχους της; 

• Σε ποιους τοµείς της δηµόσιας λειτουργίας είναι προτιµότερο να 

χρησιµοποιηθούν τεχνολογίες και πρακτικές Ηλεκτρονικού Εµπορίου; 

• Ποιος συνδυασµός τεχνολογιών µπορεί να επιφέρει τα καλύτερα 

αποτελέσµατα µε το µικρότερο δυνατό κόστος επένδυσης και το ελάχιστο 

κίνδυνο; 

• Τι είδους και τι έκτασης οργανωτικές αλλαγές θα απαιτήσει η εφαρµογή 

του Ηλεκτρονικού Εµπορίου µέσα σε ένα δηµόσιο οργανισµό; 

• Πώς µπορεί το Ηλεκτρονικό Εµπόριο να µεταβάλλει τις σχέσεις του 

δηµοσίου µε τους επιχειρηµατικούς της εταίρους; 

• Πόσο θα τροποποιηθεί ο τρόπος εργασίας των υπαλλήλων του δηµοσίου 

και τι ανακατατάξεις θα επιφέρει το Η.Ε. στη δοµή και την ιεραρχία των 

δηµοσίων οργανισµών καθώς επίσης και στις σχέσεις των εργαζοµένων 

µε το δηµόσιο τοµέα; 

Αυτό που σίγουρα απαιτείται είναι το κράτος να µπορεί να αξιολογήσει σωστά 

τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που µπορεί να συνεπάγεται η υιοθέτηση του 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου στους διάφορους δηµόσιους τοµείς, αλλά και να 

επιλέξει τη σωστή διαµόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής που θα 

ακολουθήσει. Το όραµα µιας Αποτελεσµατικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

(Responsive Government) αφορά την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς το 

κοινό από µέρους των δηµόσιων οργανισµών. Τα συστήµατα Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου που χρησιµοποιούνται από δηµόσιους οργανισµούς βοηθούν στην 

αποδοτικότερη και αµεσότερη επαφή του δηµοσίου µε τους πολίτες και µε 

άλλους οργανισµούς/ επιχειρήσεις. Η επαφή αυτή δηµιουργεί νέες “διόδους 

πρόσβασης” των πολιτών στις δηµόσιες πληροφοριακές υποδοµές και παρέχει 

υπηρεσίες διασύνδεσης και σχήµατα συνεργασίας µε εταιρείες οι οποίες 

εκτελούν ολοκληρωµένους κύκλους συναλλαγών µε το δηµόσιο.  
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Για την αντιµετώπιση της παραπάνω κατάστασης το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

µπορεί να συµβάλει καθοριστικά, παρεµβαίνοντας δραστικά στις ακόλουθες 

κατευθύνσεις: 

• Στον ανασχεδιασµό (re-engineering) των διοικητικών διαδικασιών στους 

δηµόσιους οργανισµούς, 

• Στην αποτελεσµατική διαχείριση και εκµετάλλευση του µεγάλου όγκου 

πληροφοριών που συγκεντρώνουν οι δηµόσιοι οργανισµοί και που 

σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τους πολίτες, 

• Στην υλοποίηση καταµερισµένης χρήσης πληροφοριών εντός των 

δηµοσίων οργανισµών και για όλα τα ιεραρχικά τους επίπεδα 

[Tapscott (2000)] 

 

Οι βασικές διαστάσεις της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης απεικονίζονται στο 

παρακάτω σχήµα. 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2: Οι βασικές διαστάσεις της Ηλεκτρονικής ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης  

(Πηγή: Λουκής Ε., 2004) 
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Η εύκολη πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και υπηρεσίες θα αλλάξει τον τρόπο 

που πολλοί πολίτες αντιµετωπίζουν τη δηµόσια διοίκηση και την 

αποτελεσµατικότητα λειτουργίας της. Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις 

υιοθετούν τεχνολογίες Internet για να µειώσουν το κόστος λειτουργίας τους, να 

βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους και να αυξήσουν την προσβασιµότητα 

των πολιτών σε πληροφορίες και υπηρεσίες online. Μεταξύ των χωρών που 

διαθέτουν ανεπτυγµένες µορφές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περιλαµβάνονται 

ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη, οι ΗΠΑ, η Φιλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

 

• Ο Καναδάς ιδιαίτερα στοχεύει να γίνει η πιο ηλεκτρονικά συνδεδεµένη 

χώρα έως το 2006, µε κύριο βάρος στην ολοκλήρωση των 

διακυβερνητικών λειτουργιών και υπηρεσιών (αριθµός e-government 

projects: 160). 

•  Οι ΗΠΑ επέτυχαν την υλοποίηση της πλήρους ηλεκτρονικής 

αρχειοθέτησης και ηλεκτρονικής υπογραφής για όλες τις υπηρεσίες του 

δηµοσίου. Επίσης έχουν προχωρήσει σηµαντικά στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές του δηµόσιου τοµέα (πληρωµές, φόροι). Ταυτόχρονα, 

σηµαντικά βήµατα έχουν επιτευχθεί ως προς την παροχή online 

εκπαίδευσης για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια, 

δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια).  

• Η ΕΕ παρουσιάζει επίσης έντονη δραστηριότητα ως προς την ανάπτυξη 

υπηρεσιών e-government στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope που 

αφορά την υιοθέτηση βασικών υπηρεσιών όπως την οnline ψηφοφορία, 

σε τοπικό και περιφερειακό προγραµµατισµό, τις αµφίδροµες ψηφιακές 

διοικητικές υπηρεσίες και συναλλαγές του δηµόσιου τοµέα. Επίσης 

ιδιαίτερη σηµασία στα προγράµµατα της ΕΕ έχουν οι online υπηρεσίες 

υγείας και εκπαίδευσης. 

[Καρούνος , Γουσίου (2001)] 
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2.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και των Επικοινωνιών έχουν προκαλέσει µια πραγµατική επανάσταση σε 

πολλούς τοµείς της ανθρώπινης ζωής και εργασίας. Οι τεχνολογικές αλλαγές, 

αποτελούν ένα σηµαντικό όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων αλλά και των 

υπόλοιπων οργανισµών και φορέων κρατικών ή µη, δίνοντας  τη δυνατότητα να 

αναπτυχθούν σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές 

επίπεδο. Η µορφή της Νέας Οικονοµίας διαµορφώνεται µέσα από την παγκόσµια 

διάδοση του διαδικτύου   που ως συνέπεια είχε την ανάπτυξη 

του Ηλεκτρονικού Εµπορίου αλλά και την αλλαγή σε διάφορους τοµείς µε 

αποτέλεσµα την ανάπτυξη της τηλεεργασίας, της τηλεεκπαίδευσης, της 

ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης. 

 
Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο αφορά τη χρήση των νέων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την σύναψη ή προώθηση συναλλαγών και 

επιχειρηµατικών σχέσεων, είτε στις σχέσεις των επιχειρήσεων µε τους 

προµηθευτές, στις εσωτερικές διαδικασίες, ή στις σχέσεις µε τους πελάτες, το 

κράτος και διάφορους δηµόσιους φορείς. Ως αποτέλεσµα υπάρχουν κάποιες 

κατηγοριοποιήσεις του Ηλεκτρονικού Εµπορίου λαµβάνοντας υπόψη µε ποιον 

συναλλάσσεται η επιχείρηση. 

 
Πιο συγκεκριµένα, έχουµε το B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση) Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο, το B2C (Επιχείρηση προς Πελάτη) Ηλεκτρονικό Εµπόριο και B2G 

(Επιχείρηση προς ∆ηµόσιους φορείς) Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Όσον αφορά την 

B2B πλευρά του Ηλεκτρονικού Εµπορίου αφορά στην βέλτιστη χρήση και 

εκµετάλλευση από τις επιχειρήσεις του Internet και των ψηφιακών τεχνολογιών 

η οποία έχει ως αποτέλεσµα την ταχύτερη, λεπτοµερέστερη και ακριβέστερη 

διάχυση της πληροφορίας µεταξύ των τµηµάτων µιας επιχείρησης αλλά και 

ανάµεσα σε επιχειρήσεις. Η νέα αυτή δυνατότητα επιτρέπει τον µετασχηµατισµό 

των επιχειρηµατικών δοµών και προσθέτει αξία σε οτιδήποτε αφορά την 

πληροφόρηση και την επικοινωνία στις επιχειρηµατικές διαδικασίες. 
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Συνεχίζοντας µε την B2C πλευρά του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, θα µπορούσαµε 

να πούµε πως αφορά στις αλλαγές των αγοραστικών συνηθειών των 

καταναλωτών ταυτόχρονα µε ριζικές αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης του 

λιανικού εµπορίου. Ωστόσο, η νέα ηλεκτρονική αγορά που δηµιουργείται δεν 

θεωρείται ακόµα ώριµη αρκετά και ιδιαίτερα στην χώρα µας. Τέλος, όσον αφορά 

την B2G πλευρά, αφορά στις δυνατότητες που έχει σήµερα µια σύγχρονη 

επιχείρηση για συναλλαγές µέσω του Internet µε µια σειρά από ∆ηµόσιους 

Φορείς (π.χ ασφαλιστικοί φορείς, εφορία, άλλοι φορείς του ευρύτερου δηµόσιου 

Τοµέα).  

Συνοψίζοντας, στα πλεονεκτήµατά του Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

συµπεριλαµβάνονται: 

- Η εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες από οποιοδήποτε χώρο σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγµή. 

- Η δυνατότητα παρακολούθησης των επιλογών και των αιτηµάτων των 

πελατών ηλεκτρονικά. 

-  Η δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναλύουν/ αξιολογούν το ενδιαφέρον 

των πελατών για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες ταυτόχρονα µε την 

λεπτοµερή δυνατότητα πληροφόρησης για τις προτιµήσεις των πελατών. 

- Οι µικρότεροι χρόνοι απόκρισης στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

- Η καλύτερη και πιο συντονισµένη συνεργασία µε το κράτος και τους 

∆ηµόσιους Φορείς. 

- Όσον αφορά τις επιχειρήσεις συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα προκύπτουν και 

περιλαµβάνουν: τη δυνατότητα παγκόσµιας παρουσίας, τη βελτιωµένη 

ανταγωνιστικότητα, τη δυνατότητα παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών προς 

τους πελάτες, την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής, την καλύτερη 

διαχείριση της αλυσίδας αξίας. 

- Όσον αφορά τους καταναλωτές τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η νέα 

µορφή του Ηλεκτρονικού Εµπορίου εντοπίζονται στις: αυξηµένες 

δυνατότητες επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών, στη λήψη εξειδικευµένων 

αγαθών, στην µείωση των τιµών, στην πρόσβαση σε νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες, στην άµεση κάλυψη αναγκών. 
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Επίσης, όσον αφορά το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, θα πρέπει να σηµειωθεί πως η 

B2G πλευρά του  ουσιαστικά αποτελεί υποσύνολο της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και αποτέλεσε το έναυσµα για την χρήση των νέων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Η Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς κυβερνητικών υπηρεσιών 

προς τους πολίτες µε µη παραδοσιακούς τρόπους που αξιοποιούν τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο και την τηλεφωνία. Σε ένα πρώτο επίπεδο 

ανάπτυξης, η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση περιορίζεται στην απλή παροχή 

πληροφοριών µέσω του διαδικτύου µε τελικό σκοπό τη δυνατότητα 

ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών συναλλαγών µεταξύ κράτους και πολίτη.  

 
Για να γίνει η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση πραγµατικότητα θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή αρχικά σε επίπεδο τεχνολογίας. ∆ηλαδή να επιλεχθούν οι 

κατάλληλες τεχνολογικές και τηλεπικοινωνιακές υποδοµές ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις. Σε επόµενο στάδιο θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση και 

λειτουργία της νέας υποδοµής και να προβληθούν τα αναµενόµενα κοινωνικά 

οφέλη. Τέλος, τονίζεται ότι το επίκεντρο θα πρέπει να αποτελεί ο χρήστης και η 

προσπάθεια  ενσωµάτωσης της νέας υποδοµής στην καθηµερινή ζωή των 

πολιτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΈΝΝΟΙΑ 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε την επανάσταση της 

πληροφορικής και τις επιδράσεις της στην σύγχρονη κοινωνία στην οικονοµία 

και τη διακυβέρνηση. Οι βλέπουν την αυξανόµενη χρήση των πληροφοριακών 

τεχνολογιών στην διακυβέρνηση σαν την πιο πρόσφατη εξέλιξη από µια σειρά 

µεγάλων αλλαγών που έχουν την έχουν τελευταία µεταλλάξει και ανανεώσει. 

Στην ενότητα αυτή δίνονται κάποιοι ορισµοί για την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση, ο βασικός στόχος και οι επιδράσεις της στην παραδοσιακή 

διακυβέρνηση. 

 
 

3.2 ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 
Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (Reschenthaler & Thompson (1997)) θα 

µπορούσε να οριστεί ως οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να παρέχουν στους 

πολίτες τους εκείνες τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που χρειάζονται 

χρησιµοποιώντας τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

(ΤΠΕ). Πιο πρόσφατα, ο Luling (2001) ορίζει την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

ως online παροχή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα σε κάθε πολίτη ο οποίος 

έρχεται σε επαφή και αλληλεπιδρά µε το κράτος µε την χρήση του παγκόσµιου 

ιστού. Τελικά, η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση αφορά τις σχέσεις κάθε πολίτη µε 

το κράτος και τους δηµόσιους οργανισµούς όπως αυτές θα διαµορφωθούν στο 

µέλλον στα πλαίσια των ηλεκτρονικών κοινοτήτων. 

 

α)  Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (Osborne & Gaebler (1992)) είναι η χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον δηµόσιο τοµέα µε 

σκοπό  
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 Τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών του δηµοσίου τοµέα. 

 Τη βελτίωση της επικοινωνίας και των παρεχόµενων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες. 

 Τη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ οργανισµών του δηµοσίου τοµέα µε 

άλλους οργανισµούς δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα µε µη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις και µε οργανισµούς άλλων κρατών.   

 

β) Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (Burn & Robins (2003)) είναι ο εκσυγχρονισµός 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την εισαγωγή τεχνολογιών αιχµής και τη σύνδεση 

κυβερνητικών πληροφοριακών υποδοµών ψηφιακά για την εξοικονόµηση πόρων 

και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις και  η οποία 

µπορεί να διακριθεί στα ακόλουθα τέσσερα βασικά µοντέλα: 

 

  Κυβέρνηση-µε-Κυβέρνηση (Government-to-Government): αφορά όλες 

εκείνες τις δραστηριότητες που θα βελτιώσουν και θα αναβαθµίσουν τις 

υπηρεσίες της κυβέρνησης. 

  Κυβέρνηση-µε-Πολίτη (Government-to-Citizen): αφορά στις σχέσεις της 

κυβέρνησης µε τους πολίτες. Ασχολείται κυρίως µε θέµατα νοµοθεσίας 

και δηµοκρατίας. 

 Κυβέρνηση-µε-Επιχείρηση (Government-to-Business): αφορά στις σχέσεις 

της κυβέρνησης µε τις επιχειρήσεις. Εντοπίζεται σε συνεργασίες, κοινές   

δραστηριότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 

 Κυβέρνηση-µε-Υπαλλήλους (Government-to-Employees): αφορά 

ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους Υπαλλήλους (π.χ. εταιρικές Πύλες) 

  
 
 
Η έννοια της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περιγράφεται στο ακόλουθο 

διάγραµµα. 
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Άλλοι 
οργανισµοί 

 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1: Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση διαγραµµατικά 
(Πηγή: Κοτζανικολάου Π., 2004) 
 
 

3.3  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 
 
Οι γνώµες και οι απόψεις σχετικά µε την έννοια της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης είναι πολλές και συχνά διαφοροποιηµένες. Παρακάτω 

επιχειρείται µια προσπάθεια διασαφήνισης κάποιων εννοιών. 

 
 Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό όραµα 

που απαιτεί ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχεδιασµό. ∆εν είναι 

τεχνοκρατικό πρόβληµα ή αλγεβρικό άθροισµα τεχνολογικών έργων 

υποδοµής. 

 

 Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι µια διεπιστηµονική προσέγγιση 

πολλών επιµέρους γνωστικών περιοχών. ∆εν αποτελεί αντικείµενο 

Επιχειρήσεις 
Κυβέρνηση 

 
 

Κυβέρνηση 

Κοινότητες 

Πολίτες και 
πελάτες 

Μη κερδοσκοπικοί 
οργανισµοί 

Εξωτερικές 
Σχέσεις 

Η-∆ιακυβέρνηση 

Εσωτερικές 
Σχέσεις 
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αποκλειστικά µιας και µόνο επιστήµης, κατά κύριο λόγο της 

πληροφορικής. 

 

 Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση αφορά το σύνολο των πολιτών χωρίς 

διακρίσεις ώστε να περιοριστεί το ψηφιακό χάσµα. ∆εν αφορά ολίγους 

και µάλιστα υπό όρους προνοµιακούς (οικονοµικούς, κοινωνικούς, 

γεωγραφικούς κ.τ.λ.) 

 

 Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι η ριζική αλλαγή του τρόπου σκέψης 

και των ενεργειών της ίδιας της διακυβέρνησης. ∆εν είναι η απλή 

εφαρµογή της τεχνολογίας για να γίνει µια διακυβέρνηση καλύτερη και 

αποτελεσµατικότερη. 

 

 Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι θέµα στρατηγικών στοχεύσεων της 

ανώτερης ηγεσίας. ∆εν είναι θέµα τακτικής σε επιµέρους τοµείς. 

 
 

3.4 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
 
Ο βασικός στόχος της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι η Ηλεκτρονική 

υποστήριξη ολόκληρου του «κύκλου ζωής» των διαδικασιών, οργανωτικών 

δοµών, δραστηριοτήτων και στόχων των δηµόσιων οργανισµών, από την 

διάγνωση και κατανόηση των προβληµάτων και αναγκών, µέχρι και τον 

σχεδιασµό και υλοποίηση κατάλληλων ολοκληρωµένων πολιτικών, 

προγραµµάτων και υπηρεσιών για την αντιµετώπισή τους, µέσω συνεργασίας 

πολλών δηµόσιων οργανισµών και φορέων.  
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∆ιάγνωση-κατανόηση 
αναγκών &προβληµάτων 

Σχεδιασµός πολιτικών, 
προγραµµάτων, 
υπηρεσιών 

Υλοποίηση πολιτικών, 
προγραµµάτων, υπηρεσιών 

 
Παροχή υπηρεσιών 

 

Αξιολόγηση υπηρεσιών 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2: Φάσεις κύκλου ζωής των δηµόσιων διαδικασιών  

(Πηγή: Λουκής Ε., 2004) 

 
Σε κάθε στάδιο η ηλεκτρονική υποστήριξη είναι απαραίτητη όπως επίσης και η 

διασύνδεση των σταδίων µεταξύ τους ώστε να υπάρχει συνεχής 

ανατροφοδότηση των προηγούµενων σταδίων. Στο επίκεντρο των διαδικασιών 

θα πρέπει πάντα να βρίσκεται ο πολίτης ο οποίος να µπορεί να αξιολογεί τις 

υπηρεσίες και να συµµετέχει ενεργητικά. Γι’ αυτό και λέγεται πως η 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στον πολίτη, δηλαδή 

είναι citizen-oriented.  

 
Συµπληρωµατικά άλλοι στόχοι της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που 

απορρέουν από τον παραπάνω κύκλο ζωής είναι: 

 

- η βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις 

- η καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών 
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- η υποστήριξη του εκπαιδευτικού συστήµατος και της έρευνας ώστε να  

είναι προσαρµοσµένα στην ψηφιακή εποχή 

- η δυναµική οικονοµική ανάπτυξη 

- η αύξηση της απασχόλησης 

- η ανάδειξη του πολιτισµού µε νέα µέσα 

- η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα µέσα µαζικής επικοινωνίας. 

- η ισότιµη συµµετοχή των περιφερειών στον παγκόσµιο χώρο 

- η προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη και του καταναλωτή, η 

διαφύλαξη συνθηκών ανταγωνισµού, ο καλύτερος δηµοκρατικός έλεγχος 

στην ψηφιακή εποχή 

 
3.5 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ “ΚΑΛΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ” ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στην αριστερή στήλη κάποιες αρχές – 

χαρακτηριστικά που αφορούν µια «καλή διακυβέρνηση» και τα οποία αποτελούν 

τα απαραίτητα συστατικά για µια καλή και αποτελεσµατική εφαρµογή αυτής. 

Παράλληλα στη δεξιά στήλη παρουσιάζονται οι τρόποι µε τους οποίους θα 

µπορούσε να επιδράσει η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση ώστε να βοηθήσει να 

υλοποιηθούν καλύτερα και αποδοτικότερα τα συστατικά της «καλής 

διακυβέρνησης». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Οι Αρχές «καλής διακυβέρνησης» και η επίδραση της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στην υλοποίηση των αρχών αυτών 

(Πηγή: Caracapilidis, Loukis, Dimopoulos, 2005) 
 

 

Αρχές «καλής διακυβέρνησης» 
 

Επίδραση της Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 

 

 Συνοχή στον σχεδιασµό δηµόσιων 
πολιτικών και προγραµµάτων. 

 Επιτρέπει τον ευκολότερο 
συντονισµό πολιτικών µεταξύ των 
διαφόρων δηµοσίων οργανισµών. 

 Συµµετοχική δηµοκρατία στην 
διαµόρφωση δηµοσίων πολιτικών 
και προγραµµάτων. 

 Ενθαρρύνει την ενεργή συµµετοχή 
όλων των κοινωνικών εταίρων στη 
διαµόρφωση πολιτικών και 
προγραµµάτων. 

 Αποτελεσµατικότητα, 
αποδοτικότητα στην εφαρµογή & 
υλοποίηση δηµοσίων πολιτικών και 
προγραµµάτων. 

 ∆ιευκολύνει τη συνεργασιακή και 
συντονισµένη εφαρµογή και 
υλοποίηση των δηµόσιων 
πολιτικών και προγραµµάτων µε 
έναν περισσότερο εύκολο, ταχύ 
και αποδοτικό τρόπο. 

 ∆ιαφάνεια και ανοιχτή πρόσβαση 
των πολιτών στην συνολική 
διαδικασία σχεδιασµού, 
διαµόρφωσης και εφαρµογής 
δηµόσιων πολιτικών και 
προγραµµάτων. 

 Παρέχει στους πολίτες την 
δυνατότητα πρόσβασης στις 
πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα 
εύκολα και µε ιδιαίτερα χαµηλό 
κόστος. 

 
 
Οι αρχές της «καλής διακυβέρνησης» δεν µπορούν να µην ισχύουν και για την 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Οπότε συµπερασµατικά µπορούµε να αναφέρουµε 

πως η συνολική στρατηγική του Ε-Government στηρίζεται στις εξής αρχές: 

 
- ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση για όλους 

- δηµιουργία περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και την 

άνθιση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 

- διαφύλαξη των ατοµικών ελευθεριών και της λειτουργίας των 

δηµοκρατικών θεσµών 
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3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Υπάρχει ένας µεγάλος και ολοένα αυξανόµενος αριθµός πολιτών που 

ενδιαφέρονται για την τεχνολογία, γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση για υπηρεσίες 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Με τον όρο Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

αναφερόµαστε “στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών στη δηµόσια διοίκηση σε συνδυασµό µε οργανωτικές αλλαγές και 

νέες δεξιότητες του προσωπικού, µε σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του 

κοινού, την ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και την υποστήριξη των δηµόσιων 

πολιτικών”.  

 
Ωστόσο, η υλοποίηση των στόχων της και η διείσδυσή της σε παγκόσµιο επίπεδο 

κρύβουν πολλά εµπόδια. Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση µπορεί να προσφέρει 

πολλά στην κοινωνία αφού αξιοποιώντας την τεχνολογία, η δηµόσια διοίκηση 

µπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να συναλλάσσεται µε το κράτος 

καλύτερα και αποδοτικότερα χωρίς ταλαιπωρία, απώλεια χρόνου και επίπονες 

διαδικασίες. Επιπλέον, µε την αυτοµατοποίηση των συστηµάτων και των 

διαδικασιών η τεχνολογία βοηθά στην καταπολέµηση της διαφθοράς και µέσω 

της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης να διευκολύνεται η µετάβαση στην 

ηλεκτρονική δηµοκρατία. Τέλος, για να επιτευχθούν τα παραπάνω σε ένα 

πλαίσιο αποτελεσµατικής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, είναι απαραίτητη η 

ενίσχυση της συνεργασίας δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΑΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 
 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Την προσεχή δεκαετία ενδεχοµένως το δίληµµα Κυβέρνηση ή Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση θα αποτελέσει την κεντρική διαχωριστική γραµµή για τις βασικές 

πολιτικές δυνάµεις του µέλλοντος. Τα βήµατα προς την µετάβαση θα πρέπει να 

είναι προσεκτικά και πολύ καλά σχεδιασµένα. Στην παρούσα ενότητα θα 

παρουσιαστούν οι έννοιες της παραδοσιακής κυβέρνησης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης  καθώς και τα βήµατα – φάσεις από τα οποία θα διέλθει µία 

χώρα ώστε να υλοποιήσει επιτυχώς την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 

 
 

4.2 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 
 
Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή έννοια της Κυβέρνησης / ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

στην κλασική (Government) ή ηλεκτρονική της µορφή (e-Government), η 

∆ιακυβέρνηση έχει καθιερωθεί την τελευταία δεκαετία ως µία ευρύτερη έννοια 

που περιλαµβάνει µια νέα οπτική ενός µικρότερου, λιγότερο ιεραρχικού, φιλικού 

προς τον πολίτη κράτους που συνδιαλέγεται συνεχώς (και µερικές φορές 

συναποφασίζει) µε τους πολίτες αλλά και µε τον ιδιωτικό τοµέα στα πλαίσια 

καθορισµένων, διαφανών ρυθµίσεων και αρχών. Συγκεκριµένα, η νέα σχέση του 

Κράτους µε τους πολίτες αποτελεί το ειδοποιό χαρακτηριστικό της 

∆ιακυβέρνησης (Governance).  

 
Παράλληλα, στην παραδοσιακή έννοια της κυβέρνησης σε µια 

αντιπροσωπευτική δηµοκρατία σήµερα, που αναπαρίσταται γραφικά µε µια 

πυραµίδα που στη βάση της βρίσκεται το εκλογικό σώµα και στην κορυφή η 

εκλεγµένη κυβέρνηση (βλ. ∆ιάγραµµα 4.1) που εκπροσωπεί αποκλειστικά την 

νόµιµη έκφραση της οργανωµένης κοινωνίας, προστίθενται στην αλυσίδα των 

διαδικασιών της δηµόσιας απόφασης και οι δύο άλλοι  χώροι των σύγχρονων 
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κοινωνιών. Τους χώρους αυτούς κατέχουν οι επιχειρήσεις και οι ανεξάρτητες 

διοικητικές αρχές, χωρίς όµως να αµφισβητείται η πρωτοκαθεδρία της 

εκλεγµένης κυβέρνησης.  

[http://www.paremvassi.gr/DIAKIBERNISI.doc] 

 

 
 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1: Παραδοσιακό µοντέλο διακυβέρνησης 
 
 

4.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 
 
Πρόκειται για µια κεντρική τάση (trend) που αναπτύσσεται στο σύνολο των 

αναπτυγµένων χωρών – και σε ένα µικρό αριθµό αναπτυσσόµενων – ήδη από τις 

αρχές της δεκαετίας του ’90 και συνίσταται στη χρήση των νέων Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από το κράτος και την ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση στις συναλλαγές µε τους πολίτες. Στην ανάπτυξή της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης συνέβαλαν οι θεωρίες σχετικά µε τη Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

(New Public Management) όπως για παράδειγµα του Osborn (Reinventing 

Government, 1992) στα πλαίσια της ανάγκης για ένα µικρότερο, πιο επιτελικό 

και περισσότερο «πελατοκεντρικό» κράτος. Η ραγδαία αναπτυσσόµενη 

Κράτος 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

 
∆ΕΚΟ 

 
Πολίτες - χρήστες 

Ανεξάρτητες 
∆ιοικητικές Αρχές 

Επιχειρήσεις 

Εκλογικό σώµα 
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παγκοσµιοποιηµένη και τεχνολογικά προηγµένη   οικονοµία σε συνδυασµό µε 

τις αυξηµένες ανάγκες των πολιτών για καλύτερη διαχείριση του χρόνου τους 

και τακτοποίηση των σηµαντικών γεγονότων  της ζωής τους σχεδόν επέβαλλαν 

αυτήν την εξέλιξη. 

 
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην καθηµερινή και πολύπλοκη λειτουργία της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης απαιτεί σηµαντικές αλλαγές στον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας και 

στην επαφή και αλληλεπίδραση µε  τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αυξάνοντας 

την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια και µειώνοντας ενδεχοµένως το κόστος 

λειτουργίας. Ωστόσο, η προώθηση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης / e-

Government  δεν προϋποθέτει από µόνη της καµία ριζική αλλαγή  στην 

φιλοσοφία αντιµετώπισης του κράτους.  

 
Το κράτος προσλαµβάνει µια ψηφιακή διάσταση αλλά παραµένει στη λογική του 

κυριαρχικού οργανισµού που αποφασίζει µόνο του σε εθνικό επίπεδο. ∆εν 

προϋποθέτει δηλαδή µια ριζικά διαφορετική ιεραρχική σχέση του Κράτους µε 

τον πολίτη σε όλα τα σηµεία της αλυσίδας παραγωγής των δηµοσίων πολιτικών 

εκτός από το τελευταίο σκέλος της παροχής τµηµάτων της διοικητικής 

πληροφορίας και της δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών στους πολίτες / 

πελάτες. Τα παραπάνω περιγράφονται και στο διάγραµµα 4.2, όπου σε σχέση µε 

το διάγραµµα 4.1 του παραδοσιακού µοντέλου διακυβέρνησης, προστίθεται το 

κανάλι πληροφόρησης και ηλεκτρονικών συναλλαγών µεταξύ πολιτών, 

επιχειρήσεων και κρατικών διαδικασιών. 

[Davison; Robert; Wagner C; Louis (2005)] 
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Κράτος 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

 
∆ΕΚΟ 

 
Πολίτες - χρήστες 

Εκλογικό σώµα 

Ανεξάρτητες 
∆ιοικητικές Αρχές 

Κανάλι Πληροφόρησης 
(διαδικτυακές πύλες) και 
δυνατότητα ηλεκτρονικών 

συναλλαγών 

Επιχειρήσεις 

 
   ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2: Μοντέλο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
 
 

4.4 ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 
 
Η µετάβαση από την παραδοσιακή διακυβέρνηση στην ηλεκτρονική πρέπει να 

βασίζεται σε κάποια βήµατα και στόχους ώστε  να είναι οµαλή και να 

λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα 7 βήµατα 

ορόσηµα για την µετάβαση στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. [Clift (2004)]  

 

ΒΗΜΑ 1: Ολοκλήρωση 

 
O αρχικός στόχος αυτή της φάσης είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών και των 

τεχνολογικών εφαρµογών. Οι πολίτες/πελάτες της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

δεν θα επισκέπτονται «ηλεκτρονικά» υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς, 

αλλά κόµβους παροχής υπηρεσιών ή portals. Γι’ αυτό το πρώτο βήµα που θέτει 
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ως στόχο την ολοκλήρωση είναι η δηµιουργία αυτών των κόµβων παροχής 

υπηρεσιών ή διαδικτυακών πυλών (portals).  

 
Ο επόµενος στόχος αφορά την ολοκλήρωση της τεχνολογικής υποδοµής. Για να 

γίνει αυτό εφικτό, απαιτείται η ύπαρξη αρκετά ισχυρών προτύπων στα δίκτυα, 

στις βάσεις δεδοµένων και στους servers ώστε να λειτουργήσει αποτελεσµατικά 

ο κόµβος παροχής υπηρεσιών (portal). Πολύ σηµαντικό είναι επίσης να οριστεί 

και ο βαθµός διαθεσιµότητας των υπηρεσιών. Για παράδειγµα οι περισσότερες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό επιχειρείν στοχεύουν σε 

βαθµό διαθεσιµότητας των υπηρεσιών τους στο 99,9999%.  Επιπλέον η 

διαθεσιµότητα πρέπει να υφίσταται 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα 

όλο το χρόνο και επιπλέον να µην παρουσιάζονται προβλήµατα σε ώρες αιχµής, 

ώστε να έχουµε επιτυχηµένη εφαρµογή. Όσον αφορά τη λειτουργία των portals 

και εκεί είναι απαιτούµενος ένας βαθµός διαθεσιµότητας µεγαλύτερος του 90%. 

Συµπερασµατικά, σε αυτό το στάδιο η κυβέρνηση αρχίζει να µαθαίνει και να 

προσαρµόζεται στην ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στις υπάρχουσες δοµές 

και στην υλοποίηση των βασικών κόµβων παροχής υπηρεσιών. 

 

ΒΗΜΑ 2: Οικονοµική Ανάπτυξη 

 
Σε αυτό το στάδιο χρησιµοποιούµε την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση για την 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Σκοπός είναι η περαιτέρω ωρίµανση της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης βασισµένη στην προηγούµενη εµπειρία του 

προηγούµενου βήµατος µε την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων και των 

ευκαιριών που εµφανίστηκαν αλλά και η συνειδητοποίηση των απειλών και των 

αδυναµιών. Το µέγεθος της οικονοµικής ανάπτυξης στην ψηφιακή εποχή 

εκτιµάται µέσω διαφόρων διαστάσεων, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

 
 Αναβάθµιση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και πρόσβαση στην 

τεχνολογική υποδοµή: Ενώ στο παρελθόν η οικονοµική ανάπτυξη 

βασιζόταν κυρίως στην ανάπτυξη των µεγάλων επιχειρήσεων, τελευταία 

το βάρος εντοπίζεται στην ανάπτυξη των µικροµεσαίων, οι οποίες 
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αποτελούν τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις παγκοσµίως. Το 

κλειδί για την δραστηριοποίηση αυτών των επιχειρήσεων στο e-business 

βρίσκεται στην απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισµού και των 

κατάλληλων δεξιοτήτων. Η προώθηση µπορεί να γίνει µέσω των portals 

της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ώστε να καταφέρουν οι επιχειρήσεις να 

ξεφύγουν από τα τοπικά σύνορα και να αναπτυχθούν σε επίπεδο 

παγκόσµιο. Σε αυτό το στάδιο η προσέλκυση εγχώρια, επιχειρήσεων 

υψηλής τεχνολογίας είναι ζητούµενο και µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά 

στην παροχή τεχνολογίας και γνώσης. 

 Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση των µελλοντικών ανταγωνιστικών στελεχών 

αποτελεί σηµαντικό παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα 

δείγµα επιτυχίας. Το νέο επιχειρηµατικό µοντέλο που προβάλλει το 

διαδίκτυο επιτρέπει και υποστηρίζει την τηλεεργασία και την 

τηλεεκπαίδευση. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην προσέλκυση των νέων 

άρτια εκπαιδευµένων στελεχών που θα δηµιουργηθούν. 

 Αποτελεσµατική διασύνδεση κυβέρνησης και επιχείρησης: Είναι γεγονός 

πως οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται µε την κυβέρνηση και τις δηµόσιες 

υπηρεσίες πολύ πιο συχνά και σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό ετησίως από 

ότι οι πολίτες. Άµεση συνέπεια είναι πως οι επιχειρήσεις έχουν αυξηµένα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Χρειάζεται λοιπόν να εφαρµοστούν ειδικά 

κίνητρα ανάπτυξης γι’ αυτές, ειδική φορολογική µεταχείριση, καλύτερη 

ποιότητα και ταχύτητα συναλλαγών µε τους κρατικούς φορείς και 

απλοποιηµένες διαδικασίες συναλλαγών. 

 

ΒΗΜΑ 3: Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία (e-Democracy) 

 
Σε µια επιτυχή µορφή Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η ηλεκτρονική δηµοκρατία 

αποτελεί το επόµενο βήµα ολοκλήρωσης. Η ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης µε την ηλεκτρονική δηµοκρατία αποτελεί τον τελικό στόχο 

αυτής της φάσης. Για να γίνει αυτό εφικτό πρέπει να ακολουθηθούν τα δέκα 

παρακάτω στάδια. 
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1. Ανακοίνωση όλων των δηµοσίων συσκέψεων και συναντήσεων µε 

συστηµατικό και αξιόπιστο τρόπο. 

2. Ύπαρξη ενός καταλυτικού κυβερνητικού κουµπιού σε κάθε κυβερνητική 

ιστοσελίδα, µε το πάτηµα του οποίου θα παρουσιάζονται όλα τα τµήµατα, 

οι κόµβοι και οι υπηρεσίες που προσφέρει η κυβέρνηση µε τους 

αντίστοιχους συνδέσµους. 

3. Ουσιαστική υλοποίηση της “Παροχής Υπηρεσιών ∆ηµοκρατίας”. Με την 

βοήθεια κατάλληλων φορµών και ερωτηµατολογίων στο διαδίκτυο ή 

δηµοσκοπήσεων θα συλλέγονται τα δεδοµένα και οι απόψεις που 

αφορούν διάφορα θέµατα κάνοντας την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

ακόµα πιο αποτελεσµατική. 

4. Αναβάθµιση των υπηρεσιών που λειτουργούν αποκλειστικά για τους 

πολίτες και όχι των εσωτερικών θεµάτων οργάνωσης των κυβερνητικών 

διαδικασιών. 

5. ∆ηµιουργία “Εικονικών Συνελεύσεων Επιτροπών” στο διαδίκτυο, οι 

οποίες θα µεταδίδονται σε πραγµατικό χρόνο και θα µπορεί οποιοσδήποτε 

πολίτης να τις παρακολουθήσει. 

6. Εκµετάλλευση της αλληλεπίδρασης και της διαδραστικότητας που 

προσφέρει το διαδίκτυο. 

7. Παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών προς τους πολίτες  όπως 

συµβουλευτικές και  εκπαιδευτικές υπηρεσίες µέσα από σεµινάρια και 

σειρές µαθηµάτων online που θα έχουν ως στόχο την εκπαίδευση σε 

θέµατα δηµόσιας πολιτικής, ενηµέρωση για τις συναλλαγές µε  δηµόσιες 

υπηρεσίες τη συζήτηση µε ειδικούς. Σκοπός είναι η δυνατότητα να 

συµµετάσχουν οι πολίτες ενεργητικά από οπουδήποτε κι αν βρίσκονται 

(σπίτι, γραφείο, χώρος εργασίας, βιβλιοθήκες κ.ά). 

8. Ανάπτυξη του κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική 

δηµοκρατία. 

9. Εκπαίδευση των µελών της κυβέρνησης στη χρήση του διαδικτύου. 
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10. Υιοθέτηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας και συνεχής αναβάθµισή της 

µε σκοπό την ελεύθερη παροχή εφαρµογών, πληροφοριών, λογισµικού σε 

οποιονδήποτε την επιθυµεί ακόµα και σε άλλες κυβερνήσεις. Με τον 

τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η υποδοµή των επιχειρήσεων, θα αναβαθµιστούν 

οι εσωτερικές τους πληροφοριακές δοµές και θα υιοθετηθούν οι βέλτιστες 

πρακτικές, µε δεδοµένη την εµπειρία που θα αποκτηθεί µε µεταφορά και 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

 

ΒΗΜΑ 4: Ηλεκτρονικές Κοινότητες (e- Communities) 

 
Οι κοινότητες (communities) αποτελούν τους θεµέλιους λίθους της κοινωνίας. 

Μέσα σε αυτές οι άνθρωποι οργανώνονται σε οµάδες ανάλογα µε τις ασχολίες 

τους, τα ενδιαφέροντά τους,  τις ανάγκες τους και τις ιδέες τους. Όσον αφορά 

την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση έχουµε και εδώ το σχηµατισµό αντίστοιχων 

κοινοτήτων που τις ονοµάζουµε ηλεκτρονικές κοινότητες αφού υλοποιούνται µε 

την βοήθεια των τεχνολογιών του internet και βασίζονται στην υποδοµή της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Η βασική διαφορά τους από τις κοινότητες είναι 

ότι οι ηλεκτρονικές κοινότητες δεν επηρεάζονται από τη γεωγραφική απόσταση 

των µελών τους.  

 
Κατά συνέπεια οι ηλεκτρονικές κοινότητες αποτελούν το µέσο  υλοποίησης του 

οράµατος της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην 

ενδυνάµωση των πολιτών, των θεσµών και των περιοχών που διαµένουν, µε 

στόχο την κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική εξέλιξη. Επιπλέον, τα µέλη 

µιας ηλεκτρονικής κοινότητας µπορούν να επιτύχουν καλύτερη οργάνωση και 

επικοινωνία στα πλαίσια των οµάδων και µπορούν να συµµετέχουν και να 

συνεισφέρουν στην εύρεση απαντήσεων σε θεµελιώδη ερωτήµατα και θέµατα. 

Για να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά οι ηλεκτρονικές κοινότητες, απαιτείται 

πολύ καλή τεχνολογική υποδοµή, προθυµία των χρηστών να συµµετάσχουν αλλά 

και καλός και σωστός συντονισµός της οµάδας. 
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ΒΗΜΑ 5: Ενωµένη ∆ιακυβέρνηση 

 
Οι άµεσα συναλλασσόµενοι µε την κυβέρνηση σήµερα είναι οι πολίτες, οι 

επιχειρήσεις και άλλες κυβερνήσεις. Τους συναλλασσόµενους αυτούς µπορούµε 

να τους θεωρήσουµε ως πελάτες της κυβέρνησης. Παράλληλα η υλοποίηση της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προσφέρει τη δυνατότητα και  διακρατικών 

συνεργασιών µε χαρακτήρα εµπορικό, οικονοµικό, ανταλλαγής εµπειριών, 

υπηρεσιών κοινών διαδικασιών, γνώσεων καθώς και βέλτιστων πρακτικών. Με 

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ένα επίπεδο ολοκλήρωσης έξω από τα στενά 

πλαίσια της κυβέρνησης. Μέσω της διασύνδεσης αυτής, ισχυροποιούνται οι 

πολίτες και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε καθεµία από τις χώρες 

που εδρεύουν οι συνεργαζόµενες ηλεκτρονικές κυβερνήσεις, αφού πλέον 

συναλλάσσονται µε αγορές µεγαλύτερου φάσµατος. Στην πράξη, η διαδικασία 

αυτή µπορεί να ξεκινήσει µε την διασύνδεση διαφορετικών πόλεων µέσα σε µία 

χώρα και στη συνέχεια να περάσει σε µεγαλύτερο βαθµό ολοκλήρωσης που 

συνίσταται στη διασύνδεση των ηλεκτρονικών κυβερνήσεων. 

 

ΒΗΜΑ 6: Η µετάλλαξη του πολιτικού περιβάλλοντος 

 
Στο στάδιο αυτό σχηµατίζεται το κατάλληλο νοµοθετικό πλαίσιο που θα διέπει 

και θα καθοδηγεί την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Συντάσσονται νέοι νόµοι και 

διατάξεις, που έχουν ως στόχο την µετάβαση στο πολιτικό περιβάλλον της  

ψηφιακής οικονοµίας. Στη φάση αυτή κύριες συνιστώσες είναι η εκπαίδευση των 

πολιτικών προσώπων σε θέµατα που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το 

διαδίκτυο όπως η φορολόγηση, οι ψηφιακές υπογραφές, η ασφάλεια, το 

ηλεκτρονικό εµπόριο, η προστασία του καταναλωτή, τα πνευµατικά δικαιώµατα 

και η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Εποµένως χρειάζονται ειδικά 

σεµινάρια και εκπόνηση µελετών από έγκυρους οργανισµούς ταυτόχρονα µε 

συζητήσεις και αναλύσεις των θεµάτων αυτών από έµπειρους συµβούλους. 

Συνεπώς ένα πολύ σηµαντικό βήµα για την υιοθέτηση και αποδοχή του νέου 

κυβερνητικού µοντέλου είναι η η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης στους 

πολίτες και στις επιχειρήσεις µέσα από την κατάλληλη νοµοθετική δοµή. 

                                                                                           47



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Η Μετάβαση 
 

ΒΗΜΑ 7: Η επόµενη γενιά του Internet 

 
Για να υλοποιηθεί το νέο κυβερνητικό µοντέλο προϋποθέτει απαραίτητα την 

χρήση του παγκόσµιου ιστού, θέτοντας και συγκεκριµένες απαιτήσεις. Συνεπώς 

και το Internet µαζί µε τις συνεπαγόµενες τεχνολογίες εξελίσσεται καθώς οι 

ανάγκες αλλάζουν και η επόµενη γενιά του Internet υπόσχεται πως θα παρέχει: 

Ταχύτητα: Στην επόµενη δεκαετία προβλέπεται το εύρος ζώνης να αυξηθεί 

τουλάχιστον κατά 150 φορές. 

Συνεχή Σύνδεση: Οι συνδέσεις PSTN που χρησιµοποιούνται ακόµα σήµερα θα 

αντικατασταθούν πλήρως από τις τεχνολογίες ISDN και DSL αλλά και τις 

µετεξελίξεις τους. Σύντοµα θα είµαστε µόνιµα συνδεδεµένοι µε το Internet µέσω 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή µας, του κινητού µας τηλεφώνου ακόµα και της 

τηλεόρασης.  

Πρόσβαση από παντού: Θα δηµιουργηθούν ηλεκτρονικά κιόσκια (e-kiosks) σε 

πολλά σηµεία από όπου θα έχει την δυνατότητα ο καθένας να αναζητεί ό,τι 

πληροφορίες χρειάζεται από το διαδίκτυο. 

Ευκολία στη χρήση: Το νέο Internet θα είναι ακόµα πιο εύκολο στη χρήση και 

δεν θα απαιτεί την παραµικρή γνώση τεχνολογίας απο τους χρήστες µε θετικές 

επιπτώσεις στο βαθµό χρήσης του, στο επίπεδο λειτουργικότητας του καθώς και 

στην επέκταση των εφαρµογών του διαδικτύου όπως η τηλεκπαίδευση. 

Νοηµοσύνη: Έννοιες όπως η εξατοµίκευση, η ακρίβεια στην ανάκτηση 

πληροφοριών, η διαχείριση γνώσης κ.ά προβλέπεται να γίνουν πραγµατικότητα 

µέσω των νέων “έξυπνων” τεχνολογιών.  

Ασφάλεια: Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων και της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας θα περιφρουρηθεί ακόµα περισσότερο.  

 
 

4.5  ΕΠΙΠΕ∆Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
 
Σήµερα, ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις βρίσκονται στη φάση µετάβασης 

από το παραδοσιακό µοντέλο διακυβέρνησης σε αυτό της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. Για να λειτουργήσει όµως µε επιτυχία η Ηλεκτρονική 
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∆ιακυβέρνηση είναι απαραίτητος ο σωστός σχεδιασµός. Ο σχεδιασµός µπορεί να 

γίνει σταδιακά σε επίπεδα τα οποία θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη ροή 

πληροφοριών από/προς το δηµόσιο τοµέα και θα δώσουν τη δυνατότητα στον 

πολίτη αλλά και στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες που παρέχει το κράτος. Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα επίπεδα 

εφαρµογών της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ξεκινώντας από το χαµηλότερο 

επίπεδο και συνεχίζοντας στο πιο πολύπλοκο. Τα επίπεδα εφαρµογής που θα 

παρουσιαστούν είναι 13 και αναφέρονται παρακάτω: [Τσακαλίδης, Μαρκέλλου, 

Παναγιωτάκη (2002)] 

 
Επίπεδο 0: Εσωτερική Οργάνωση του φορέα 

Επίπεδο 1: Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 

Επίπεδο 2: BPR (Business Process Re-engineering) 

Επίπεδο 3: Intranet 

Επίπεδο 4: Αυτοµατοποιηµένο πρωτόκολλο 

Επίπεδο 5: Ενιαία αναγνώριση εσωτερικών χρηστών 

Επίπεδο 6: Κόµβοι Παροχής Υπηρεσιών (Portals) 

Επίπεδο 7: Ενιαία αναγνώριση εξωτερικών χρηστών 

Επίπεδο 8: Αναβάθµιση πύλης µε εφαρµογές προσαρµοσµένες σε κάθε χρήστη 

Επίπεδο 9: Ψηφιακές Υπογραφές (digital signatures) 

Επίπεδο 10: Smart Cards 

Επίπεδο 11: Μεταγλώτισση 

Επίπεδο 12: Ψηφιακή τηλεόραση 

Επίπεδο 13: ∆ορυφορική επικοινωνία 
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Επίπεδο 2
Business Process Re-engineering

Επίπεδο 0
Εσωτερική οργάνωση του φορέα

Επίπεδο 1
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

Επίπεδο 3
Intranet

Επίπεδο 4
Αυτοµατοποιηµένο πρωτόκολλο

Επίπεδο 5
Ενιαία αναγνώριση εσωτερικών

χρηστών

Επίπεδο 6
Portal Επίπεδο 7

Ενιαία αναγνώριση εξωτερικών
χρηστών

Επίπεδο 8
Αναβάθµιση πύλης µε εφαρµογές
προσαρµοσµένες σε κάθε χρήστη

Επίπεδο 9
Ψηφιακές Υπογραφές (digital

signatures)
Επίπεδο 10
Smart cards

Επίπεδο 11
Μεταγλώττιση

Επίπεδο 12
Ψηφιακή Τηλεόραση

Επίπεδο 13
∆ορυφορική Επικοινωνία

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3: Επίπεδα εφαρµογής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
(Πηγή: TECHNICAL REPORT No. TR2002/05/01, “Ηλεκτρονική ∆ιοίκηση και 

Επίπεδα Εφαρµογών ) 

 
Συνοπτικά αναφέρεται παρακάτω το περιεχόµενο του καθενός από τα 13 επίπεδα 

εφαρµογής της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
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Επίπεδο 0 – Εσωτερική οργάνωση του φορέα  

 
Για να µπορέσει ο φορέας να προχωρήσει στη διαδικασία της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης θα πρέπει αρχικά να δηµιουργήσει την κατάλληλη υποδοµή. 

Αυτό το επίπεδο περιλαµβάνει ενέργειες όπως: 

• Προµήθεια υλικού (Hardware) και λογισµικού (Software) για εφαρµογές 

γραφείου (π.χ. Ms Office). 

• ∆ικτυακή διασύνδεση του υπάρχοντος και του νέου εξοπλισµού. 

Η προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού και η δικτυακή διασύνδεσή του 

αποτελούν βασική προϋπόθεση ώστε να µπορέσουν τα υπόλοιπα επίπεδα να 

υλοποιηθούν και τελικά να µπορέσει ο φορέας να υποστηρίξει την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση. 

 

Επίπεδο 1 – Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 
 
Το πέρασµα από το κλασικό πρωτόκολλο (το χειρόγραφο) στο ηλεκτρονικό. Η 

µεταφορά από την κλασική πρωτοκόλληση στην ηλεκτρονική, κρίνεται 

απαραίτητη σε αυτό το επίπεδο και έχει ως αποτέλεσµα την ορθότερη και 

αποτελεσµατικότερη µηχανοργάνωση των εγγράφων ενός φορέα. Στο επίπεδο 

αυτό καταργείται το βιβλίο εισερχοµένων/εξερχόµενων εγγράφων στον φορέα 

και η διακίνηση εγγράφων πλέον κρατείται ηλεκτρονικά τόσο για εξοικονόµηση 

χρόνου στην πρωτοκόλληση όσο και για διευκόλυνση αναζήτησης και 

ανεύρεσης των εγγράφων. Στο επίπεδο αυτό, κάθε υπηρεσία του φορέα έχει δικό 

της πρωτόκολλο και ο αριθµός πρωτοκόλλου δίνεται χειρωνακτικά από τον 

χρήστη. 

 
Επίπεδο 2 – Business Process Re-engineering 

 
Το επίπεδο αυτό σχετίζεται µε τα ακόλουθα: 
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• Μελέτη ανασχεδιασµού της ροής εγγράφων και αλληλεξάρτησης 

εσωτερικών διαδικασιών και προετοιµασία όλων των διαδικασιών στο 

οργανόγραµµα του δηµόσιου φορέα για το επόµενο επίπεδο. 

• Προδιαγραφές, σχεδιασµός και υλοποίηση εφαρµογών που χρειάζονται 

τροποποιήσεις. 

Ειδικά σε αυτό το επίπεδο εµφανίζεται η διαφοροποίηση κάθε φορέα του 

δηµοσίου ανάλογα µε το είδος και το εύρος των εφαρµογών του. Για κάθε τέτοιο 

φορέα θα πρέπει µετά από ειδική µελέτη να δηµιουργηθούν νέα επίπεδα 

εφαρµογών. 

Για την µετάβαση στα υπόλοιπα επίπεδα, θα πρέπει να γίνει µια καταγραφή των 

διαδικασιών από οργανωτική πλευρά ώστε να σχεδιαστεί η ενοποίηση και η 

επικοινωνία τους στο σύνολο του δηµόσιου φορέα. Παράλληλα, θα πρέπει να 

προδιαγραφούν πώς οι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται ήδη από τις υπηρεσίες 

του φορέα δύναται να παραµείνουν σε λειτουργία µε µικρές παρεµβάσεις και 

τροποποιήσεις. 

 
Επίπεδο 3 – Intranet 

 
Στηρίζεται στο Επίπεδο 0 – Εσωτερική οργάνωση του φορέα– και στις 

υπάρχουσες υποδοµές. Οι υπάλληλοι του φορέα, µέσω του διαδικτύου µπορούν 

να χρησιµοποιούν εφαρµογές του τµήµατός τους ή άλλων τµηµάτων χωρίς να 

είναι εγκατεστηµένες οι εφαρµογές αυτές στον προσωπικό τους σταθµό 

εργασίας. Σε κάθε εφαρµογή που απαιτείται προσωπική πρόσβαση (login) µε 

χρήση συνθηµατικού (password), ο χρήστης (υπάλληλος του φορέα) διατηρεί το 

login/password που χρησιµοποιούσε και πριν την υλοποίηση του Επιπέδου 3 

(δυνατότητα πιστοποίησης ελέγχου πρόσβασης -authorization, authentication-). 

Συγκεκριµένα µπορεί να αφορά: 

• Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, διαχείριση αρχείων και κοινός χώρος 

αποθήκευσης εγγράφων. 
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• Παρακολούθηση της διαθεσιµότητας των υπαλλήλων (calendar) και 

ανάθεση εργασιών (to do list). 

• ∆ιοργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων (έχοντας εικόνα για τη 

διαθεσιµότητα των υπαλλήλων αλλά και των πόρων π.χ. πότε και ποια 

αίθουσα συνεδριάσεων είναι ελεύθερη, κλπ.). 

• ∆ιεκπεραίωση οφειλών (εγγράφων). 

• Βιβλιοθήκη διαθέσιµη online. 

• Τηλεφωνικός κατάλογος υπαλλήλων. 

• Νέα, ανακοινώσεις, προκηρύξεις. 

• Άλλες εφαρµογές απαραίτητες για την ολοκλήρωση καθηµερινών 

εργασιών προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε τµήµατος και κάθε 

διεύθυνσης (π.χ. στις πολεοδοµίες, διαχείριση οικοδοµικών αδειών και 

έλεγχος αυθαιρέτων). 

  

Επίπεδο 4 – Αυτοµατοποιηµένο πρωτόκολλο 

 
Σε όσες εφαρµογές απαιτείται, διατίθεται από το Επίπεδο 1 – Ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο – αριθµός πρωτοκόλλου αυτόµατα χωρίς την προσωπική χρήση του 

ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από το χρήστη. Η εφαρµογή αυτή αποτελεί την πύλη 

εισόδου και εξόδου των εγγράφων και των φακέλων που διαχειρίζεται συνολικά 

ο φορέας. Η δόµησή της θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο σύστηµα να 

καταγράφει, να παρακολουθεί, να ελέγχει και να ενηµερώνει το σύνολο των 

ενεργειών εσωτερικών και εξωτερικών που πραγµατοποιούνται από τους 

υπεύθυνους παραλαβής και εξυπηρέτησης των πολιτών, µε συνέπεια τη βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας και την αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Η πρωτοκόλληση των εγγράφων θα πρέπει να γίνεται στις µονάδες της κεντρικής 

κλάσης, ενώ µέσω δικτύου θα γίνεται η παρακολούθηση µε τη χρέωση κάθε 

εγγράφου σε συγκεκριµένη µονάδα, τοµέα και άτοµο της κεντρικής ή άλλης 

κλάσης. Η εισαγωγή των εγγράφων στο σύστηµα θα πρέπει να γίνεται µε την 
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αυτόµατη επιλογή αριθµού πρωτοκόλλου και ηµεροµηνίας, ενώ τα θέµατα των 

εγγράφων θα επιλέγονται από συγκεκριµένη λίστα, η οποία θα είναι ενιαία για το 

σύνολο των µονάδων κάθε κλάσης του φορέα. Η λίστα θα µπορεί να 

τροποποιηθεί και να συµπληρωθεί από τους διαχειριστές του συστήµατος όποτε 

χρειασθεί. Η εισαγωγή του αποστολέα θα πρέπει να γίνεται µία φορά στο 

σύστηµα και η επιλογή του σε επόµενη καταχώρηση να γίνεται από λίστα 

αποστολέων. 

Θα πρέπει να υπάρχει ο διαχωρισµός αν πρόκειται για εισερχόµενο ή εξερχόµενο 

έγγραφο. Επίσης χρειάζεται να διαχωρίζεται η πρωτοκόλληση εσωτερικής και 

εξωτερικής ως προς το φορέα διακίνησης εγγράφων. Ακόµη ο αριθµός 

πρωτοκόλλου θα προτείνεται από το λογισµικό, µε αύξουσα σειρά και θα 

διασφαλίζεται ότι είναι µονοσήµαντος σε όλο το εύρος του φορέα. Καθώς οι 

µονάδες του φορέα έχουν πολλαπλή επικοινωνία µε µία σειρά από δηµόσιες 

υπηρεσίες και οργανισµούς κατά την υλοποίηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συµβατότητα και η συνεργασία µε αντίστοιχο 

λογισµικό (π.χ. ∆ήµους, Νοµαρχίες, Υπουργεία, Περιφέρειες), έχοντας ένα ειδικό 

πεδίο καταχώρησης του αριθµού πρωτοκόλλου που προέρχεται από τον 

εξωτερικό φορέα. 

Η επικοινωνία µεταξύ των λειτουργικών µονάδων του λογισµικού θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται µε ασφάλεια µε τη χρήση κρυπτογράφησης. Χρειάζεται να 

υπάρχει δυνατότητα διαβάθµισης ασφάλειας κατά την επεξεργασία από το 

πρωτόκολλο και όπου επιθυµείται να κωδικοποιείται αντίστοιχα το εν λόγω 

έγγραφο. 

 
Επίπεδο 5 – Ενιαία αναγνώριση εσωτερικών χρηστών 

 
Μελέτη, σχεδιασµός και υλοποίηση ενός login/password για όλες τις εφαρµογές 

που το απαιτούν και που αντιστοιχεί σε κάθε εσωτερικό χρήστη. Σήµερα στα 

διάφορα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται στις κυβερνητικές υπηρεσίες, κάθε 

υπάλληλος/χρήστης έχει διαφορετικό login/password για να χαρακτηρίζεται από 

τα προγράµµατα ως µοναδικός και να είναι σε θέση να τα χρησιµοποιεί. Με το 
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Επίπεδο αυτό, θα αποδίδεται σε κάθε χρήστη µοναδικό ζεύγος login/password µε 

το οποίο θα µπορεί να προσπελαύνει οποιοδήποτε πρόγραµµα χρησιµοποιείται 

εσωτερικά στις υπηρεσίες τους. 

 
Επίπεδο 6 – Portal  

 
∆ηµιουργία “πύλης” (portal) προς τους πολίτες µε πληροφορίες σχετικές µε το 

δηµόσιο φορέα και τοµέα χωρίς να χρειάζεται πιστοποίηση των στοιχείων του 

χρήστη για να  συνδεθεί και να δει τις πληροφορίες. Ενδεικτικά µπορεί να 

περιέχει: 

• Ανακοινώσεις, νέα. 

• Προκηρύξεις, διαγωνισµοί. 

• Νόµοι, προεδρικά διατάγµατα. 

• Online βιβλιοθήκες µε έγγραφα που δεν παρέχονται δωρεάν. 

• ∆ελτία τύπου. 

• Οδηγίες προς τον πολίτη για διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής. 

• ∆ηµοπρασίες. 

• Παρουσίαση φορέα προς τους πολίτες και των εποπτευόµενων φορέων 

του. 

• Συνδέσεις σε άλλα portals/sites Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και πηγών 

ενδιαφερόντων πληροφοριών, σχετικών µε το αντικείµενο του ίδιου του 

δηµόσιου φορέα. 

• Αναζήτηση πληροφοριών. 

• Τηλέφωνα προσωπικού για το κοινό. 

• Παροχή online βοήθειας πολιτών. 

• Χάρτης του portal. 
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Με αυτό τον τρόπο η εικόνα της κυβέρνησης φαίνεται ολοκληρωµένη και όχι 

σαν µια συλλογή διαφορετικών επιµέρους κοµµατιών. Ο πολίτης µπορεί να 

εξυπηρετηθεί επισκεπτόµενος µία και µόνη τοποθεσία (one-stop shop). Επίσης, 

µπορούν να περιλαµβάνονται και πύλες που θα περιλαµβάνουν συγκεντρωτικά 

συνδέσεις (links) σε άλλες πύλες (σύνθετες πύλες - portals). 

 
Επίπεδο 7 – Ενιαία αναγνώριση εξωτερικών χρηστών 

 
Μελέτη, σχεδιασµός και υλοποίηση ενός login/password για όλες τις εφαρµογές 

που το απαιτούν και αντιστοιχεί σε κάθε εξωτερικό χρήστη. Αφορά εφαρµογές 

που είναι ήδη σε ηλεκτρονική µορφή και γινόταν χρήση τους µε την προσωπική 

παρουσία του πολίτη στο συγκεκριµένο τµήµα/διεύθυνση και δεν αφορά 

εφαρµογές που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Επιπέδου 8. 

 
Επίπεδο 8 – Αναβάθµιση πύλης µε εφαρµογές προσαρµοσµένες σε κάθε 

χρήστη 

 
Ενηµέρωση και εµπλουτισµός της πύλης µε εφαρµογές που απαιτούν από ασθενή 

έως πολύ ισχυρή πιστοποίηση της αυθεντικότητας των στοιχείων (authentication) 

εξωτερικών χρηστών. Σκοπός είναι η πύλη να παρέχει τη δυνατότητα σε 

διάφορες κατηγορίες χρηστών να προσπελαύνουν τις πληροφορίες και τις 

υπηρεσίες ανάλογα µε τα δικαιώµατα πρόσβασης που τους έχουν δοθεί. Οι 

χρήστες της πύλης µπορούν να ανήκουν στις ακόλουθες πολύ γενικές 

κατηγορίες:  

• Πολίτες. 

• Υπάλληλοι των Υπουργείων και άλλων δηµόσιων φορέων. 

• Υπάλληλοι οργανισµών. 

• ∆ιαχειριστές. 

Η πύλη θα πρέπει να παρέχει ένα κεντρικό σηµείο συσσώρευσης δεδοµένων και 

διασύνδεσης µε πολλές και διαφορετικές εφαρµογές και συστήµατα που 
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χρησιµοποιούνται από διάφορους συµµετέχοντες οι οποίοι βρίσκονται σε 

διαφορετικές τοποθεσίες. Συνεπώς το θέµα της ασφάλειας και του χειρισµού των 

προσωπικών δεδοµένων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Για την αξιόπιστη και 

αποδοτική λειτουργία της πύλης απαιτείται ο ορισµός µιας πολιτικής ασφάλειας 

σύµφωνα µε την οποία ο πολίτης θα χρησιµοποιεί το ίδιο login/password 

συνδεόµενος στο συγκεκριµένο χώρο οπότε και θα αναγνωρίζεται από το 

σύστηµα µέχρι να αποσυνδεθεί (logout). Οι υπηρεσίες που θα παρέχει η πύλη 

αφορούν όλες τις παραπάνω κατηγορίες χρηστών και ενδεικτικά είναι οι 

ακόλουθες: 

• ∆ηµοσίευση, αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών, καθώς και 

διασύνδεση υπαρχόντων διαδικτυακών τόπων. 

• Αναζήτηση πληροφοριών και υποβολή στοιχείων για περαιτέρω 

επεξεργασία. 

• Αποστολή e-mail στο δηµόσιο φορέα µε προσωπική πληροφορία στο 

περιεχόµενο του κειµένου. 

• Λήψη e-mail από τον υπεύθυνο του δηµόσιου φορέα µε προσωπική 

πληροφορία. 

• Ηλεκτρονική συµπλήρωση αιτήσεων όπου δεν απαιτείται υπογραφή. 

• Κρίσιµα στάδια ζωής (απόκτηση ενός µωρού, αλλαγή διεύθυνσης, 

µετανάστευση, απόκτηση διπλώµατος οδήγησης, αντιµετώπιση 

εγκλήµατος). 

• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

• Συµµετοχή στα κυβερνητικά δρώµενα µε προσωπική ψήφο µέσω της 

«πύλης». 

• Χώρος ανταλλαγής απόψεων µε άλλους πολίτες. 

• Υποβολή παραπόνων. 

• Ηλεκτρονική συµπλήρωση φορολογικής δήλωσης και Φ.Π.Α. 
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• Οικονοµικές συναλλαγές. 

• Ηλεκτρονικό εµπόριο. 

• Online βιβλιοθήκες επί πληρωµή. 

• Ηλεκτρονική διακίνηση ιατρικών φακέλων. 

• Υπηρεσίες αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών.  

Επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα παρέχονται αφορούν: 

• Πολυγλωσσική υποστήριξη. Το περιεχόµενο της πύλης θα πρέπει να 

υποστηρίζει και άλλες γλώσσες εκτός της ελληνικής. 

• Μηχανή αναζήτησης (search engine) µε δυνατότητες ταξινόµησης για 

αναζήτηση και δηµιουργία ευρετηρίων για δοµηµένα και µη δεδοµένα. Η 

µηχανή αναζήτησης πρέπει να λειτουργεί ανεξαρτήτως γλώσσας. 

• Υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικοί χώροι συζητήσεων (online και offline) 

µέρος των οποίων θα απευθύνονται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). 

• Ενιαία και αυτοµατοποιηµένη εξυπηρέτηση χρηστών µέσω πολλαπλών 

καναλιών επικοινωνίας (web, e-mail). ∆υνατότητα επέκτασης των 

καναλιών επικοινωνίας (π.χ. σε sms και fax). 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας προσωπικών σελίδων (personalization) για κάθε 

χρήστη που θα περιέχουν τις πληροφορίες και τις προτιµήσεις τους. 

• Υπηρεσίες ασφάλειας (security policy). 

• Αδιάλειπτη, ασφαλής και διαβαθµισµένη λειτουργία, µε διαθεσιµότητα 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουλάχιστον 99,99%. 

• Ανοιχτή αρχιτεκτονική ώστε να επεκτείνεται ανάλογα µε την αύξηση των 

χρηστών και της κίνησης του κόµβου. 

• Παρακολούθηση της διαδικτυακής συµπεριφοράς και επισκεψιµότητας 

των χρηστών και στατιστικά εργαλεία για ανάλυση όλων των 

πληροφοριών που διακινούνται µέσω του κόµβου. 
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• Εύκολη διαχείριση του κόµβου από εύχρηστο κεντρικό εργαλείο ελέγχου 

µε διαβαθµισµένη πρόσβαση και ασφάλεια. 

• ∆υνατότητα παρακολούθησης της προόδου επεξεργασίας αιτηµάτων και 

σχετικής ενηµέρωσης του αιτούντος µέσω π.χ. συστήµατος ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. 

 
Επίπεδο 9 – Ψηφιακές Υπογραφές (digital signatures) 

 
Σε αντίθεση µε τα έγγραφα που ενσωµατώνονται σε χαρτί, τα ηλεκτρονικά 

έγγραφα είναι περισσότερο επιρρεπή σε αλλοιώσεις ή πλαστογραφήσεις. Για να 

αποφευχθεί λοιπόν ο κίνδυνος ανεπιθύµητων τροποποιήσεων, αναπτύχθηκαν µε 

τη βοήθεια κρυπτογραφικών µεθόδων διαδικασίες ψηφιακής υπογραφής. 

Καθίσταται απαραίτητη όµως η νοµιµοποίηση των ψηφιακών υπογραφών, ώστε 

να µπορούν οι αιτήσεις, τα έγγραφα και οι συναλλαγές εν γένει που απαιτούσαν 

ως τώρα την υπογραφή του πολίτη, να καλύπτονται από την αποστολή των 

συγκεκριµένων εγγράφων από το µηχάνηµα µε ψηφιακή εφαρµογή. 

Η ψηφιακή υπογραφή εκπληρώνει ταυτόχρονα δύο κυρίως λειτουργίες. Η µία 

είναι επιβεβαιωτική, δηλαδή ο παραλήπτης µπορεί να είναι σίγουρος ότι το 

παραλαµβανόµενο µήνυµα ανήκει, χωρίς ενδιάµεσες τροποποιήσεις, στον 

αποστολέα και η άλλη είναι εµπιστευτική, δηλαδή ο παραλήπτης εµπιστεύεται 

ότι µόνο αυτός θα διαβάσει το ηλεκτρονικό κείµενο και όχι και ανεπιθύµητοι 

τρίτοι. Η ψηφιακή υπογραφή δεν αποτελεί, όπως ίσως ο όρος παραπλανητικά 

υπονοεί, την ηλεκτρονική αποτύπωση της ιδιόχειρης υπογραφής, αλλά είναι στην 

ουσία µια «κλειδωµένη» σύντµηση ενός ηλεκτρονικού κειµένου. Αυτή η 

σύντµηση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί παραστατικά ως δακτυλικό 

αποτύπωµα του ηλεκτρονικού κειµένου. Η βάση της διαδικασίας για τη 

δηµιουργία της ψηφιακή υπογραφής είναι κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι, που 

χρησιµοποιούν διαφορετικά κλειδιά για το «κλείδωµα» και το «ξεκλείδωµα» 

ενός ηλεκτρονικού µηνύµατος.  

 
Επίπεδο 10 – Smart cards 
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Αποτελεί προηγµένη και ασφαλή µορφή πιστοποίηση της αυθεντικότητας των 

στοιχείων του χρήστη (authentication) για να µπορεί ο πολίτης να χρησιµοποιεί 

την πύλη (portal) και εµπεριέχει κρυπτογράφηση προσωπικών δεδοµένων. Οι 

smart cards αποτελούν την πλέον διαδεδοµένη µέθοδο πιστοποίησης των 

συναλλασσόµενων. Οι κάρτες αυτές έχουν τη δυνατότητα του 

επαναπροσδιορισµού των στοιχείων που τηρούν στη µνήµη τους και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε προηγµένες εφαρµογές. Σε αυτές αποθηκεύονται µοναδικά 

στοιχεία για τον ιδιοκτήτη τους τα οποία χρησιµεύουν στην πιστοποίησή του 

όπως µια αστυνοµική ταυτότητα και στοιχεία που σχετίζονται µε τις προηγµένες 

εφαρµογές διευκολύνοντας τη συναλλαγή των κατόχων smart cards µε την 

Κυβέρνηση, αυτοµατοποιώντας διαδικασίες που µε το συµβατικό τρόπο 

διεκπεραίωσής τους θα απαιτούσαν πολύ περισσότερο χρόνο, γραφειοκρατία και 

ουρές στα γραφεία εξυπηρέτησης του κοινού, κλπ. 

Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε φορέα προκύπτει ένα πλήθος εφαρµογών µε 

smart cards, οι οποίες θα πρέπει και αυτές να ταξινοµηθούν σε διάφορα επίπεδα 

ανάλογα µε τη λειτουργική τους διάσταση. 

 
Επίπεδο 11 – Μεταγλώττιση 

 
Η µετάφραση των εφαρµογών που είναι διαθέσιµες στους πολίτες σε διάφορες 

γλώσσες κρίνεται απαραίτητη λόγω του αριθµού των µεταναστών στη χώρα µας 

και της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες 

θα πρέπει να είναι κατανοητές και προσπελάσιµες και από µη ελληνόφωνους 

κατοίκους καθώς η χώρα µας αποτελεί πόλο έλξης πολλών οικονοµικών 

µεταναστών που στην προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας χρειάζεται να 

διεκπεραιώσουν συναλλαγές µε κυβερνητικές υπηρεσίες και οι συναλλαγές αυτές 

ως τώρα έχουν χαρακτηριστεί υπερβολικά χρονοβόρες και δύσκολες. 
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Επίπεδο 12 – Ψηφιακή Τηλεόραση 

 
Προσπέλαση της πύλης (portal) µέσω ψηφιακής τηλεόρασης. Το απώτερο στάδιο 

ηλεκτρονικής κυβέρνησης όπου ο πολίτης (Έλληνας ή µη) θα είναι σε θέση να 

προσπελαύνει τις υπηρεσίες αυτές µέσω της τηλεόρασής του όπως αλλάζει τα 

κανάλια ανάλογα µε τις προτιµήσεις τηλεθέασής του, καθώς η τηλεόραση είναι 

ένα µέσο επικοινωνίας πιο προσιτό και γνώριµο στο µέσο πολίτη. 

 
Επίπεδο 13 – ∆ορυφορική Επικοινωνία 

 
Ενηµέρωση των κυβερνητικών στελεχών και ανταλλαγή απόψεων µέσω των 

δορυφορικών σηµάτων (GPS). Το προηγµένο αυτό στάδιο αποτελεί τον τρόπο 

ενηµέρωσης των κυβερνητικών στελεχών για ότι διαδραµατίζεται στον ελλαδικό 

χώρο κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεων τους εκτός Ελλάδας µέσω 

δορυφορικού σήµατος. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα αποστολής σύντοµων 

πληροφοριών στο portal για την ταχύτερη ενηµέρωση των πολιτών καθώς και 

συνοµιλίας τόσο µεταξύ των στελεχών αλλά και µε τους πολίτες για καίρια 

κυβερνητικά θέµατα. 

 

4.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Οι κυβερνήσεις έχοντας ως αρωγό την πληροφορική και το διαδίκτυο προωθούν 

και υποστηρίζουν την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση µε στόχο την ταχύτερη και 

αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τις δηµόσιες υπηρεσίες. Το 

εγχείρηµα αυτό δεν είναι εύκολο αφού απαιτεί σωστό και έγκαιρο σχεδιασµό, 

διαθεσιµότητα των υποδοµών σε ευρεία κλίµακα αλλά και αλλαγή της 

νοοτροπίας των πολιτών.  

 
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα κύρια εµπόδια της 

µετάβασης από την παραδοσιακή στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση δεν είναι 

τεχνικά, αλλά κοινωνικά και πολιτισµικά. Το e-government πρέπει να 
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ακολουθείται από αλλαγές στην οργάνωση, τη φιλοσοφία και τη δοµή των 

δηµόσιων υπηρεσιών. Απαιτεί εκπαίδευση των δηµοσίων υπαλλήλων αλλά και 

των πολιτών, αντιµετώπιση πλήθους θεσµικών ζητηµάτων και σηµαντική 

διείσδυση του διαδικτύου. Όλα αυτά τα εµπόδια στην εξάπλωση της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης θα πρέπει να λυθούν άµεσα και η αρχή καλό θα 

ήταν να γίνει µε την αντιµετώπιση της άγνοιας των πολιτών, που στην παρούσα 

φάση ελάχιστη γνώση έχουν γύρω από το τι σηµαίνει Κοινωνία της 

Πληροφορίας και τι αλλαγές θα φέρει στην καθηµερινότητά τους το e-

government. Ωστόσο, ακολουθώντας σταδιακά µια σειρά από επίπεδα, η 

µετάβαση από την παραδοσιακή στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση µπορεί να 

επιτύχει. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών µπορούν να 

συνεισφέρουν ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση αρκεί να υιοθετηθούν 

από το κράτος και τους πολίτες στα πλαίσια όµως µιας ευρύτερης 

αναδιοργάνωσης του δηµόσιου τοµέα. Το αποτέλεσµα θα είναι να επιτραπεί η 

απρόσκοπτη ροή πληροφοριών από και προς το δηµόσιο τοµέα και να δοθεί η 

δυνατότητα στους πολίτες αλλά και στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν καλύτερη 

πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΑ∆ΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση δεν µπορεί να υλοποιηθεί σε ένα στάδιο, αλλά 

περιλαµβάνει πολλαπλά στάδια και φάσεις και είναι από την φύση της 

εξελικτική. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα στάδια ανάπτυξης της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης όπως τα προσέγγισαν  τρεις διαφορετικοί 

οργανισµοί εκπόνησης ερευνών. Αυτοί είναι: Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών 

(United Nations), η  Deloitte και η Gartner Group. Επιπλέον θα παρουσιαστούν 

τα σηµαντικότερα κριτήρια σχεδιασµού των σταδίων υποδοµής της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 
 

5.2 ΜΕΛΕΤΗ  United Nations (5 Στάδια Ανάπτυξης) 
 
 
1. Αναδυόµενη παρουσία (Emerging presence) : Μία χώρα δεσµεύεται να 

αναπτύξει διαδικασίες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Στο στάδιο αυτό 

παρατηρείται µια επίσηµη αλλά περιορισµένη δικτυακή παρουσία από 

µερικούς ανεξάρτητους κυβερνητικούς οργανισµούς που παρέχουν στους 

χρήστες στατική πληροφόρηση. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι συνήθως 

περιλαµβάνουν πληροφορίες επικοινωνίας όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις 

και σε κάποιες περιπτώσεις παρατίθενται και ειδικές πληροφορίες όπως για 

παράδειγµα  FAQ s (Frequently Asked Questions). 

 
2. Εµπλουτισµένη παρουσία (Enhanced presence) : Η δικτυακή παρουσία µιας 

χώρας αρχίζει να επεκτείνεται καθώς ο αριθµός των δικτυακών τόπων 

αυξάνεται. Το περιεχόµενο τώρα περιλαµβάνει περισσότερη δυναµική και 

εξειδικευµένη πληροφόρηση η οποία ανανεώνεται συχνά (δηµοσιεύσεις, 

ενηµερωτικά δελτία). Επίσης περιλαµβάνονται σύνδεσµοι µε άλλους 

κυβερνητικούς δικτυακούς τόπους (links), καθώς και υπηρεσίες αναζήτησης 
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και η επικοινωνία είναι δυνατή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η 

κυβέρνηση µπορεί επίσης να διαθέτει επίσηµη δικτυακή παρουσία που θα 

παρέχει συνδέσµους προς όλα τα υπουργεία και τους κυβερνητικούς 

οργανισµούς. 

 
3. Αλληλεπιδραστική παρουσία (Interactive presence) : Η δικτυακή παρουσία 

µιας χώρας επεκτείνεται δυναµικά σε µεγάλο βαθµό παρέχοντας πρόσβαση 

σε πλήθος κυβερνητικών υπηρεσιών και οργανισµών. Η επικοινωνία µεταξύ 

πολιτών και διαφόρων υπηρεσιών γίνεται πιο σύνθετη µε µεγάλη χρήση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και δυνατότητα καταχώρησης σχολίων. 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης σε εξειδικευµένες βάσεις 

δεδοµένων καθώς και η λήψη και η αποστολή αιτήσεων και πληροφοριών 

µέσα από ειδικές φόρµες. Σε αυτό το στάδιο το περιεχόµενο και οι 

πληροφορίες ανανεώνονται πολύ συχνά.  

 
4. Συναλλακτική παρουσία (Transactional presence) : Σε αυτό το στάδιο 

παρέχονται ολοκληρωµένες και ασφαλείς συναλλαγές όπως π.χ απόκτηση 

βίζας, έκδοση διαβατηρίου, πιστοποιητικών γεννήσεως/ θανάτου κλπ. Ο 

χρήστης σε αυτό το στάδιο µπορεί να πληρώσει “online” για υπηρεσίες όπως 

φόροι, κλήσεις τροχαίας, τέλη κυκλοφορίας, λογαριασµοί ηλεκτρικού, νερού 

κλπ. Οι ψηφιακές υπογραφές αποτελούν τον τρόπο µε τον οποίο 

διευκολύνονται οι συναλλαγές µε την κυβέρνηση ενώ γίνεται ταυτόχρονα 

χρήση ασφαλών δικτυακών τόπων µε χρήση password για την αναγνώριση 

των χρηστών. 

 
5. Πλήρως ολοκληρωµένη παρουσία (Seamless or Fully Integrated presence) 

: Σε αυτό το στάδιο παρέχεται η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε 

οποιαδήποτε υπηρεσία µέσα από ένα ενοποιηµένο πακέτο υπηρεσιών που 

είναι οµαδοποιηµένες ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών. 

[Siau & Yuoan (2005)] 

[http://www.aoema.org/E-Government/Stages-Phases_of_e-government.htm] 
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5.3 ΜΕΛΕΤΗ Gartner Group (4 Στάδια) 
 
 
1. Παρουσία (Presence) : Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης οι κυβερνήσεις σπεύδουν να δηµιουργήσουν έναν στοιχειώδη 

δικτυακό τόπο. Ο κύριος στόχος εδώ είναι η απλή ανάρτηση πληροφοριών 

όπως π.χ ταχυδροµικές διευθύνσεις οργανισµών, ώρες εξυπηρέτησης κοινού 

και ίσως και κάποια έγγραφα γενικότερου ενδιαφέροντος για το κοινό.  

 
2. Αλληλεπίδραση (Interaction) : Αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από 

δικτυακούς τόπους που παρέχουν δυνατότητα αναζήτησης, λήψη διαφόρων 

φορµών και εντύπων για αιτήσεις ενώ διαθέτουν συνδέσµους προς άλλους 

σχετικούς δικτυακούς τόπους καθώς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις διαφόρων 

υπηρεσιών και οργανισµών. Το κοινό εδώ έχει πρόσβαση σε κρίσιµες 

“online” πληροφορίες και µπορεί να λαµβάνει διάφορες αιτήσεις και έγγραφα 

το οποίο πριν απαιτούσε επίσκεψη στα γραφεία της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

 
3. Συναλλαγή (Transaction) : Σε αυτό το στάδιο υπάρχει η δυνατότητα 

διενέργειας και ολοκλήρωσης εργασιών  online. Κύριος στόχος είναι η 

ανάπτυξη “self-service” εφαρµογών για τους πολίτες όπως επίσης και η 

χρήση του διαδικτύου ως ένα συµπληρωµατικό κανάλι διανοµής. 

Χαρακτηριστικές υπηρεσίες που εµφανίζονται σε αυτό το στάδιο 

περιλαµβάνουν: υποβολή φορολογικών δηλώσεων, πληρωµή φόρων, 

ανανέωση άδειας οδήγησης, πληρωµή προστίµων, έκδοση αδειών κλπ. 

Επιπλέον, πολλές κυβερνήσεις δηµοσιεύουν online προκηρύξεις και  

κανονισµούς διαφόρων δηµοσίων διαγωνισµών. Επίσης πολλές κυβερνήσεις 

δηµοσιεύουν προκηρύξεις για δηµόσιους διαγωνισµούς προετοιµάζοντας 

σταδιακά τη µετάβαση στις ηλεκτρονικές προµήθειες (e-procurement). Το 

στάδιο αυτό κυριαρχεί σήµερα στους περισσότερους οργανισµούς και 

αποτελεί παγκοσµίως το βασικό βραχυπρόθεσµο στόχο για τις περισσότερες 

κυβερνήσεις που αναπτύσσουν την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Στη φάση 

αυτή αναδεικνύονται οι δυνατότητες ανάπτυξης δια-υπηρεσιακών και 

ολοκληρωµένων εφαρµογών. 
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4.  Μετασχηµατισµός (Transformation) : Αυτό το στάδιο αποτελεί τον 

µακροπρόθεσµο στόχο όλων των κυβερνήσεων και φορέων που έχουν 

αναλάβει να υλοποιήσουν διαδικασίες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Χαρακτηρίζεται από τον επαναπροσδιορισµό της διανοµής των υπηρεσιών 

προς το κοινό παρέχοντας  µια µοναδική πύλη επικοινωνίας µε έναν  

κυβερνητικό οργανισµό που θα είναι πλήρως διαφανής προς όλους τους 

πολίτες. Αυτή η φάση στηρίζεται στη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων 

CRM (Customer Relationship Management) και εργαλείων που 

µεταµορφώνουν τις σχέσεις µεταξύ κυβέρνησης, επιχειρήσεων και πολιτών. 

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συµµετέχουν πιο άµεσα στις 

κυβερνητικές διαδικασίες (ηλεκτρονικά δηµοψηφίσµατα και ηλεκτρονική 

ψηφοφορία). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι προσαρµοσµένες στον 

πολίτη κυβερνητικές δικτυακές πύλες όπου όχι µόνο γίνεται η προώθηση της 

πληροφορίας αλλά παράλληλα δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να 

κάνουν αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίων, να πληρώνουν φόρους να 

ανανεώνουν τις άδειες οδήγησης κλπ. Εδώ επίσης περιλαµβάνεται η 

ανάπτυξη εσωτερικών δικτύων για τη διασύνδεση εργαζοµένων σε 

διαφορετικούς κυβερνητικούς οργανισµούς και φορείς όπως επίσης και ο 

σχεδιασµός και η ανάπτυξη εξωτερικών δικτύων που επιτρέπουν την ροή 

πληροφοριών και ενισχύουν την οµαδική λήψη αποφάσεων µεταξύ 

κυβέρνησης, επιχειρήσεων και πολιτών. 

[Siau & Yuoan (2005)] 

[http://www.aoema.org/E-Government/Stages-Phases_of_e-government.htm] 

[DiMaio & Baum (2000)] 
 

Τα στάδια που αναλύθηκαν παραπάνω σύµφωνα µε την µελέτη της Gartner 

Group απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα 5.1. 
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 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1: Απεικόνιση εξέλιξης της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

σύµφωνα µε την Gartner Group 

(Πηγή: IBM, e-government infrastructure 2003) 
 

5.4 ΜΕΛΕΤΗ Deloitte (6 Στάδια) 
 
 
1. ∆ηµοσίευση (Information publishing) : Σε αυτό το στάδιο οι κυβερνήσεις 

παράγουν τεράστιους όγκους πληροφοριών µεγάλο µέρος των οποίων είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµο σε πολίτες και επιχειρήσεις. Το διαδίκτυο και άλλες 

προηγµένες τεχνολογίες επικοινωνιών µπορούν να φέρουν την πληροφορία 

πιο γρήγορα και άµεσα στους πολίτες. Οι εφαρµογές της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης σε αυτό το στάδιο ποικίλουν τόσο στο σχεδιασµό όσο και 

στο περιεχόµενο. Ωστόσο, τα αναπτυσσόµενα κράτη αρχίζουν τη διαδικασία 

της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης δηµοσιεύοντας κυβερνητικές πληροφορίες 

στο διαδίκτυο όπως κανόνες και οδηγίες, έγγραφα και φόρµες. Με αυτόν τον 

τρόπο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν 

-Kυβερνητική 
online παρουσία 
- Περιεχόµενο 
στατικό πολιτών 
-Στατική πηγή 
πληροφόρησης 
 

-Λήψη φορµών, 
επικοινωνία µε e-
mail, 
αλληλεπίδραση  
-Portal µε links 
-Βάσεις 
δεδοµένων, 
αναζήτηση 
-Αποστολή 
φορµών online 

 
 
 
-Συναλλαγές 
online 
-Ασφαλής 
πρόσβαση  
-Επιβεβαίωση 
µε e-mail, 
αποδείξεις 
παραλαβής 

 

 
- Πλήρης 
ολοκλήρωση και 
ενοποίηση των 
ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 
- Οι υπηρεσίες 
συναλλαγών µέσω 
κεντρικού portal 
- sites 
προσαρµοσµένα 
στις προτιµήσεις 
των χρηστών 

Presence 

Transformation 

Transaction 
Interaction 

Πολυπλοκότητα υποδοµής 

                                                                                           68



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Στάδια Εξέλιξης 
 

κυβερνητικές πληροφορίες χωρίς να είναι απαραίτητο να πηγαίνουν σε 

δηµόσιες υπηρεσίες και να αναγκάζονται να περιµένουν ή να καταφεύγουν 

σε δωροδοκίες. Αυτό αποτελεί αποφασιστικό βήµα για κράτη που 

χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό γραφειοκρατίας. Οι δικτυακοί τόποι 

αυτής της φάσης αποτελούν την “αιχµή του δόρατος” της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης αφού έχουν ως στόχο να διαδώσουν πληροφορίες σχετικές µε 

την κυβέρνηση σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο κοινό.      

 

2.  Αµφίδροµη Αλληλεπίδραση (Official two-way Interaction) : Οι δικτυακοί 

τόποι του προηγούµενου σταδίου δηµοσίευσης όσο πλούσιοι κι αν είναι  σε 

περιεχόµενο αποτελούν απλά το 1ο στάδιο. Η εφαρµογή της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης έχει την προοπτική να συνδέσει τους πολίτες µε την 

διακυβέρνηση µε το να τους εµπλέξει µε τους πολιτικούς στη χάραξη 

πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. Ενδυναµώνοντας την εµπλοκή 

των πολιτών συµβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης του 

κοινού προς την κυβέρνηση. Η αλληλεπίδραση αυτή περιέχει αµφίδροµη 

επικοινωνία, ξεκινώντας µε βασικές λειτουργίες όπως η δηµοσίευση των 

ηλεκτρονικών διευθύνσεων διαφόρων δηµόσιων οργανισµών και την παροχή 

φορµών που επιτρέπουν στους πολίτες να στείλουν σχόλια σε θέµατα 

νοµοθετικά ή θέµατα πολιτικής. 

 

3. ∆ηµιουργία συγκεντρωτικών portals  (multi – purpose portals): Σε αυτό το 

στάδιο οι κυβερνήσεις χρησιµοποιούν ένα ενοποιηµένο portal που 

συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά µε την κυβέρνηση, υπουργεία 

και υπηρεσίες. 

 

4. ∆ηµιουργία προσωποποιηµένων portals (Portal personalization):  Σε αυτό 

το στάδιο δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες/χρήστες να µορφοποιήσουν 

και να προσαρµόσουν το portal σύµφωνα µε τις προσωπικές τους ανάγκες και 

επιθυµίες. 
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5. Οµαδοποίηση κοινών υπηρεσιών (Clustering of common services): Στο 

στάδιο αυτό οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν και προάγουν τη συνεργασία 

µεταξύ των δηµοσίων φορέων µειώνοντας τους µεσάζοντες (µεταξύ των 

διαδικασιών και λειτουργιών) έτσι ώστε να παρέχονται ενοποιηµένες και 

ολοκληρωµένες πάντα υπηρεσίες. 

 

6. Πλήρης ενοποίηση και συναλλαγή (Full Integration and Enterprise 

Ttransaction) :  Σε αυτό το στάδιο οι κυβερνήσεις µπορούν να πάνε ένα 

βήµα παρακάτω δηµιουργώντας δικτυακούς τόπους που επιτρέπουν στους 

χρήστες να διενεργούν συναλλαγές online πλήρως προσωποποιηµένες, 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του καθενός.  Όπως ακριβώς ο 

ιδιωτικός τοµέας στις αναπτυσσόµενες χώρες έχει αρχίσει να χρησιµοποιεί το 

διαδίκτυο για να προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου, ο δηµόσιος 

τοµέας αναµένεται να κάνει το ίδιο µε τις υπηρεσίες του. Καθοριστικοί 

παράγοντες αποτελούν εδώ οι πιθανές οικονοµίες σε κόστος, η απόδοση 

ευθυνών µε την τήρηση του ιστορικού αρχείου και η βελτίωση της 

παραγωγικότητας. Ένας δικτυακός τόπος αυτής της φάσης προσφέρει άµεση 

σύνδεση µε τις κυβερνητικές υπηρεσίες όλο το εικοσιτετράωρο.  

[Siau & Yuoan (2005)] 

       
 

5.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 
 
 
Μετά την παρουσίαση των τριών προσεγγίσεων για τα στάδια εξέλιξης της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ακολουθεί ένας πίνακας συγκριτικής 

παρουσίασης τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 : “Συγκριτική παρουσίαση σταδίων Ηλεκτρονικού Επιχειρείν” 
 

 
Χαρακτηριστικά σταδίων 

 
United 
Nations 

 
Gartner 
Group 

 
Deloitte 

 Επίσηµη κυβερνητική online 
παρουσία 

 Περιεχόµενο στατικό /δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των πολιτών 

 Στατική πηγή πληροφόρησης 

 
 

Emerging 

 
 

Presence 

 
Information 
Publishing 

 Τα κυβερνητικά sites 
αυξάνονται/ πληροφόρηση 
πιο δυναµική 

 Συχνή ανανέωση, λήψη 
εγγράφων και φορµών, 
δυνατότητα αναζήτησης και 
e-mail 

 
 

Enhanced 

  

 Λήψη φορµών, επικοινωνία 
µε e-mail, αλληλεπίδραση 
µέσω του site 

 Portal µε συνδέσµους σε 
σχετικά sites, εξειδικευµένες 
βάσεις δεδοµένων, αποστολή 
φορµών online 

 
 

Interactive 

 
 

Interaction 

Official 2-way 
Interaction 

Multi-purpose 
portals 

 Οι χρήστες µπορούν να 
κάνουν συναλλαγές online 

 Ασφαλής πρόσβαση για 
online συναλλαγές, 
επιβεβαίωση µε e-
mail,αποδείξεις παραλαβής 

 
 

Transactional 

 
 

Transaction 

 
Portal 

personalization 
Clustering of 

common services

 Πλήρης ολοκλήρωση και 
ενοποίηση των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών 

 Μέσω κεντρικού portal 
προσφέρονται όλες οι 
υπηρεσίες συναλλαγών/ sites 
προσαρµοσµένα στις 
προτιµήσεις των χρηστών 

 
 

Fully 
Integrated 

 
 

Transformation 

 
 

Full Integration 
and Enterprise 

Transaction 

  

 
Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τις οµοιότητες καθώς και τις διαφορές 

ανάµεσα στις τρεις προσεγγίσεις. Καταρχάς και οι τρεις προσεγγίσεις 

χαρακτηρίζονται από όµοιες τάσεις εξέλιξης. Πιο συγκεκριµένα, έχουνε ως 

έναρξη την παροχή τεράστιου όγκου πληροφοριών µεγάλο µέρος των οποίων 

είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε πολίτες και επιχειρήσεις, µε την χρήση του 
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διαδικτύου. Το διαδίκτυο καθώς και άλλες προηγµένες τεχνολογίες επικοινωνιών 

µπορούν να φέρουν την πληροφορία πιο γρήγορα και άµεσα στους πολίτες. 

Επιπλέον τελικός σκοπός όλων των προσεγγίσεων είναι να επιτευχθεί η πλήρης 

ενοποίηση και συναλλαγή των πολιτών/πελατών µε τους δηµόσιους φορείς, 

µέσω δικτυακών τόπων που επιτρέπουν στους χρήστες να διενεργούν 

συναλλαγές online πλήρως προσωποποιηµένες, ανάλογα µε τις απαιτήσεις και 

τις ανάγκες τους.   

 
Αυτή η εξελικτική πορεία υλοποιείται µέσα από διαδοχικά στάδια. Κάποια από 

τα στάδια περιέχουν όµοιες διαδικασίες, συγκρινόµενα µε τα στάδια των άλλων 

προσεγγίσεων, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν την ίδια ονοµασία. Αυτό το 

φαινόµενο της υπερκάλυψης παρουσιάζεται και στις τρεις προσεγγίσεις.  

 
Ωστόσο, οι τρεις προσεγγίσεις διαφέρουν και βασίζονται σε διαφορετική 

προοπτική. Για παράδειγµα, η προσέγγιση United Nations εστιάζει σε έναν 

δηµόσιο τοµέα πλήρως ηλεκτρονικό. Αυτή η προοπτική είναι ιδιαίτερα 

περιορισµένη, καθώς η έννοια της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περιέχει και 

αφορά πολλές περισσότερες εκφάνσεις περιλαµβάνοντας λειτουργίες όπως ο 

µετασχηµατισµός των κυβερνητικών και δηµόσιων διαδικασιών µε τελικό στόχο 

την ενδυνάµωση της πολιτικής συµµετοχής. 

 
Όσον αφορά την προσέγγιση του Gartner αποτελείται από τέσσερα καλά 

δοµηµένα και ξεκάθαρα στάδια. Ωστόσο, δεν ενσωµατώνει την έννοια της 

πολιτικής συµµετοχής και δεν περιέχει βήµατα για αλλαγή στην λήψη των 

αποφάσεων στη δηµόσια διοίκηση.  

 
Η προσέγγιση Deloitte  των έξι σταδίων δίνει έµφαση σε µια πελατοκεντρική 

φιλοσοφία, όπου επίκεντρο είναι ο πολίτης/πελάτης και η παροχή υπηρεσιών 

προς τον πολίτη έχει εξελικτικό χαρακτήρα όσον αφορά τη σχέση του µε το 

κράτος.  Ωστόσο, παράλληλα µε την βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη η 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση θα έπρεπε επιπλέον να είναι το µέσο για την   
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βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών του κράτους καθώς και να προάγει την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης.  

 
Συµπερασµατικά αυτό που δεν έχουνε συµπεριλάβει οι τρεις προσεγγίσεις είναι 

ο µακροπρόθεσµος στόχος για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας 

(βλ. Κεφ.8) προσφέροντας εργαλεία και εφαρµογές όπως για παράδειγµα η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ηλεκτρονικών συζητήσεων καθώς και η 

διεξαγωγή online σφυγµοµετρήσεων και ερευνών. Το όραµα αυτών των 

προσεγγίσεων αποτελεί η ενδυνάµωση της πολιτικής συµµετοχής, η µεγαλύτερη 

συµµετοχή των πολιτών σε δηµόσια θέµατα και η διαφάνεια των διαδικασιών 

του κράτους.  Παράλληλα, εάν επιτευχθούν τα παραπάνω δίνεται ν δυνατότητα 

για βαθµιαία αλλαγή και στον τρόπο µε τον οποίο διενεργείται η δηµόσια λήψη 

των πολιτικών αποφάσεων. 

  
 

5.6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 
Για να είναι επιτυχής η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και έργων για την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση, είναι απαραίτητο τα στάδια της υποδοµής να ικανοποιούν τα 

εξής τρία κριτήρια: [Seifert (2003)], [IBM, e-government infrastructure 2003], 

[Gupta  (2003)], [Al-adawi&Yousafzai&Pallister (2005)] 

 
• Ευκαµψία (Flexibility) : να υποστηρίζουν άµεσα τις νέες εξελίξεις που 

αφορούν τα µοντέλα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µέσω νέων και πιο 

λειτουργικών εφαρµογών αλλά και µέσω της ολοκλήρωσης των 

συστηµάτων και των εφαρµογών (π.χ ενοποιηµένοι κόµβοι)  

• Κλιµάκωση (Scalability) : να µπορούν να διαχειριστούν απρόβλεπτες 

διακυµάνσεις στη ζήτηση χρήσης των υπηρεσιών από τους πολίτες και 

στο φόρτο των χρηστών. 

• Αξιοπιστία (Reliability) : να διασφαλίζουν την ασφαλή πρόσβαση, τη 

συνεχή λειτουργία και τη διαθεσιµότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και 
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εφαρµογών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στους τελικούς χρήστες-

πολίτες. 

 

Ευκαµψία (Flexibility) : Η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν αλλά και της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι διαδικασίες εξελικτικές. Οι επιχειρήσεις, ο 

δηµόσιος αλλά και ο ιδιωτικός τοµέας ξεκινούν µε απλές εφαρµογές και τις 

εξελίσσουν σε πιο πολύπλοκες καθώς τα επιχειρησιακά µοντέλα ή τα µοντέλα 

διακυβέρνησης χρησιµοποιούν και ολοκληρώνονται όλο και περισσότερο µέσω 

του διαδικτύου. Για να είναι η υποδοµή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

επιτυχής µέσα στο συνεχές εξελικτικό πλαίσιο, είναι απαραίτητο να είναι 

εύκαµπτη. Γι’ αυτό η υποδοµές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 

- Παγκόσµια δυνατότητα σύνδεσης µέσω χρήσης ανοιχτών προτύπων: µέσα 

σε ένα περιβάλλον Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, οι κυβερνήσεις θα 

πρέπει να επιτρέπουν σε πολίτες και επιχειρήσεις αλλά και κυβερνήσεις 

άλλων χωρών να έχουν πρόσβαση µέσω διαφόρων τεχνολογιών 

πρόσβασης και µέσω αλληλεπιδραστικών εφαρµογών. Για να είναι η 

επικοινωνία πιο εύκολη είναι κρίσιµης σηµασίας να χρησιµοποιούνται 

ανοιχτά και κοινά πρότυπα όπως τα γνωστά (TCP/IP, SSL, XML). 

- Αντικειµενοστραφής προσέγγιση για ανάπτυξη διαδικασιών: η γρήγορη 

ανάπτυξη εφαρµογών καθώς και η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης 

τµηµάτων από υπάρχουσες εφαρµογές µπορεί να επιταχυνθεί 

δηµιουργώντας τις νέες εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης βάση 

διαδικασιών και συνδέσµων. Είτε στην περίπτωση της κατασκευής 

διαδικασιών εκ νέου είτε στην χρήση έτοιµων, οι κυβερνήσεις θα πρέπει 

να χρησιµοποιούν εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών που επιτρέπουν 

σπονδυλωτή σχεδίαση διαδικασιών που θα ανταποκρίνονται ακριβώς 

στις απαιτούµενες ανάγκες. 

-  Αντικειµενοστραφής προσέγγιση για σχεδιασµό της υποδοµής: η υποδοµή 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης θα πρέπει να εξελίσσεται καθώς θα 

αλλάζουν οι υπευθυνότητες, οι προτεραιότητες και οι ανάγκες της 
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κυβέρνησης. Υιοθετώντας ανοιχτά πρότυπα στην επιλογή των στοιχείων 

της υποδοµής, τα στοιχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

ανεξάρτητα κοµµάτια χωρίς να διακινδυνεύεται η διαλειτουργικότητα. 

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στις κυβερνήσεις να εξελίσσουν την 

υποδοµή σταδιακά, καθώς µπορούν να προσθέτουν σε αυτή λογισµικό 

και υλικό αναβαθµίζοντας τα υπάρχοντα συστήµατα αλλά και να 

καταργούν κάποιες διαδικασίες όταν δεν χρειάζονται πια. 

- Ολοκλήρωση µε εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες: η 

διαλειτουργικότητα είναι ένας σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας στην 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες ανάµεσα 

σε πολίτες, επιχειρήσεις, προµηθευτές και άλλες κυβερνήσεις, οι 

κυβερνήσεις µπορούν να επιτύχουν ένα πιο αποδοτικό και 

αποτελεσµατικό µοντέλο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Η δυνατότητα 

ολοκλήρωσης είναι εφικτή χρησιµοποιώντας ανοιχτά πρότυπα 

βασισµένα σε ανεξάρτητες διαδικασίες-συνιστώσες της υποδοµής, που 

επιτρέπουν τις υπάρχουσες διαδικασίες να λειτουργούν εξίσου καλά µε 

τις νέες. 

 
Ακολουθώντας µια αντικειµενοστραφή προσέγγιση στην ανάπτυξη διαδικασιών 

και εφαρµογών, παρέχοντας ολοκλήρωση µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων και 

εφαρµογών και δίνοντας τη δυνατότητα παγκόσµιας πρόσβασης στις εφαρµογές 

(µέσω ανοιχτών προτύπων), οι κυβερνήσεις θα επιτύχουν να δηµιουργήσουν µια 

εύκαµπτη και  ευέλικτη υποδοµή που θα εξελίσσεται και θα ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις όλων των εµπλεκοµένων µερών. 

 

Κλιµάκωση (Scalability) : µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις στην δηµιουργία 

αξιόπιστης υποδοµής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι η πρόβλεψη της 

ζήτησης στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί. Αυτό ισχύει περισσότερο για 

κυβερνήσεις που συναλλάσσονται άµεσα µε τους πολίτες και άλλους 

εµπλεκόµενους. Ο αριθµός των χρηστών που µπορεί να έχει ταυτόχρονα 

πρόσβαση στα συστήµατα, µαζί µε τον φόρτο που θα προκαλέσουν µπορεί να 
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αποδειχτεί πολύ δύσκολο να προβλεφθεί. Εάν µια πρωτοβουλία Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης είναι επιτυχής, οι χρήστες θα αυξηθούν ραγδαία µέσα σε πολύ 

µικρό χρονικό διάστηµα. Ακόµα και µε σταθερό πλήθος χρηστών, η ζήτηση για 

µια κυβερνητική εφαρµογή  µπορεί να έχει µεγάλες διακυµάνσεις κατά την 

διάρκεια µιας βδοµάδας ή ακόµα και µέσα στην ίδια µέρα. 

 
Μια κλιµακωτή υποδοµή Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης θα πρέπει να είναι ικανή 

να χειρίζεται τον αυξανόµενο φόρτο καθώς και να διατηρεί ταυτόχρονα υψηλό 

επίπεδο διαθεσιµότητας και ικανοποιητικούς χρόνους απόκρισης, χωρίς να 

απαιτεί επιπλέον πόρους. Η κλιµάκωση είναι σηµαντική διότι µπορεί να 

προσαρµόσει την ποσότητα των πόρων που απαιτούνται ανάλογα µε το πλήθος 

των χρηστών χωρίς να υπάρχουν συνεχείς περίοδοι µη χρησιµοποιούµενης 

δυναµικότητας.  

 
Αξιοπιστία (Reliability) : όταν συνδυαστεί η ευκαµψία µε την κλιµάκωση τότε 

προκύπτει ένα τρίτο κριτήριο επιτυχίας, η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία είναι ένα 

εξωτερικό χαρακτηριστικό της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, αυτό που οι 

χρήστες µπορούν να αντιληφθούν, να αναµένουν και να βασίζονται. Όταν η 

υποδοµή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης παρουσιάζει προβλήµατα 

(αναξιόπιστη και µη διαθέσιµη εξαιτίας καθυστερήσεων ή προβληµάτων 

ασφάλειας), οι χρήστες το αντιλαµβάνονται εντελώς αρνητικά και δηµιουργείται 

αρνητική εµπειρία η οποία µπορεί να απειλήσει κάθε πρωτοβουλία 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Συνεπώς, ο µόνος τρόπος για να δηµιουργηθεί 

αξιοπιστία είναι  να επιτευχθεί σε πρώτο στάδιο ευκαµψία και κλιµάκωση. 

 

 

5.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στον δηµόσιο τοµέα στηρίζεται 

στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασµού, ο οποίος θα πρέπει να προωθεί 

συγκεκριµένους στόχους και να βασίζεται σε συγκεκριµένα στάδια ώστε να 

υπάρχει µια σταθερή και οµαλή εξέλιξη. Η τρέχουσα επιστηµονική και 
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ερευνητική θεώρηση συγκλίνει στον καθορισµό τεσσάρων σταδίων εξέλιξης της 

διαδικασίας ανάπτυξης υπηρεσιών και εφαρµογών Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης. 

Αυτά είναι πρώτον, η παροχή πληροφοριών, δεύτερον, η αλληλεπίδραση, τρίτον, 

η διεξαγωγή συναλλαγών και τέταρτον, η ενσωµάτωση των εφαρµογών και της 

ψηφιακής κουλτούρας στον πυρήνα της διακυβέρνησης. Το καθένα από αυτά τα 

στάδια περιλαµβάνει στρατηγικές, οι οποίες αποσκοπούν αρχικά στην όσο το 

δυνατόν πληρέστερη ενηµέρωση της κοινωνίας. Επιπλέον, αποσκοπούν στην 

ανάπτυξη διαδραστικών εφαρµογών που θα εξασφαλίζουν την ενεργό 

συµµετοχή των πολιτών στη δηµόσια σφαίρα, καθώς και στον 

επαναπροσδιορισµό της αντίληψης που διέπει το σύστηµα οργάνωσης του 

δηµόσιου τοµέα παροχής υπηρεσιών και των µηχανισµών διακυβέρνησης. 

 
 Ο απώτερος στόχος µέσα από την υλοποίηση των επιµέρους σταδίων είναι η 

επίτευξη διαφάνειας, η καθολική παροχή υπηρεσιών και ο γενικότερος 

µετασχηµατισµός του δηµόσιου τοµέα. Επιµέρους κρίσιµοι τοµείς είναι η 

καθετοποίηση των υπηρεσιών και των µεθόδων µάνατζµεντ και η ανάπτυξη 

σύγχρονου, καλά µελετηµένου online περιεχοµένου. Η επίτευξη των στόχων 

αυτών θα κρίνει και την αποτελεσµατικότητα του κράτους, τόσο σε επίπεδο 

εσωτερικής διοίκησης και οργάνωσης, όσο και σε ό,τι αφορά την παροχή 

υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΦΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση αφορά περισσότερο στην αλλαγή της οργάνωσης 

και του τρόπου εργασίας των µέχρι τώρα λειτουργιών της δηµόσιας διοίκησης. 

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρµογή των νέων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης 

εξαρτώνται από τον βαθµό ωριµότητας της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αλλά 

και από το πόσο συµβατές είναι οι αλλαγές στην δηµόσια διοίκηση µετά την 

υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα 

οφέλη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που αφορούν τους άµεσα 

εµπλεκόµενους, δηλαδή τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την ίδια την κυβέρνηση 

και τους λοιπούς δηµόσιους φορείς καθώς και τους εργαζόµενους σε αυτούς. 

 
Τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρµογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες είναι πολλαπλά και θα πρέπει να λαµβάνονται ως γνώµονας για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της υποδοµής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Επιπλέον θα 

πρέπει να δικαιολογούν τα σηµαντικά ποσά που επενδύονται αλλά και την 

κατανάλωση χρόνου και ανθρώπινων πόρων ώστε να είναι επιτυχή και να 

λειτουργούν προς όφελος όλων των εµπλεκοµένων. 

 
 

6.2 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
 
Η µετάβαση από ένα περιβάλλον παραδοσιακής διακυβέρνησης σε αυτό της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης οδηγεί αρχικά σε µια σειρά από οφέλη σε 

λειτουργικό, διοικητικό και στρατηγικό επίπεδο. [Schware & Deane (2003)] 

 
• Σε Λειτουργικό επίπεδο τα οφέλη αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία 

των διαδικασιών της κυβέρνησης και πως αυτές διεκπεραιώνονται. Κάποια 

από αυτά είναι: 
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- Αναβάθµιση της εικόνας:  η κυβέρνηση αποκτά ένα νέο σύγχρονο 

πρόσωπο που πρεσβεύει όσα αυτή υπόσχεται, µέσω των έργων και των 

νέων ανασχεδιασµένων διαδικασιών. 

- Βελτίωση στην πρόσβαση, στη χρήση και στην αξιοπιστία των 

πληροφοριών: οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι περισσότερο προσιτές, 

αποτελεσµατικές και συνεπείς, και η λειτουργικότητά τους δεν θα 

εξαρτάται άµεσα από το γνωστικό επίπεδο των χρηστών. 

- Αυτοµατοποίηση διαδικασιών και ολοκλήρωση υπηρεσιών: η ουσιαστική 

υλοποίηση στην πράξη της άµεσης παροχής σύνθετων υπηρεσιών για τις 

οποίες πριν θα έπρεπε να συνεργαστούν περισσότερες από µία 

κυβερνητικές υπηρεσίες. 

 

• Σε διοικητικό επίπεδο τα οφέλη αφορούν την αναβάθµιση των εσωτερικών 

δοµών της διαχείρισης των κυβερνητικών διαδικασιών. Κάποια από αυτά 

είναι: 

 
- Μείωση κόστους: δαπανών, προσωπικού προµηθειών 

- Μείωση χρόνου ανάδρασης: το ηλεκτρονικό κανάλι θα επιταχύνει τις 

διαδικασίες και θα παρέχει σε σύντοµο χρόνο πληροφόρηση στην 

κυβέρνηση για τα προβλήµατα που θα παρουσιάζονται. 

- Υποστήριξη νέων συνεργασιών: το µοντέλο της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης θα επιτρέπει την υποστήριξη νέων συνεργασιών στις 

δηµόσιες υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικές δηµοπρασίες προµηθειών, 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών κ.ά. 

 
•  Σε στρατηγικό επίπεδο τα οφέλη αφορούν την προσφορά στην κυβέρνηση 

στρατηγικών πλεονεκτηµάτων συµπληρωµατικά µε αυτά της παραδοσιακής 

µορφής διακυβέρνησης. Κάποια από αυτά είναι: 

- Βελτίωση της ανταπόκρισης προς τους πελάτες: οι πελάτες µιας 

κυβέρνησης είναι οι πολίτες της χώρας, οι πολίτες άλλων χωρών, άλλες 

κυβερνήσεις µε τις οποίες συναλλάσσεται καθώς και οι επιχειρήσεις. 
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Μέσω του νέου µοντέλου βελτιώνονται οι σχέσεις και η 

αποτελεσµατικότητα των συναλλαγών µαζί τους. 

- Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών: 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: η υιοθέτηση ενός µοντέλου Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης αποτελεί µελλοντικά ανάγκη που θα προβάλλεται από 

άλλες κυβερνήσεις που ήδη θα το έχουν εφαρµόσει καθώς και από την 

πίεση των πολιτών οι οποίοι θα επιθυµούν ταχύτερη διεκπεραίωση των 

συναλλαγών τους µε το κράτος από οποιοδήποτε σηµείο σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγµή. 

 
• Σε οικονοµικό επίπεδο τα οφέλη αναφέρονται σε µειώσεις του κόστους που 

θα προκύψει από τον νέο τρόπο λειτουργίας των διαδικασιών . 

- Μείωση στα κόστη συναλλαγών, στα έξοδα προµηθειών αλλά και στις 

προµήθειες, ελάττωση χρήσης αναλώσιµων υλικών και µείωση κόστους 

αποθήκευσης και τήρησης εγγράφων, καλύτερη διαχείριση πόρων. 

 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα 6.1 παρατηρούµε πως σε κάθε στάδιο εφαρµογής 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  υπάρχει µια σηµαντική µείωση κόστους η οποία 

καθώς φτάνουµε στο τελικό στάδιο γίνεται ακόµα πιο αισθητή. Η µείωση 

κόστους σε κάθε στάδιο προϋποθέτει τη σωστή διεκπεραίωση των παρεχόµενων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
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Transformation 
 

25-45% 
Transaction 

15-30% 
Interaction 

10-20% 
Presence 
5-15% 

Εξοικονόµηση κόστους 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1: Εξοικονόµηση κόστους κατά τις φάσεις εξέλιξης της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(Πηγή: Markellos G, “e - what it means for government”, PA Consulting group) 

 
 

6.3 ΟΦΕΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
 
 
Το νέο µοντέλο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να παρέχει τρόπους που 

καθιστούν εφικτή τη συνεργασία µεταξύ της τοπικής κυβέρνησης και 

κυβερνήσεων του εξωτερικού. Παράλληλα παρέχονται πολλά πλεονεκτήµατα 

και στους δηµόσιους φορείς. Αν και θα πρέπει να ξεπεραστούν ακόµα αρκετά 

εµπόδια, τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συνεργασία µεταξύ κυβερνήσεων 

και δηµόσιων φορέων είναι πολύ σηµαντικά. Κάποια παρουσιάζονται παρακάτω.  

[Schware & Deane (2003)], [Μπούζας (2004)], [Commission of the European 

Communities SEC (2003) 1038] 

 
- Υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων: οι δηµόσιες υπηρεσίες 

παράγουν και αποθηκεύουν έναν τεράστιο όγκο δεδοµένων. Σπάνια όµως 
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τα δεδοµένα αυτά αναλύονται σε πραγµατικό χρόνο και αξιοποιούνται 

από τα στελέχη της διοίκησης για µελλοντικό σχεδιασµό όπως γίνεται σε 

αντίθεση στον ιδιωτικό τοµέα µε την χρήση συστηµάτων υποστήριξης 

λήψης αποφάσεων. Με την αξιοποίηση παρόµοιων λύσεων, κάθε µέλος 

της δηµόσιας διοίκησης µπορεί να έχει σαφή εικόνα για το ποιες είναι οι 

ενέργειες για την ικανοποίηση των αναγκών της διοίκησης. Επιπλέον µε 

αυτόν τον τρόπο η διοίκηση µπορεί να ανακατανείµει κονδύλια ή να 

κινητοποιηθεί καλύτερα για αντιµετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων 

χωρίς καθυστερήσεις και µε µικρότερο κόστος. 

 
- ∆ιαχείριση γνώσης: η αποτελεσµατική επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ 

στελεχών της διοίκησης για την παροχή µιας ολοκληρωµένης υπηρεσίας 

για την εξυπηρέτηση του πολίτη µπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο 

στον περιορισµό της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης. Για πολλά χρόνια οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι δεν είχαν ούτε κίνητρα, ούτε τα µέσα για να 

µοιραστούν την εµπειρία και τη γνώση µε συναδέλφους τους. Σήµερα η 

τεχνολογία προσφέρει τις δυνατότητες για αποτελεσµατική επικοινωνία 

σε όλα τα επίπεδα και για την ηλεκτρονική αποθήκευση δεδοµένων και 

γνώσης. Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των 

εφαρµογών συνεργασίας, η ανάπτυξη εσωτερικών και εξωτερικών 

δικτύων και η χρήση συστηµάτων για την διαχείριση των αρχείων και της 

ροής εργασίας βελτιστοποιούν τις διαδικασίες και ενθαρρύνουν την 

οµαδική εργασία. 

 
- Σχεδιασµός και διαχείριση επιχειρησιακών πόρων: για την διοίκηση τα 

πάντα ξεκινούν από τον ετήσιο προϋπολογισµό, που είναι το κλειδί για 

την προώθηση όλων των στρατηγικών αποφάσεων. Η τεχνολογία 

πληροφορικής µπορεί να γεφυρώσει το χάσµα διαχείρισης µεταξύ των 

οικονοµικών πόρων και του ανθρώπινου δυναµικού, παρέχοντας όλα τα 

στοιχεία που αφορούν στο κόστος προσωπικού σε πραγµατικό χρόνο. 

Ανάλογα συστήµατα σχεδιασµού και διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
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λειτουργούν µε µεγάλη επιτυχία στον ιδιωτικό τοµέα εδώ και πολλά 

χρόνια. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και η εξοικονόµηση πόρων από 

την καλύτερη διαχείριση είναι πλέον αποδεδειγµένα. 

 
- Εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης:  η εισαγωγή των τεχνολογιών 

πληροφορικής σε λειτουργικές περιοχές της δηµόσιας διοίκησης 

συνοδεύεται από την αναδιοργάνωση των συγκεκριµένων περιοχών και 

τον ανασχεδιασµό των επιχειρησιακών  διαδικασιών τους. Έτσι µέρος των 

διαδικασιών καταργούνται, συγχωνεύονται ή εισάγονται νέες 

αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες που επηρεάζουν θετικά το χρόνο 

διεκπεραίωσης ενός αιτήµατος, το απασχολούµενο προσωπικό και τελικά 

το κόστος παροχής της υπηρεσίας. 

 
- Βελτίωση της αποδοτικότητας: η αποδοτικότητα αφορά αφενός στη 

µείωση του λειτουργικού κόστους, του χρόνου διεκπεραίωσης και των 

απαιτούµενων ανθρωπίνων πόρων για την παροχή της υπηρεσίας 

συγκριτικά µε την συµβατική παροχή της, και αφετέρου µε την 

συγκέντρωση της δηµόσιας διοίκησης στην ουσία των καθηκόντων της 

και στη σωστή λήψη αποφάσεων. 

 
- Ευκολία παροχής της υπηρεσίας, ικανοποίηση των εργαζοµένων, αύξηση 

της διαφάνειας: η ανάπτυξη ολοκληρωµένων µηχανισµών παραγωγής, 

διαχείρισης και διάθεσης των δηµοσίων πληροφοριών διευκολύνει την 

παροχή υπηρεσίας και βελτιώνει σηµαντικά το εργασιακό περιβάλλον των 

δηµοσίων φορέων ειδικά σε περιπτώσεις που εµπλέκονται περισσότερες 

της µιας υπηρεσίες. Επιπλέον ο ενοποιηµένος τρόπος διαχείρισης των 

δηµοσίων πληροφοριών αυξάνει τους µηχανισµούς ελέγχου του κράτους 

και την αντιµετώπιση της διαφθοράς και οικονοµικών εγκληµάτων. 

-  Αύξηση του κύρους των δηµόσιων φορέων και της δηµόσιας διοίκησης: ο 

επαγγελµατικός τρόπος εξυπηρέτησης των πολιτών (άµεσα, 

προσωποποιηµένα, γρήγορα) και η βελτιωµένη ποιότητα των 

                                                                                           84



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:  Οφέλη 
 

παρεχόµενων υπηρεσιών αυξάνει το κύρος της δηµόσιας διοίκησης και 

την εµπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων σε αυτή. 

 
 

6.4 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 
 
 
Η αλλαγή της διάρθρωσης της δηµόσιας διοίκησης συντελεί στην εξυπηρέτηση 

των πολιτών µε ταχύτητα, ελαχιστοποίηση µετακινήσεων και βελτιωµένη 

ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Αυτά επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή των 

πολιτών και τους προσφέρουν σηµαντικά οφέλη. Ειδικότερα:  

[Commission of the European Communities SEC (2003) 1038] 

 
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών: οι συναλλαγές των πολιτών µε 

το δηµόσιο δεν αποτελούν εµπόδιο στις καθηµερινές δραστηριότητες τους 

καθώς µειώνονται αισθητά ο χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων, η ανάγκη 

µετακινήσεων και η ασάφεια των απαιτούµενων ενεργειών που πρέπει να 

γίνουν για την διεξαγωγή συναλλαγών µε το δηµόσιο. Αποτέλεσµα αυτών 

είναι:  

o Εξοικονόµηση χρόνου 

o Αύξηση της αποδοτικότητας στους τοµείς δραστηριοποίησής τους  

o Μείωση άγχους και ταλαιπωρίας 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επιτυχία που σηµείωσε στη  

Μ.Βρετανία το ποιοτικό πρόγραµµα “Intelligent forms” το οποίο 

αντικατέστησε τις έντυπες µορφές που αποστέλλονταν σε τρία 

διαφορετικά τµήµατα, µε µια και µόνο ηλεκτρονική. Το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα αφορά στην ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών σχετικά µε 

την αυτοαπασχόληση. Σε διάστηµα µιας εβδοµάδας περίπου 7.000 

πολίτες υπέβαλαν τη συγκεκριµένη ηλεκτρονική φόρµα, εξοικονοµώντας 

σηµαντικό χρόνο, αφού οι πληροφορίες που κατέθεταν παλαιότερα 

έπρεπε να αποσταλούν σε τρεις διαφορετικές υπηρεσίες. 
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Σύµφωνα µε την έρευνα (DMR Consulting, E-government benefits study, 

2003) που διεξήγε η Αυστραλία για τα οφέλη της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, παρατίθενται κάποια στατιστικά που αφορούν την χρήση 

της υποδοµής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης από τους πολίτες. 

 
-Βελτιωµένη παροχή υπηρεσιών: το 80% των πολιτών-χρηστών, 

χαρακτηρίζουν πως η νέα µορφή παροχής υπηρεσιών τους προσέφερε 

παρά πολύ σηµαντικά οφέλη. 

-Μείωση κόστους: 45% των χρηστών δήλωσαν πως εξοικονόµησαν 

χρήµατα χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Συγκεκριµένα ανέφεραν πως εξοικονόµησαν πάνω από 25$ ανά 

ηλεκτρονική συναλλαγή. 

-Κοινωνικά οφέλη: το 86% των χρηστών αισθάνθηκαν πως τα συνολικά 

οφέλη των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ήταν πολύ 

σηµαντικά (36%) ή µέτρια(50%) 

-το 80% των χρηστών παρατήρησαν σηµαντική βελτίωση στην 

αναζήτηση και εύρεση πληροφορίας 

-το 75% παρατήρησε βελτίωση στην ποιότητα διεκπεραίωσης των 

συναλλαγών 

-το 68% των χρηστών παρατήρησε πως βελτιώθηκε σηµαντικά η 

πρόσβαση στα κυβερνητικά αρχεία και τις πληροφορίες 

-το 52% των χρηστών παρατήρησε αύξηση σε επιχειρηµατικές ευκαιρίες  

 
- Ευκολία στη λήψη αποφάσεων: η συνεχής πρόσβαση που επιτρέπει η 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση σε πληροφορίες και υπηρεσίες δηµιουργεί τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για διαρκώς ενηµερωµένους πολίτες, 

συµβάλλοντας έτσι θετικά στην ικανότητα τους για σωστή λήψη 

αποφάσεων και διεκπεραίωσης προσωπικών υποθέσεων. 
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6.5 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
 
Οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης εφαρµόστηκαν αρχικά στις 

συναλλαγές του δηµοσίου µε την κυβέρνηση και µε διάφορους δηµόσιους φορείς 

και διευκόλυναν κατά πολύ την λειτουργία τους (πχ. Ηλεκτρονική καταβολή 

φόρων, εισφορών, ΦΠΑ). Ειδικότερα: 

[Commission of the European Communities SEC (2003) 1038] 

 
-  Αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων: η αύξηση της 

αποδοτικότητας αναφέρεται αφενός στη µείωση του κόστους και στη 

µείωση του χρόνου που απαιτείται για την διεκπεραίωση συγκεκριµένων 

υποθέσεων και αφετέρου στη µείωση των λειτουργικών εξόδων που η 

ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών προσφέρει. Η µείωση αυτή του 

κόστους οφείλεται στη µείωση του προσωπικού που ασχολείται µε τα 

θέµατα που σχετίζονται µε τα δηµόσιο (εισφορές εργαζοµένων, καταβολή 

φόρων, κλπ.), στη µείωση χρόνου απασχόλησης για την ολοκλήρωση 

αυτών των εργασιών, και στη µείωση των άµεσων εξόδων όπως πχ το 

κόστος χαρτιού.  

 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν εδώ τα πρώτα συστήµατα  

ηλεκτρονικών προµηθειών που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα, µε 

αποτελέσµατα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σε µια περίπτωση, ο ΟΤΕ 

διενήργησε διαγωνισµό µέσω του συστήµατος E-Procurement  της 

CosmoOne για την προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και ταχυδροµικών 

φακέλων. Το βασικότερο κέρδος που αποκόµισε από τη διαδικασία αυτή 

ήταν η σηµαντική µείωση του κόστους: κατά 7% στο διαγωνισµό για το 

χαρτί και κατά 9,5% για τους φακέλους. Το ίδιο σύστηµα έχει 

χρησιµοποιήσει επίσης η AlplaBank, η οποία διαπίστωσε σηµαντική 

επιτάχυνση των απαιτούµενων διαδικασιών. Ο διαγωνισµός που 

διενήργησε η τράπεζα για την προµήθεια χαρτιού ολοκληρώθηκε µέσα σε 

δύο εβδοµάδες και το κόστος µειώθηκε κατά 20%. 
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- Ενίσχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων: η δυνατότητα άµεσης 

εξυπηρέτησης αιτηµάτων που προσφέρει η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη επιχειρησιακών πρωτοβουλιών και 

οικονοµικών δραστηριοτήτων, προϋποθέσεις απαραίτητες για την 

ανάπτυξη εύρωστων οικονοµιών. 

Παρακάτω συνοψίζονται τα οφέλη που παρουσιάστηκαν από την χρήση της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για την κυβέρνηση, τους δηµόσιους φορείς, τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: Οφέλη Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

 

Κυβέρνηση ∆ηµόσιοι φορείς Πολίτες - Επιχειρήσεις 

 
-Αναβάθµιση της 
εικόνας 
-Βελτίωση στην 
πρόσβαση, στη χρήση 
και στην αξιοπιστία των 
πληροφοριών 
-Αυτοµατοποίηση 
διαδικασιών --
Ολοκλήρωση υπηρεσιών 
-Μείωση κόστους 
-Μείωση χρόνου 
ανάδρασης 
-Υποστήριξη νέων 
συνεργασιών 
-Βελτίωση της 
ανταπόκρισης προς τους 
πελάτες 
-Αύξηση της 
ικανοποίησης των 
πελατών 
-Βελτίωση συνεργασιών 
-Μείωση στα κόστη 
συναλλαγών 
 

 
-Υποστήριξη της 
διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων 
-∆ιαχείριση γνώσης 
-Σχεδιασµός και 
διαχείριση 
επιχειρησιακών πόρων 
-Εκσυγχρονισµός της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
-Βελτίωση της 
αποδοτικότητας 
-Ευκολία παροχής της 
υπηρεσίας, ικανοποίηση 
των εργαζοµένων, 
αύξηση της διαφάνειας 
 -Αύξηση του κύρους 
των δηµόσιων φορέων 
και της δηµόσιας 
διοίκησης 
 

 
-Βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών 
-Εξοικονόµηση χρόνου 
-Αύξηση της 
αποδοτικότητας στους 
τοµείς δραστηριοποίησής 
τους  
-Μείωση άγχους και 
ταλαιπωρίας 
-Ευκολία στη λήψη 
αποφάσεων 
-Αύξηση της 
αποδοτικότητας των 
επιχειρήσεων 
-Ενίσχυση 
επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων 
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6.6 ΟΦΕΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
 
 
Τα οφέλη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που παρουσιάστηκαν παραπάνω 

αναφέρονται στους άµεσα εµπλεκόµενους  µε τις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης που είναι η ίδια η κυβέρνηση και οι δηµόσιοι φορείς, οι πολίτες 

και οι επιχειρήσεις. Ωστόσο τα επιπλέον οφέλη µπορούν να παρατηρηθούν και 

σε άλλους τοµείς όπως της υγείας, των µεταφορών, της άµυνας, της αγοράς 

εργασίας. [Μπούζας (2004)]  

 
-Υγεία: Σήµερα στις περισσότερες υγειονοµικές υπηρεσίες και νοσοκοµεία, τα 

περισσότερα µηνύµατα ανταλλάσσονται σε χαρτί, µέθοδος αργή και µη 

αποτελεσµατική. Επίσης είναι πιθανό κάθε παράγοντας των υπηρεσιών υγείας να 

έχει το δικό του σύστηµα πληροφορικής ή ακόµα και εντός του ίδιου οργανισµού 

να υπάρχουν διαφορετικά συστήµατα. Μέσω ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης θα ξεπεραστούν τα προβλήµατα ασυµβατότητας 

των συστηµάτων, δηµιουργώντας µια ενιαία πλατφόρµα διαχείρισης δεδοµένων 

όπου θα ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων 

δηλαδή µεταξύ γιατρών, νοσοκοµείων, ασφαλιστικών φορέων, φαρµακείων και 

κρατικών υπηρεσιών. 

 
-Μεταφορές και υποδοµή: Συνδυάζοντας τις υπηρεσίες µέσω Internet µε την 

τεχνολογία Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, εκσυγχρονίζεται ο τρόπος 

µε τον οποίο οι δηµόσιοι οργανισµοί διαχειρίζονται τις µεταφορές και τις 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Τα κυκλοφοριακά προβλήµατα µειώνονται µε την 

ενσωµάτωση στοιχείων από πολλαπλές πηγές, συµπεριλαµβανοµένων και των 

φωτεινών σηµατοδοτών. Η παροχή των πληροφοριών αυτών µέσω Internet 

βοηθά τους πολίτες να σχεδιάσουν καλύτερα το ταξίδι τους. Οι επιβάτες 

µπορούν να συµβουλεύονται τους πίνακες δροµολογίων και να πραγµατοποιούν 

κρατήσεις µέσω Internet. Ο αστικός σχεδιασµός διευκολύνεται όταν τα 

εσωτερικά δίκτυα παρέχουν πληροφορίες όπως χάρτες και κτηµατολόγια. 
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-Άµυνα: Οι ένοπλες δυνάµεις έχουν την δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν την 

τεχνολογία, τόσο σε διοικητικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η χρήση 

συστηµάτων υπολογιστών που εντοπίζουν µε ακρίβεια την πληροφορία, 

συµβάλλοντας  αποφασιστικά στην διαδικασία λήψης αποφάσεων εκµηδενίζει 

τις δυσλειτουργίες και στηρίζει την αξιοκρατία. Σε πολλές χώρες 

χρησιµοποιούνται τέτοιου είδους συστήµατα, ενώ σε επιχειρησιακό επίπεδο τα 

συστήµατα κρυπτογράφησης, οι τεχνολογίες των γεωγραφικών Πληροφοριακών 

Συστηµάτων και τα Συστήµατα Προσδιορισµού γεωγραφικής Θέσης βελτιώνουν 

σηµαντικά την αποτελεσµατικότητα. 

 
-Αγορά Εργασίας: Σε αρχικό στάδιο η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση µπορεί να 

συµβάλει στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µε τη δηµιουργία ενός 

ηλεκτρονικού σηµείου επικοινωνίας για όλους τους παράγοντες της αγοράς 

εργασίας. Εκεί θα µπορούν οι εργοδότες να δηµοσιεύουν τις αγγελίες τους και 

όσοι αναζητούν εργασία να δηµοσιεύουν το βιογραφικό τους. Σε επόµενο 

στάδιο, η κυβέρνηση αντιµετωπίζει την ανεργία προσφέροντας µέσω του 

διαδικτύου µια ολοκληρωµένη εικόνα της τοπικής της εθνικής ή και της 

παγκόσµιας αγοράς εργασίας, συνενώνοντας τις βάσεις δεδοµένων για την 

απασχόληση.  

 
 

6.7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΛΩΝ-ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

 
 
Μετά από την υλοποίηση της υποδοµής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

αναµένεται σε επόµενο στάδιο η εκδήλωση και συνειδητοποίηση των οφελών 

από τους πολίτες και τους άµεσα εµπλεκόµενους. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί 

προσοχή σε κάποιους παράγοντες - προκλήσεις στην υλοποίηση της νέας 

υποδοµής, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν αρνητικά την αντίληψη και τη 

γνώµη των πολιτών για τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, εφόσον η 

ποιότητα των υπηρεσιών που αντιλαµβάνεται ο χρήστης αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντας για την υιοθέτηση και την αποδοχή των υπηρεσιών αυτών. 
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Ορισµένοι από αυτούς τους παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή αφορούν: 

 [Zakareya & Zahir (2005)], [OECD (2001)] 

 

- Την µέτρηση και τη διαχείριση των οφελών: χωρίς ένα επίσηµο σύστηµα 

καταγραφής και µέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών που θα παρέχει 

αποτελέσµατα, µετρικές, συγκρίσεις και στοιχεία για την πορεία της 

εφαρµογής, µπορούν να υπάρξουν προβλήµατα που διακινδυνεύουν την 

καλή εικόνα και την αντίληψη των πλεονεκτηµάτων. 

 
- Τη δήλωση ξεκάθαρων και εφικτών στόχων-οφελών: κατά την φάση που η 

κυβέρνηση και οι διάφοροι δηµόσιοι φορείς εφαρµόζουν υποδοµές 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η ικανότητά τους να διατυπώνουν ρητά 

και ρεαλιστικά τους στόχους – οφέλη που θέλουν να πραγµατοποιηθούν, 

αλλά και να τους επικοινωνούν αποτελεσµατικά σε εσωτερικό και 

εξωτερικό επίπεδο, είναι καθοριστικής σηµασίας για την επίτευξη των 

στόχων. 

 
- Την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συστηµάτων: η ασφάλεια αποτελεί έναν 

από τους σηµαντικότερους παράγοντες στην υλοποίηση της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Πολλά προβλήµατα εµφανίζονται όταν οι 

δηµόσιες αρχές δεν προστατεύουν επαρκώς τα δεδοµένα και τα 

ηλεκτρονικά έγγραφα από πιθανές “επιθέσεις” στα ηλεκτρονικά της 

συστήµατα. Η αδυναµία και ο κίνδυνος µπορεί να προέρχεται από 

ανεπαρκή προσοχή στις διάφορες δραστηριότητες όπως: στη διαχείριση 

των προγραµµάτων ασφαλείας, στους ελέγχους πρόσβασης  σε 

πληροφορίες και δεδοµένα, στην ανάπτυξη και χρήση του σωστού 

λογισµικού, στην ασάφεια των καθηκόντων των υπαλλήλων, στον έλεγχο 

των λειτουργικών συστηµάτων, καθώς και στη συνεχή πρόσβαση στις 

υπηρεσίες. Για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και δραστηριότητες, η 

συνεχής πρόσβαση και διαθεσιµότητα αποτελεί κρίσιµο παράγοντα όχι 
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µόνο για τη σωστή διεκπεραίωση των συναλλαγών, αλλά και για να 

δηµιουργηθεί µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτών και κυβέρνησης.   

 

- Την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών: Αυτή προκύπτει 

ως συνέπεια των ασφαλών ηλεκτρονικών συστηµάτων. Υπάρχουν 

προβληµατισµοί για την χρήση των αποτυπωµάτων των χρηστών 

(cookies), η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ διάφορων υπηρεσιών και η 

µη σωστή χρήση της πληροφορίας. Από µια έρευνα που διενήργησε το 

GAO (General Accounting Office) των ΗΠΑ, 23 στις 70 υπηρεσίες 

αντάλλαξαν προσωπικά δεδοµένα και πληροφορίες µεταξύ τους και σε 

µερικές περιπτώσεις τα διέθεσαν και σε ιδιωτικούς οργανισµούς.    

   
- Τη διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών: Έχει παρατηρηθεί πως η 

δυνατότητα πρόσβασης και η ευχρηστία των παρεχόµενων υπηρεσιών 

είναι πολύ σηµαντικοί παράγοντες για την αντιλαµβανόµενη ποιότητα 

των υπηρεσιών αυτών από τους χρήστες. Συνεπώς ενώ η υποδοµή µπορεί 

να έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποτελεσµατικά, κάποια µικρά 

προβλήµατα στην ταχύτητα πρόσβασης µπορούν να δηµιουργήσουν πολύ 

αρνητική εντύπωση στον χρήστη. 

 
- Την ανισότητα στην πρόσβαση στην τεχνολογία: Η δυνατότητα πρόσβασης 

όλων των πολιτών στην τεχνολογία αποτελεί κρίσιµη πρόκληση. Ιδιαίτερη 

σηµασία δίνεται και στους πολίτες µε ειδικές ανάγκες που χρειάζονται 

ακόµα πιο ειδική τεχνολογία. Το φαινόµενο αυτό χαρακτηρίζεται ως 

“ψηφιακός διαχωρισµός”. Σε αυτή την περίπτωση, όλοι οι πολίτες δεν 

έχουν την ίδια πρόσβαση στην τεχνολογία είτε λόγω οικονοµικών 

προβληµάτων είτε επειδή δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Μια 

πρώτη κίνηση ήταν η εισαγωγή υπολογιστών µε δυνατότητα πρόσβασης 

στο διαδίκτυο σε πολλά σηµεία όπως σχολεία, βιβλιοθήκες, δηµόσιες 

υπηρεσίες, αλλά ακόµα απαιτείται σηµαντική πρόοδος. Πολλοί 

παρατηρητές της κατάστασης τονίζουν και παρουσιάζουν το πρόβληµα 

πως οι περισσότερες από τις αρµοδιότητες και  δράσεις ενός κοινωνικού 
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κράτους σήµερα αφορούν συναλλαγές µε πολίτες που έχουν τις 

µικρότερες έως ελάχιστες πιθανότητες χρήσης των σύγχρονων 

τεχνολογιών, όπως οι ηλικιωµένοι, οι αδύναµοι οικονοµικά, µετανάστες 

και πολίτες χαµηλού επιπέδου µόρφωσης. Παρόµοια, αυτό ισχύει και για 

τους πολίτες µε ειδικές ανάγκες οι οποίοι χρειάζονται ειδικές µορφές 

τεχνολογίας που είναι πολύ δαπανηρή να αποκτηθεί (πχ. πολίτες µε 

προβλήµατα όρασης, ακοής, ή µε κινητικές δυσκολίες). Επιπλέον 

χρειάζεται και ειδικός σχεδιασµός των εργαλείων για πολίτες µε ειδικές 

ανάγκες αλλά και εύκολη προσβασιµότητα σε αυτές τις τεχνολογίες. 

 
- Την κυβερνητική χρηµατοδότηση και διαχείριση της τεχνολογίας: Αποτελεί 

σηµαντικό παράγοντα-πρόκληση για την ανάπτυξη της υποδοµής 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Περιλαµβάνει θέµατα όπως η πρόσληψη 

κατάλληλου προσωπικού που θα αναπτύξει τις τεχνολογίες 

πληροφορικής, η διατήρησή του και η ανανέωσή του, αλλά και η 

συνεργασία µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων και υπηρεσιών της 

κυβέρνησης για την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήµατος. Ενώ η 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση παρέχει την δυνατότητα για το υπάρχον 

κυβερνητικό προσωπικό να  αναπτύξει νέες δεξιότητες, παρουσιάζεται το 

δίληµµα της προσέλκυσης νέου ειδικά καταρτισµένου προσωπικού στην 

πληροφορική. Η µη δυνατότητα διατήρησης αυτού του προσωπικού λόγω  

οικονοµικών αδυναµιών αλλά και παροχής κάποιων ευκολιών εµποδίζει 

την κυβέρνηση να διαθέτει εξειδικευµένο µόνιµο προσωπικό και 

καταλήγει σε λύσεις µίσθωσης υπαλλήλων από ιδιωτικούς οργανισµούς 

πληροφορικής είτε σύναψης συµβάσεων περιορισµένου χρόνου. Όλη 

αυτή η διαδικασία επιδρά αρνητικά και προκαλεί καθυστερήσεις στην 

υλοποίηση των έργων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ή οδηγεί σε έργα µε 

ασυµβατότητες λόγων των πολλών αλλαγών που γίνονται στο προσωπικό.  

- Τη δηµόσια εµπιστοσύνη στις νέες υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: 

Είναι πολύ σηµαντικό οι πολίτες-χρήστες των νέων υπηρεσιών να έχουν 

υψηλό επίπεδο εµπιστοσύνης στην ασφάλεια των συναλλαγών της 
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Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Εάν επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να δοθεί 

προσοχή και στην λήψη ανεπιθύµητων µηνυµάτων (spam) στους 

ηλεκτρονικούς λογαριασµούς των πολιτών, όπως επίσης και στην 

ασφάλεια και τήρηση των προσωπικών τους δεδοµένων. 

 
 

6.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Τα οφέλη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης συγκεντρώνονται κυρίως στον 

δηµόσιο τοµέα, ο οποίος µε τη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει και να ενισχύσει την ορθή 

διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης. Αυτό σηµαίνει: 

 

o ∆ηµόσιος τοµέας ανοικτός που διέπεται από διαφάνεια: Η νέα δηµόσια 

διοίκηση θα είναι κατανοητή και υπόλογη απέναντι στους πολίτες καθώς και 

ανοικτή στη δηµοκρατική συµµετοχή και στον έλεγχο. 

o ∆ηµόσιος τοµέας στην υπηρεσία όλων. Ο δηµόσιος τοµέας θα έχει ως 

επίκεντρο τους χρήστες και θα απευθύνεται σε όλους, δηλαδή δεν θα 

αποκλείεται κανένας από τις υπηρεσίες που παρέχονται και θα γίνεται 

σεβαστή η προσωπικότητα του πολίτη µε την παροχή εξατοµικευµένων 

υπηρεσιών. 

o Παραγωγικός δηµόσιος τοµέας που να αξιοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα τα 

χρήµατα των φορολογουµένων. Το αποτέλεσµα είναι να αναλώνεται 

λιγότερος χρόνος για την αναµονή στις ουρές, η δραστική µείωση των 

σφαλµάτων και η διάθεση περισσότερου χρόνου για επαγγελµατική 

διαπροσωπική υπηρεσία, στοιχεία που καθιστούν πιο ικανοποιητική την 

εργασία των δηµοσίων υπαλλήλων. 

 

Όσον αφορά τους πολίτες και την καθηµερινότητά τους, έχει ήδη αποδειχθεί ότι 

η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση έχει σηµαντικές συνέπειες στη ζωή τους. Οι 

πολίτες έχουν µεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης στις πληροφορίες και έχουν 

τη δυνατότητα να κατανοήσουν πώς δαπανώνται οι φόροι που καταβάλλουν και 
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πώς λαµβάνονται οι αποφάσεις. Αυτό καθιστά τους δηµόσιους φορείς να είναι 

περισσότερο διαφανείς, υπόλογοι και ανοικτοί. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται 

η δηµοκρατική διαδικασία. Επιπλέον, η µεγαλύτερη διαφάνεια ενισχύει την 

καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης. Η ενίσχυση της άµεσης 

επικοινωνίας µεταξύ πολιτών και ιθυνόντων  στη διαδικασία χάραξης της 

πολιτικής είναι σηµαντικό θέµα. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, αξιοποιώντας 

τα ηλεκτρονικά φόρουµ, τους εικονικούς χώρους συζητήσεων και την 

ηλεκτρονική ψηφοφορία, να διατυπώσουν τις απόψεις τους, να διατυπώσουν τις 

απόψεις τους, να υποβάλλουν άµεσα ερωτήµατα στους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής και έτσι να συµβάλλουν µε ενηµερωµένες απόψεις στη δηµοκρατική 

διαδικασία. 

 
Τέλος, σηµαντική πτυχή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ως προς τις 

υπηρεσίες στις επιχειρήσεις είναι ότι οι παραγωγικότερες και υψηλότερης 

ποιότητας παρεχόµενες υπηρεσίες από τις δηµόσιες διοικήσεις επέφεραν επίσης 

αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τοµέα. 

Αυτό προήλθε  λόγω της µείωσης του κόστους της παρεχόµενης δηµόσιας 

υπηρεσίας καθώς και του κόστους συναλλαγής για τις επιχειρήσεις (χρόνος, 

πόροι), όπως και η µείωση των διοικητικών σφαλµάτων. 

 
Εν συντοµία, η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση βοηθά να καταστεί ο δηµόσιος 

τοµέας περισσότερο ανοικτός, µε λιγότερους αποκλεισµούς και υψηλότερη 

παραγωγικότητα. Ταυτόχρονα, αποτελεί σηµαντικό µέσο για τις επιχειρήσεις και 

τον ιδιωτικό τοµέα ώστε να λειτουργεί αποδοτικότερα και πιο παραγωγικά. Ο 

τελικός αποδέκτης είναι ο πολίτης ο οποίος βιώνει ένα πιο λειτουργικό και 

αποτελεσµατικό κράτος.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 

 
 

7.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η µετατόπιση του κέντρου βάρους, σε ευρωπαϊκή κλίµακα, προς την κοινωνία 

και την οικονοµία της πληροφορίας οδήγησε σε µια διαφορετική σύλληψη του 

δηµόσιου τοµέα, εµπνευσµένη κυρίως από τις δυνατότητες των ψηφιακών 

τεχνολογιών. Γι’ αυτό και η εφαρµογή πρακτικών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί επιδίωξη των επιµέρους κρατών, 

αλλά αντιθέτως, µια συστηµατική και πάγια προσπάθεια. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

εξεταστεί η παρούσα κατάσταση στον τοµέα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

και των ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών λαµβάνοντας υπόψη τις πιο 

πρόσφατες εµπειρικές έρευνες στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα εξετάζονται η 

εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επίδραση 

των πρωτοβουλιών eEurope στην δηµόσια διοίκηση των ευρωπαϊκών χωρών και 

τέλος παρουσιάζεται το όραµα για το µέλλον. 

 
 

7.2 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ eEUROPE 
 
 
Η πορεία προς την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και η ανάγκη για 

διοικητική αναµόρφωση γίνονται όλο και περισσότερο µέρος της πολιτικής 

ατζέντας των περισσότερων κρατών του ΟΟΣΑ (Οργανισµός για την 

Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη), ενώ η ταχύτατη διάδοση του διαδικτύου 

έχει ως αποτέλεσµα την ολοένα αυξανόµενη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

εκ µέρους των φορέων της πολιτείας προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης δώσει µεγάλη βαρύτητα στην άµεση υλοποίηση 

των οικονοµικών και κοινωνικών στόχων που σχετίζονται µε την Κοινωνία της 

Πληροφορίας. 
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Με την στρατηγική της Λισσαβόνας που υιοθετήθηκε στις 23 και στις 24 

Μαρτίου 2000, από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, καθορίστηκε ένας νέος 

στρατηγικός στόχος για την Ένωση προκειµένου να ενισχυθεί η απασχόληση, η 

οικονοµική µεταρρύθµιση και η κοινωνική συνοχή στο πλαίσιο µιας οικονοµίας 

βασισµένης στη γνώση. Σύµφωνα µε την στρατηγική αυτή, η ΕΕ πρέπει να γίνει 

έως το 2010:  

 η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης, ανά την 

υφήλιο, ικανή για αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και 

καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. 

 
Η στρατηγική βασίζεται σε 3 πυλώνες: την οικονοµική και κοινωνική ανανέωση 

και την περιβαλλοντική διάσταση. Στόχος της είναι να  εξασφαλισθεί ευνοϊκό 

περιβάλλον για τις ιδιωτικές επενδύσεις και για τη δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, να δοθεί ώθηση στην παραγωγικότητα, να εκσυγχρονιστούν οι 

δηµόσιες υπηρεσίες και να δοθεί σε όλους η δυνατότητα συµµετοχής στην 

παγκόσµια  κοινωνία της πληροφορίας. 

[www.go-online.gr] 

 

7.2.1 Σχέδιο eEurope 2002 
 
 
Το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία eEurope, µε 

κύριους στόχους: 

• Κάθε πολίτης, σχολείο, επιχείρηση και διοικητικός φορέας να έχουν 

πρόσβαση στο Internet. 

• Να "µορφωθεί ηλεκτρονικά" όλη η Ευρώπη, και να δηµιουργηθεί η 

κατάλληλη επιχειρηµατική κουλτούρα. 

• Να διασφαλιστεί ότι η όλη διαδικασία δεν θα οδηγήσει σε κοινωνικό 

αποκλεισµό συγκεκριµένων οµάδων και ότι θα ενισχυθεί η εµπιστοσύνη 

των καταναλωτών µέσα από την κοινωνική συνοχή. 
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Προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η Επιτροπή πρότεινε 10 

κύριους τοµείς δράσης, ως µέρος του Σχεδίου ∆ράσης eEurope 2002, ένα 

φιλόδοξο πλάνο στο οποίο θα συµµετείχαν από κοινού τα κράτη-µέλη, οι 

επιχειρήσεις και οι πολίτες της Ευρώπης. Ένας από αυτούς τους τοµείς δράσης 

ήταν να έχουν οι κυβερνήσεις online παρουσία, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 

πολίτες θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε χρήσιµη πληροφορία, υπηρεσίες αλλά και 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 

Παρόµοιες δηµόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eServices) είναι σήµερα 

διαθέσιµες σε υπερ-εθνικό (π.χ. G8, OOΣΑ), εθνικό και τοπικό επίπεδο σε όλα 

τα κράτη-µέλη. Ωστόσο, παρά τις παραπάνω πρωτοβουλίες, ο George Hall, 

∆ιευθυντής Επιχειρηµατικών Υποθέσεων στο ICL, δεν διακρίνει "ενδείξεις ότι οι 

απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο διοίκησης, ή σχετικές µελέτες ανάλυσης του 

κόστους, βρίσκονται υψηλά στην ατζέντα πολλών ευρωπαϊκών χωρών στην 

πορεία τους για την επίτευξη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης". Ναι µεν, όλα 

τα κράτη-µέλη της ΕΕ έχουν πλέον παρουσία στο διαδίκτυο, "αλλά είναι βέβαιο 

ότι, εφόσον το κόστος και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών δεν ιδωθούν ως 

επένδυση στο µέλλον, τότε η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση θα παραµείνει ένα 

µακρινό όραµα χωρίς πρακτική σηµασία στην καθηµερινότητα των Ευρωπαίων 

πολιτών και των επιχειρήσεων".  

 
Όταν ξεκίνησε το Σχέδιο ∆ράσης eEurope 2002, είχε ιδωθεί ως µια ενέργεια για 

γρήγορο πέρασµα της Ευρώπης στο διαδίκτυο. Γενικότερα στέφθηκε µε επιτυχία 

και συνέβαλε στο να είναι σήµερα online πολύ περισσότεροι άνθρωποι και 

περισσότερες επιχειρήσεις. Ωστόσο, έγιναν εµφανή και ορισµένα προβλήµατα 

που σχετίζονταν µε τη χρήση. Συγκεκριµένα: 

• Οι συνδέσεις ήταν πολύ αργές, κάτι που δεν βοηθούσε στην ανάπτυξη 

νέων υπηρεσιών και την επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

• Κάποια σχολεία µπορεί να ήταν συνδεδεµένα στο Internet, αλλά ο 

κυβερνοχώρος δεν είχε γίνει αναπόσπαστο µέρος της παιδαγωγικής 

διαδικασίας. 
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• Η online παρουσία των κυβερνήσεων είχε ακόµη πολύ δρόµο να διανύσει 

προτού φθάσει στο επίπεδο της πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. 

Παρακάτω παρατίθενται κάποια διαγράµµατα που αφορούν την ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. 

 Κωδικοί χωρών ΕΕ:  A: Austria             I: Italy 
L: Luxembourg    NL: Netherlands 
NOR: Norway      P: Portugal 
E: Spain                CH: Switzerland 
S: Sweden             UK: United Kingdom 
B: Belgium            DK: Denmark 
FIN: Finland         F: France 
D: Germany           EL: Greece 
ISL: Iceland          IRL: Ireland 
 

 

 

 

 

 

 Ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά χώρα 

 
100% 

Scoring and growth (in %, %- 

 
75% 

 
50% 

point) 
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 0% 
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Country
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 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1: Μέτρηση και ανάπτυξη επί τοις % των ηλεκτρονικών 

δηµόσιων υπηρεσιών ανά χώρα. 

(Πηγή: European Commission, Summary Report 2002) 
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Με βάση το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε µια κυριαρχία των βορειότερων 

και ιδιαίτερα των σκανδιναβικών χωρών στην εφαρµογή ηλεκτρονικών 

δηµόσιων υπηρεσιών, αλλά και την ταχεία ανάπτυξη κάποιων χωρών όπως η 

Ιρλανδία, η Γαλλία και η Ισπανία. Όσον αφορά την Ελλάδα βρίσκεται ακόµα σε 

χαµηλό επίπεδο αλλά παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη. 

 
 Κατάταξη των  ηλεκτρονικών δηµόσιων 

υπηρεσιών 
81%  

Φόροι εισοδήµατος 74%

 68%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2: Κατάταξη των ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών 
(Πηγή: European Commission, Summary Report 2002) 

 

Οι  περισσότερες χώρες έχουν υλοποιήσει ένα κεντρικό σηµείο-πύλη πρόσβασης 

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (portal). Αυτές οι πύλες συγκεντρώνουν συνήθως 

τα διάφορα τµήµατα και τις δηµόσιες υπηρεσίες και παρέχουν αντίστοιχες 

συνδέσεις για καθένα από αυτά (links).   Από το διάγραµµα 7.2 παρατηρούµε 

πως οι πιο συνήθεις υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν την αναζήτηση 
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εργασίας και την πληρωµή φόρων, ενώ πιο χαµηλά στην κατάταξη είναι οι 

υπηρεσίες που αφορούν τον τοµέα της υγείας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.3: Επίπεδο χρήσης ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών 
(2002) 
(Πηγή: European Commission, Summary Report 2002) 

 

Οι χρήστες υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης παγκοσµίως και 

συγκεκριµένα το 64% των ενηλίκων χρηστών, εξέφρασαν ανησυχία όσον αφορά 

την ασφάλεια των συναλλαγών τους. Οι Ευρωπαϊκές χώρες µε την µεγαλύτερη 

ανησυχία σε θέµατα ασφάλειας είναι η Γερµανία (85%), η Γαλλία (84%) και η 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας (72%). Αντίθετα οι χρήστες που δεν εκφράζουν 

ανησυχία και νιώθουν ασφαλείς είναι οι χρήστες των χωρών της Φινλανδίας 

(37%), ∆ανίας (31%) και Εσθονίας (27%).  

Από το διάγραµµα 7.3 βλέπουµε πως οι πολίτες των Σκανδιναβικών χωρών 

διεκπεραιώνουν τις πιο πολλές ηλεκτρονικές συναλλαγές, γεγονός το οποίο 

ενδυναµώνεται και από το αίσθηµα ασφάλειας µε το οποίο διακατέχονται. Πιο 

  

            Επίπεδο χρήσης ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών 

(Ποσοστό του πληθυσµού που χρησιµοποίησε ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες κατά το έτος 2002) 
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συγκεκριµένα η Νορβηγία κατατάσσεται πρώτη και ακολουθούν η ∆ανία και η 

Φινλανδία. [Αποστολάκης, Λουκής, Χάλαρης (2004)] 

 

7.2.2 Σχέδιο eEurope 2005 
 

Λόγω των προβληµάτων, τον Ιούνιο του 2002 υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο της Σεβίλλης το Σχέδιο ∆ράσης eEurope 2005. Ο κύριος στόχος του 

νέου σχεδίου ήταν να τεθούν δύο οµάδες δράσεων που θα ενισχύουν η µία την 

άλλη: 

1. ∆ράσεις που θα προωθούν την ανάπτυξη υπηρεσιών, εφαρµογών και 

περιεχοµένου, καλύπτοντας τόσο τις online δηµόσιες υπηρεσίες όσο και 

το ηλεκτρονικό επιχειρείν, και 

2.  ∆ράσεις που θα προωθούν την ανάπτυξη υποδοµών για ταχύτερες 

συνδέσεις και ασφαλέστερη πρόσβαση στο Internet. 

Σε επίπεδο δικτυακών δηµόσιων υπηρεσιών οι βασικές δράσεις του eEurope 

2005 είναι: 

• Ηλεκτρονική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (e-Government): Περιλαµβάνει έκδοση 

πλαισίου διαλειτουργικότητας από την επιτροπή για την υποστήριξη της 

παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για 

πολίτες και επιχειρήσεις. Ηλεκτρονική διεξαγωγή σηµαντικού µέρους των 

δηµοσίων προµηθειών και συµβάσεων σε συνδυασµό µε την εύκολη και 

χαµηλού κόστους πρόσβαση στο Internet για τους πολίτες. 

• Ηλεκτρονική µάθηση (e-Learning): Εξασφάλιση πως όλα τα σχολεία και 

τα πανεπιστήµια θα διαθέτουν πρόσβαση στο internet για εκπαιδευτικούς 

και ερευνητικούς σκοπούς, µέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Υλοποίηση 

προγραµµάτων που θα αφορούν την ηλεκτρονική µάθηση. ∆ροµολόγηση 
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δράσεων για την επανεκπαίδευση-απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για την νέα κοινωνία και οικονοµία της γνώσης.  

• Ηλεκτρονική Υγεία (e-Health): Οι ψηφιακές τεχνολογίες καθίστανται 

σηµαντικότερες στη διαχείριση της υγείας τόσο σε επίπεδο µεµονωµένου 

γιατρού όσο και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς παρέχουν τη 

δυνατότητα µείωσης των διοικητικών δαπανών, της παροχής ιατρικής 

φροντίδας εξ’ αποστάσεως, της αποφυγής περιττής επανάληψης ιατρικών 

εξετάσεων και της παροχής υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών υγείας. 

Ορισµένες από τις δράσεις στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας είναι: η 

ηλεκτρονική κάρτα υγείας, τα δίκτυα πληροφοριών υγείας, οι δικτυακές 

υπηρεσίες υγείας. 

• Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business) : Η ΕΕ θέσπισε µια σειρά οδηγιών 

µε στόχο την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης πολιτικής στο χώρο του 

ηλεκτρονικού επιχερείν. Μερικά από τα επιτεύγµατα ήταν η καθιέρωση 

εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, η 

προώθηση της αυτορρύθµισης στο πεδίο ηλεκτρονικής εµπιστοσύνης. 

Στόχο αποτελεί η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και η οικονοµική 

µεγέθυνση µέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών, ανθρώπινων πόρων και νέων επιχειρηµατικών µοντέλων, 

µε παράλληλη εξασφάλιση της ιδιωτικής ζωής. 

Το σχέδιο eEurope 2005 στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην µεθοδολογία του 

αντίστοιχου του 2002, κυρίως ως προς την επιτάχυνση της θέσπισης νέων 

νοµοθετικών µέτρων, την επανέναρξη προγραµµάτων υποστήριξης και τον 

καθορισµό σαφών στόχων προς επίτευξη. Με το σχέδιο του 2005 επιδιώκεται η 

δηµιουργία θετικής ανάδρασης µεταξύ της αναβάθµισης της υποδοµής και της 

ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

Στο Σχέδιο τονίζεται επίσης ότι µέχρι το 2005 η Ευρώπη θα έπρεπε να διαθέτει: 
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• Σύγχρονες online δηµόσιες υπηρεσίες (Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Τηλεκπαίδευσης και Τηλεϊατρικής) 

• ∆υναµικό επιχειρηµατικό περιβάλλον 

• ∆ιευρυµένη διαθεσιµότητα γρήγορων συνδέσεων στο διαδίκτυο σε 

ανταγωνιστικές τιµές και υποδοµές απόλυτης ασφάλειας συναλλαγών 

Η µέχρι σήµερα εµπειρία δείχνει ότι έχει συντελεστεί σηµαντική πρόοδος. Το 

Σχέδιο ∆ράσης του 2002 είχε στόχο να "φέρει" στο Internet κυβερνήσεις, πολίτες 

και επιχειρήσεις. Ο δεύτερος στόχος, που τέθηκε από το eEurope 2005, ήταν να 

διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω διαδικτύου όντως 

χρησιµοποιούνται. Ο δεύτερος αυτός στόχος προϋποθέτει την καλύτερη 

γνωριµία του κοινού µε τις δηµόσιες υπηρεσίες που παρέχονται µέσω διαδικτύου 

και την οικοδόµηση εµπιστοσύνης. Αυτή είναι και η µεγαλύτερη πρόκληση της 

Ευρώπης σήµερα για την επίτευξη µιας πραγµατικής και ολοκληρωµένης 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

[Αποστολάκης, Λουκής, Χάλαρης (2004)] 

[European Comission, Survey 2004] 
 
 
 

7.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Τα κύρια διδάγµατα που εξάγονται από τις πρωτοβουλίες που είδαµε 

υπαγορεύουν την ανάγκη για: 

• Όραµα και πραγµατική δέσµευση από όσους εµπλέκονται 

• ∆ιοικητική δέσµευση για αναδιοργάνωση της υποδοµής και επένδυσης 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

• Ξεκίνηµα σε µικρή κλίµακα, από την εµπειρία των απλών χρηστών, και 

κατόπιν γρήγορη ανάπτυξη για την κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών 

Οι βασικές προϋποθέσεις αφορούν: 

• Στη βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας 
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• Στη µείωση του διαχειριστικού κόστους 

• Στη µείωση των σφαλµάτων 

• Στην αύξηση της αποδοτικότητας όλων των εµπλεκοµένων 

• Στη βελτίωση της διαδραστικότητας µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

• Στην προστασία των δηµόσιων πόρων από ηλεκτρονικές επιθέσεις 

• Στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας (οι υπηρεσίες να λειτουργούν 

σε οποιαδήποτε πλατφόρµα) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 

• Στην ανάπτυξη πολλών διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας 

• Στη δηµιουργία πολλών ∆ηµόσιων Σηµείων Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 

(Public Internet Access Points - PIAPs) 

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα καθαρό και φιλόδοξο όραµα, µε πρακτική 

εφαρµοσιµότητα στην καθηµερινή ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για 

την υλοποίηση αυτού του οράµατος θα πρέπει ωστόσο να τεθούν κάποιες αρχές. 

Το Ευρωπαϊκό eGovernment θα πρέπει µεταξύ άλλων να βασίζεται στα εξής: 

• Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελικοί χρήστες/η κοινωνία: Η 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση θα πρέπει να καθοδηγείται αποκλειστικά από 

τις ανάγκες της κοινωνίας που υπηρετεί (τους πολίτες ως άτοµα ή οµάδες 

πολιτών και τις επιχειρήσεις). 

• Επανασχεδιασµός της διοικητικής λειτουργίας: Προκειµένου η 

διακυβέρνηση να γίνει αποτελεσµατικότερη, ο ρόλος του εκσυγχρονισµού 

και της ανάπτυξης νέου ήθους είναι κρίσιµος. 

• Η τεχνολογία είναι µέσο, όχι αυτοσκοπός: Η χρήση των ΤΠΕ αφορά 

στην υποστήριξη των υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, δηλ. 

στο να παρέχει η τεχνολογία τα απαραίτητα εργαλεία για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του κοινού, όχι στην υποκατάσταση του ανθρώπινου 

δυναµικού των δηµόσιων υπηρεσιών και στη δηµιουργία µιας απρόσωπης 

διακυβέρνησης. 
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• Me-Government - Παροχή εξατοµικευµένων κυβερνητικών 

υπηρεσιών: Εφαρµογή διαδραστικών (interactive) µηχανισµών που θα 

επιτρέπουν την εξατοµίκευση των παρεχόµενων υπηρεσιών, θα 

αναγνωρίζουν π.χ. και θα εξυπηρετούν το χρήστη ακόµη κι αν αλλάξει 

χώρα διαµονής. 

• ∆ιαθεσιµότητα οποτεδήποτε, από οπουδήποτε, για οποιαδήποτε 

υπηρεσία: Πολυκάναλη πρόσβαση σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

υπηρεσία από οποιαδήποτε συσκευή (επιτραπέζιο ή φορητό H/Y, PDA, 

κινητό τηλέφωνο κ.λπ.), από οποιοδήποτε σηµείο (εντός και εκτός 

Ευρώπης). 

• Συνεργασία υψηλού επιπέδου και τεχνολογική ολοκλήρωση: Η 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση θα πρέπει να καθοδηγείται αποκλειστικά από 

τις ανάγκες της κοινωνίας που υπηρετεί (τους πολίτες ως άτοµα ή οµάδες 

πολιτών και τις επιχειρήσεις). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 
8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
Η εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνδυασµό µε 

την ανάπτυξη του διαδικτύου, είχε ως συνέπεια σηµαντικές επιπτώσεις σε όλους 

τους τοµείς της δηµόσιας ζωής. Αυτή η τεχνολογική επανάσταση δεν θα 

µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την πολιτική ζωή των σύγχρονων κοινωνιών. 

Η επίδραση µάλιστα της Τεχνολογίας και πιο συγκεκριµένα, του διαδικτύου σε 

πολιτικό επίπεδο είναι τόσο έντονη ώστε έχουµε φθάσει σε σηµείο να µιλούµε 

για εµφάνιση µιας νέας µορφής ∆ηµοκρατίας, της λεγόµενης “Ηλεκτρονικής 

∆ηµοκρατίας” ή διαφορετικά της Ψηφιακής ∆ηµοκρατίας.  

 
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η έννοια της Ψηφιακής ∆ηµοκρατίας οι 

στόχοι της, η εφικτότητα δηµιουργίας ψηφιακών πόλεων µε αναφορά στις 

ψηφιακές πόλεις Άµστερνταµ (DDS) και της γαλλικής επαρχίας Parthenay. 

Επίσης, γίνεται αναφορά στην ηλεκτρονική ψηφοφορία ως µέσο υλοποίησης και 

ενίσχυσης της Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας. 

 
 

8.2 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
 
Σύµφωνα µε τους Bellamy και Taylor (1998) µπορούµε να ορίσουµε την 

Ψηφιακή ∆ηµοκρατία ως “Άµεση Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία”, ενώ σύµφωνα µε 

τον Steven Clift (2002), που θεωρείται ένας από τους “γκουρού” σε θέµατα 

Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας, “Η Ψηφιακή ∆ηµοκρατία αποσκοπεί στο να θέσει 

τις βάσεις ενός συστήµατος, το οποίο θα επιτρέπει µια πιο δραστήρια συµµετοχή 

των πολιτών στα κοινά”. Ο Steven Clift(2002) σπεύδει να απαντήσει σε όσους 

αντιµετωπίζουν µε καχυποψία την ιδέα της Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας 

τονίζοντας ότι η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία δεν είναι ένα µαγικό υποκατάστατο 

της παραδοσιακής δηµοκρατίας, αλλά αποσκοπεί στην µείωση των αδυναµιών 
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της αντιπροσωπευτικής ∆ηµοκρατίας µέσω της χρήσης της Τεχνολογίας, της 

Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και του ∆ιαδικτύου. 

 
Πιο αναλυτικά, η Ηλεκτρονική (ή Ψηφιακή) ∆ηµοκρατία είναι η χρήση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών µέσων για 

την υποστήριξη της επικοινωνίας των πολιτών µε την δηµόσια διοίκηση 

(αµφίπλευρη πληροφόρηση) καθώς επίσης και της συµµετοχής των πολιτών στα 

κοινά µέσω :  

- παροχής στους πολίτες εκτεταµένης ηλεκτρονικής πληροφόρησης σχετικά 

µε τις αποφάσεις και τις ενέργειες των δηµοσίων οργανισµών 

- ηλεκτρονικών φορµών έκφρασης παραπόνων και απόψεων 

- ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων για  σηµαντικά θέµατα στις οποίες οι 

συµµετέχοντες µπορούν να εκφράσουν απόψεις για το υπό διαβούλευση 

θέµα, να διαβάσουν τις απόψεις που εκφράστηκαν από άλλους, να 

εκφράσουν  επί αυτών θετικές/ αρνητικές απόψεις  

- ηλεκτρονικών ψηφοφοριών 

 

8.2.1 Από το παραδοσιακό µοντέλο δηµοκρατίας στην “Ηλεκτρονική 
∆ηµοκρατία” 
 
 
Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα της άσκησης 

πολιτικής στα πλαίσια της ∆ηµοκρατίας που συνενώνει τη χάραξη πολιτικής µε 

την συµµετοχή των πολιτών και τις δηµόσιες διαδικασίες.  
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 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.1: Χάραξη και εφαρµογή πολιτικής (παραδοσιακή 

∆ηµοκρατία) 

(Πηγή: Steven Clift, 2003) 

 
Σε αυτό το µοντέλο της παραδοσιακής χάραξης πολιτικής έχουµε: 

1. Οι πολίτες παρέχουν στην κυβέρνηση (κράτος) εισροές µέσω 

ψηφοφοριών και εκλογών αλλά και οικονοµικούς πόρους µέσω της 

φορολογίας. 

2. Η δύναµη της κυβέρνησης συγκεντρώνεται στους πολιτικούς ηγέτες οι 

οποίοι καθορίζουν τα πλαίσια άσκησης της πολιτικής και κατανέµουν 

τους πόρους ανάλογα µε την πολιτική αυτή και την νοµοθεσία του 

κράτους. 

3. Μέσω της κυβέρνησης και άλλων δηµοσίων φορέων και οργανισµών 

εφαρµόζονται οι κυβερνητικές διαδικασίες και παρέχονται στους πολίτες 

οι ανάλογες υπηρεσίες.   

 
Ωστόσο, πολλές φορές κατά την διακυβέρνηση παρουσιάζονται γραφειοκρατικά 

εµπόδια τα οποία καθιστούν δύσκολο για τους πολιτικούς ηγέτες να 

αναγνωρίσουν τις ενδεχόµενες αλλαγές στις ανάγκες των πολιτών. Αυτό 

συµβαίνει διότι η συµµετοχή και οι εισροές των πολιτών προς το κράτος 

συνήθως σταµατούν στην διαδικασία των εκλογών. Μετά από την εκλογική 

  
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Πολίτες ∆ηµόσιες 
∆ιαδικασίες 

 
Ηγέτες 

Εισροές (Εκροή)- Πολιτική 

€$€$€$  €$€$€$  
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διαδικασία και τον ορισµό της κυβέρνησης, ακολουθεί συνήθως µια αποσύνδεση 

των συνδετικών µερών που είναι οι πολίτες, οι πολιτικοί ηγέτες και οι κρατικές 

διαδικασίες-λειτουργίες και συνεπώς  δυσχεραίνεται η επικοινωνία µεταξύ των 

µερών αυτών. Εποµένως, στόχος των πολιτικών διαδικασιών είναι να 

ανταποκρίνονται άµεσα και εύκολα στις απαιτήσεις των πολιτών και στο 

συνεχώς µεταβαλλόµενο εξωτερικό περιβάλλον.  

 
Είναι πλέον γενικώς αποδεκτό ότι η κοινωνία της πληροφορίας µε βασικό µέσο 

το διαδίκτυο, έχει αλλάξει την µορφή της κοινωνίας και τον τρόπο µε τον οποίο 

αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών. Η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία 

και η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση θα βοηθήσουν και αναµένεται   να 

υποστηρίξουν τη δυνατότητα για περισσότερο ενεργή και αποτελεσµατική  

συµµετοχή των πολιτών στα κοινά. 

 
Η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία είναι ένας όρος που εγείρει µια σειρά από 

ερωτήµατα: Πρόκειται για το επόµενο βήµα της επανάστασης της τεχνολογίας; 

Θα έχει ως αποτέλεσµα την δυνατότητα της άµεσης ψηφοφορίας για κάθε θέµα 

µέσω του διαδικτύου, ή  µήπως πρόκειται για προσδοκίες στη σφαίρα της 

υπερβολής και του ανέφικτου; 

 
Σύµφωνα µε τον Steven Clift (2003) η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία 

συµπεριλαµβάνει τη χρήση των τεχνολογιών ενηµέρωσης και επικοινωνιών 

καθώς και των στρατηγικών από τους "δηµοκρατικούς τοµείς" στα πλαίσια των 

πολιτικών διαδικασιών σε επίπεδο κοινοτήτων, κρατών ή ακόµη και ευρύτερων 

περιοχών. Οι δηµοκρατικοί τοµείς περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

- Κυβέρνηση 

- Εκλεγµένοι βουλευτές 

- Μέσα µαζικής ενηµέρωσης  

- Πολιτικά κόµµατα και οµάδες ενδιαφέροντος 

- ∆ηµόσιους οργανισµούς 

- Παγκόσµιους κυβερνητικούς οργανισµούς 

- Πολίτες/ ψηφοφόρους 

                                                                                           112



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία 
 

8.2.2 Τρέχουσες δραστηριότητες Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας 
 
 
Κάθε “δηµοκρατικός τοµέας” συνήθως χρησιµοποιεί τα νέα ηλεκτρονικά µέσα 

χωρίς να συγχρονίζεται µε τους άλλους τοµείς που συνήθως δεν είναι 

ενηµερωµένοι για τα στάδια στα οποία βρίσκονται οι υπόλοιποι. Οι τοµείς που 

βρίσκονται στη διαδικασία ενσωµάτωσης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών ώστε να βελτιώσουν ή να προάγουν τις δηµοκρατικές 

διαδικασίες αντιµετωπίζουν την Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία ως µια πολλά 

υποσχόµενη υποδοµή προς αυτόν το σκοπό. Συνεπώς είναι πολύ σηµαντικό οι 

εµπειρίες και οι πρακτικές που εφαρµόζονται να ανταλλάσσονται µεταξύ των 

τοµέων. 

 
Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται το µοντέλο της Ηλεκτρονικής 

∆ηµοκρατίας ως σύνολο. Εάν το συνδυάσουµε µε το παραδοσιακό µοντέλο 

άσκησης πολιτικής που παρουσιάστηκε παραπάνω, η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία 

θα πρέπει να τοποθετηθεί σαν φίλτρο µεταξύ της εισροής των πολιτών και της 

κυβέρνησης. 

 

         
 
         ΜΜΕ 

 
Κυβέρνηση 

 
Πολιτικά 
Κόµµατα 

 

 

Ηλεκτρονικοί 
Πολίτες 

 
Ιδιωτικός 
τοµέας 

    

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 8.2 : Μοντέλο Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας 

(Πηγή: Steven Clift, 2002) 
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Αναλύοντας το παραπάνω διάγραµµα, οι κυβερνήσεις παρέχουν εκτεταµένη 

πρόσβαση στην πληροφορία και αλληλεπιδρούν ηλεκτρονικά µε τους πολίτες και 

τα πολιτικά κόµµατα ενώ τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης παίζουν έναν πολύ 

κρίσιµο ρόλο στο να ενηµερώνουν άµεσα τους πολίτες και ηλεκτρονικά. Στο 

συγκεκριµένο µοντέλο ο ιδιωτικός τοµέας αναπαριστά την εµπορική 

συνδεσιµότητα της κυβέρνησης µε εταιρείες παροχής λογισµικού και 

τεχνολογίας.  

 
Η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία όµως δεν εξελίσσεται µέσα σε ένα στεγανό 

περιβάλλον αλληλεπιδρώντας µόνο µε τους παραπάνω τοµείς. Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις και τα νέα ηλεκτρονικά µέσα που αναπτύσσονται συνεχώς 

υιοθετούνται και προσαρµόζονται στους πολιτικούς και κυβερνητικούς σκοπούς. 

Κατά συνέπεια δηµιουργείται η ανάγκη υιοθέτησης των διαφόρων σύγχρονων 

µέσων, όπως του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, των ασύρµατων δικτύων, από τον 

χώρο της τεχνολογίας του διαδικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού εµπορίου για 

την άσκηση της πολιτικής εξουσίας στις σύγχρονες κοινωνίες.  

 
Παρατηρώντας το παραπάνω µοντέλο, παρατηρούµε πως στο επίκεντρο της 

Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας βρίσκονται οι πολίτες. Σε πιο προηγµένες 

“ηλεκτρονικά” χώρες οι περισσότεροι πολίτες βιώνουν τη ∆ηµοκρατία στην 

εποχή της πληροφορίας ως “ηλεκτρονικοί πολίτες”.  Στις αναπτυσσόµενες 

χώρες, η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία θεωρείται σηµαντική αλλά υφίσταται µόνο 

ως προσδοκία προς υλοποίηση όταν θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. 

Στις περισσότερες σύγχρονες χώρες όµως, η επιρροή της Ηλεκτρονικής 

∆ηµοκρατίας ασκείται στην πλειονότητα των πολιτών µέσω των ΜΜΕ . 
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8.2.3 Συµµετοχή των Ηλεκτρονικών πολιτών 
 
 
Η συµµετοχή των πολιτών είναι από τα πλέον σηµαντικά ζητούµενα ενός 

δηµοκρατικού συστήµατος. Τα τελευταία χρόνια, στις περισσότερες σύγχρονες 

δηµοκρατίες παρατηρείται ότι ο αριθµός των πολιτών που συµµετέχουν στην 

εκλογική διαδικασία ελαττώνεται κάθε χρόνο. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, 

αλλά και άλλων λόγων, υπάρχει αυξανόµενο ενδιαφέρον για την παροχή 

δυνατότητας συµµετοχής στις εκλογές µέσω του διαδικτύου. Πράγµατι, οι 

εφαρµογές της Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας µέσω διαδικτύου θεωρούνται ότι 

διευκολύνουν την εκλογική διαδικασία για τον µέσο πολίτη, αυξάνοντας έτσι το 

ποσοστό συµµετοχής των πολιτών.  

 
Σύµφωνα µε αρκετούς ερευνητές η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία συνεπάγεται 

µεγαλύτερη και πιο ενεργή συµµετοχή των πολιτών στα κοινά µέσω της χρήσης 

του διαδικτύου, των ασύρµατων επικοινωνιών και των άλλων σύγχρονων 

τεχνολογιών και ηλεκτρονικών µέσων. Επιπλέον, η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία 

υποδηλώνει ένα διαφορετικό ρόλο για την κυβέρνηση και όσον αφορά τους 

πολίτες πιο άµεση και συµµετοχική ενασχόληση τους µε τα δηµόσια θέµατα (π.χ 

µέσω ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων, ηλεκτρονικών ψηφοφοριών ).  

 
Παράλληλα όµως υπάρχουν και αρκετοί που βλέπουν την πληροφοριακή 

επανάσταση ως ενυπάρχουσα δηµοκρατική “διασπαστική τεχνολογία”  που θα 

αλλάξει δραµατικά την πολιτική προς το καλύτερο. Η άποψη αυτή φαίνεται να 

µην ισχύει καθώς οι υπάρχοντες πολιτικοί παράγοντες έχουν αποδείξει την 

ικανότητά τους να ενσωµατώνουν τις νέες τεχνολογίες και τα ηλεκτρονικά µέσα 

στις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες και διαδικασίες προστατεύοντας έτσι τα 

συµφέροντά τους ώστε να µπορούν να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον. 

 
Εξετάζοντας τη σύγχρονη βιβλιογραφία παρατηρείται ότι η νέα µορφή 

∆ηµοκρατίας δίνει πράγµατι πολλές ευκαιρίες για καλύτερη και αµεσότερη 

συµµετοχή των πολιτών αλλά ταυτόχρονα εάν δεν δοθεί η κατάλληλη προσοχή 
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οι ευκαιρίες µπορούν να µετατραπούν σε κινδύνους. Κάποιοι προβληµατισµοί 

για την συµµετοχή των πολιτών αναφέρονται παρακάτω:  

 
• Κάθε δηµοκρατία από την φύση της είναι συµµετοχική, όµως η ποιότητα 

της εξαρτάται από το βαθµό συµµετοχής των πολιτών. 

• Η συµµετοχή προϋποθέτει µια ριζική αλλαγή κουλτούρας τόσο στη 

∆ιοίκηση όσο και στους νέους Ηλεκτρονικούς Πολίτες. 

• Απαιτεί την ενεργοποίηση των πολιτών, της γειτονίας, των κοινωνικών 

και πολιτικών οργανώσεων σε νέα σχήµατα δράσης και αυτοδιαχείρισης, 

πέρα από τα κοµµατικά στεγανά και τις ταµπέλες των παραδοσιακών 

ιδεολογιών. 

• Η συµµετοχή έχει νόηµα εάν αποκτηθεί η κουλτούρα της συµµετοχής ως 

ώριµη ανάγκη, αλλιώς θα είναι ψευδεπίγραφη και επικοινωνιακή και οι 

Ηλεκτρονικοί πολίτες θα την απορρίψουν σύντοµα. 

• Η συµµετοχή θα πρέπει να κινητοποιήσει µέσα µας τον Ηλεκτρονικό 

πολίτη και όχι τον χρήστη, γιατί ο χρήστης χάνει το ενδιαφέρον και 

εγκαταλείπει γρήγορα. 

• Η συµµετοχή δεν θα πρέπει να έχει ως στόχο τη συγκέντρωση 

ηλεκτρονικών ψήφων, αλλά να καταγράφει τάσεις και να τις λαµβάνει 

σοβαρά υπόψη. 

• Η συµµετοχή θα έχει νόηµα, όταν τα forum διαµορφωθούν ως καλά 

πρότυπα της αρχαίας αγοράς, όταν τα τοπικά δηµοψηφίσµατα εκφράζουν 

όλο και πιο συλλογικές αποφάσεις, όταν αρχικά καλυφθεί η έννοια της 

“αντιπροσωπευτικής” δηµοκρατίας και στη συνέχεια επιτευχθεί η 

µετάβαση στη λήψη των αποφάσεων µε την ενίσχυση κουλτούρας 

διαλόγου. 

 

Στο µέλλον, η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας θα προέρχεται από τον 

αυξανόµενο ανταγωνισµό ανάµεσα στις διάφορες πολιτικές δυνάµεις που θα τον 

προκαλεί η περαιτέρω εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

επικοινωνιών.  Θα βρισκόµαστε συνεχώς σε µια εξελικτική Ηλεκτρονική 
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∆ηµοκρατία. Σε αυτή την εξελικτική διαδικασία δεν έχουν ακόµα κατανοηθεί οι 

ρόλοι, τα ενδιαφέροντα και οι µελλοντικές βλέψεις των πολιτικών παραγόντων. 

Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα η εξελικτική αυτή πορεία να είναι για το καλό 

όλων.   

 
Η ιδέα της ανάπτυξης µιας πλήρους Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας θεωρείται 

µάλλον µακρινή και από µερικούς αντιµετωπίζεται µε επιφυλακτικότητα. 

Ωστόσο, πέρα των ιδεολογικών πεποιθήσεων που µπορεί να έχει κάποιος πάνω 

στο συγκεκριµένο θέµα, γεγονός παραµένει ότι, από τεχνικής άποψης οι 

σύγχρονες κοινωνίες δεν είναι ακόµη έτοιµες να υποστηρίξουν ένα τέτοιο 

εγχείρηµα σε µαζικό-παγκόσµιο επίπεδο. Αντιθέτως, ξεκινώντας από το τοπικό 

επίπεδο, θα µπορούσαν να τεθούν σε λειτουργία εφαρµογές που µπορούν να 

συµβάλλουν στη συµµετοχή των πολιτών, να προσφέρουν στους πολίτες 

πρόσβαση σε χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν την περιοχή τους, να φέρουν 

τους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις σε επαφή µεταξύ τους, να ωθήσουν την 

οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή και να εξετάσουν τις προοπτικές  

µιας Ψηφιακής Άµεσης ∆ηµοκρατίας. 

 
 

8.3 ΣΚΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 
 
Η επένδυση των κυβερνήσεων στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι πολύ 

σηµαντική καθώς παρέχει πολλές διευκολύνσεις στους πολίτες και εξοικονοµεί 

κόστος. Οι στόχοι της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προάγουν ταυτόχρονα και 

την ∆ηµοκρατία και την αποτελεσµατική διακυβέρνηση. Κάποιοι από τους 

στόχους της Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας είναι:  

 

• Η σύνδεση πολιτών από διαφορετικές χώρες µε διαφορετικές πεποιθήσεις 

και πολιτισµούς, (αλληλεπίδραση).  

• Η δηµιουργία χώρων όπου οι πολίτες µπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις 

και ιδέες, να συγκροτούν συµµαχίες και να οργανώνουν δίκτυα, 

(ενοποίηση).  
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• Η καλλιέργεια της κοινωνίας των πολιτών εντός των κοινοτήτων, των 

χωρών και των περιφερειών, αλλά και σε διακοινοτικό, διασυνοριακό και 

διαπεριφερειακό επίπεδο, (συµµετοχή).  

• Η παροχή δυνατοτήτων σε αυτούς που βρίσκονται στο περιθώριο της 

κοινωνίας, (καταπολέµηση των αποκλεισµών).  

• Η καλλιέργεια και η διατήρηση της αντίδρασης και ανταπόκρισης της 

ηγεσίας στις ανάγκες της κοινωνίας (στη λογοδοσία).  

• Η αύξηση της διαφάνειας στη διακυβέρνηση, (ανοικτές διαδικασίες).  

• Αύξηση της εµπιστοσύνης των πολιτών στην κυβέρνηση 

 

Οι παραπάνω στόχοι θα µπορούσαν να υλοποιηθούν µέσω των παρακάτω 

λειτουργιών και διαδικασιών: 

• Αναζήτηση πληροφοριών 

• Εντοπισµός νοµοθεσιών 

• Εύρεση κυβερνητικών αντιπροσώπων (εκστρατείες πίεσης) 

• Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης) 

• Online δηµοσκοπήσεις 

• Online έρευνες  

• Μέθοδοι ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  

• ∆υναµική παρακολούθηση ειδήσεων στο διαδίκτυο και τα media 

• Online φόρουµ 

• Ηλεκτρονικές αιτήσεις 

• Ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις 

 
 

8.4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (γεφύρωση χάσµατος 
µεταξύ πολιτών-πολιτικών) 

 
 

Η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία µπορεί να συµπεριλάβει ένα ευρύ φάσµα 

εφαρµογών, άλλοτε απλών και άλλοτε περισσότερο πολύπλοκων και φιλόδοξων. 

Τέτοιες εφαρµογές καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα από ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
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πληροφόρησης του πολίτη, οι οποίες καθιστούν πιο διαφανή την κυβερνητική 

δράση, µέχρι τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, δηµοψηφισµάτων και 

ηλεκτρονικών προεκλογικών εκστρατειών. Παράλληλα, η προοπτική της 

Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας, έδωσε το έναυσµα για την εφαρµογή διάφορων 

πιλοτικών προγραµµάτων µε σκοπό να αφυπνίσουν τον πολίτη από την πολιτική 

απάθεια. Μέσα σε αυτές τις εφαρµογές συµπεριλαµβάνεται και η ιδέα των 

Ψηφιακών Πόλεων. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς τις 

προσπάθειες που έχουν γίνει προς την σύγκλιση των Νέων Τεχνολογιών µε την 

πολιτική, ακόµη και αν αυτές οι προσπάθειες βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο. 

Κάποιες από αυτές τις εφαρµογές αφορούν τις Ψηφιακές Πόλεις, που υπάρχουν 

ήδη σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στις 

Ψηφιακές Πόλεις του Άµστερνταµ και της γαλλικής επαρχίας Parthenay, θα 

παρουσιαστούν κάποια χαρακτηριστικά των πόλεων αυτών, και τέλος θα 

επισηµανθούν οι διαφορές που παρουσιάζουν και καθιστούν την καθεµία 

ιδιαίτερη περίπτωση.  

Η Ψηφιακή Πόλη πρόκειται για µια εικονική πόλη που συνήθως αναπαριστά µια 

αληθινή πόλη, όπως οι πόλεις Άµστερνταµ και Parthenay, οι οποίες και θα 

χρησιµοποιηθούν ως παραδείγµατα. Πιο συγκεκριµένα, η Ψηφιακή Πόλη του 

Άµστερνταµ (DDS Amsterdam), που πρωτοστάτησε στη συγκεκριµένη 

προσπάθεια, είναι η πρώτη Ψηφιακή Πόλη της Ολλανδίας και αποτελεί την 

πρωτεύουσα των περίπου 70 Ολλανδικών ψηφιακών πόλεων που υπάρχουν 

σήµερα στο διαδίκτυο (http://www.dds.nl). Στην Ολλανδία, το πιλοτικό 

πρόγραµµα τέθηκε σε εφαρµογή το 1994 και έκτοτε αποτελεί πρότυπο και για τη 

δηµιουργία και άλλων Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πόλεων. Οι ψηφιακές κοινότητες 

διαφέρουν και κάθε πόλη προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, οι χρήστες του Ίντερνετ παίρνουν πληροφορίες,  συµµετέχουν σε 

συζητήσεις που αφορούν τα κοινά, ενώ σε άλλες κατασκευάζουν ακόµη και 

σπίτια µέσα στη αγαπηµένη τους ψηφιακή πόλη.   
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Ο κυριότερος λόγος ύπαρξης του δικτύου Ψηφιακών Πόλεων DDS, στην 

Ολλανδία, εστιάζεται στη γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ πολιτών και 

πολιτικών, ενώ στην ουσία γίνεται προσπάθεια να προταθεί ένα νέο µοντέλο 

συµµετοχής των πολιτών στην πολιτική ζωή της χώρας. Η Ψηφιακή Πόλη του 

Άµστερνταµ, συγκεκριµένα, αναπτύχθηκε σε ένα κλίµα απογοήτευσης. Στις 

τοπικές εκλογές του 1990, λιγότερα απο τα δυο τρίτα των ψηφοφόρων και όχι 

περισσότεροι απο 50% των κατοίκων του Άµστερνταµ ψήφισαν, ενώ η αποχή, 

ήταν κύριο χαρακτηριστικό και της επόµενης χρονιάς, όταν στις περιφερειακές 

εκλογές, µόνο το 43% των κατοίκων άσκησε το εκλογικό του δικαίωµα. 

Παρόµοιοι λόγοι οδήγησαν στη γέννηση της Ψηφιακής Πόλης Parthenay, µιας 

πόλης που στην πραγµατικότητα αριθµεί 180.000 κατοίκους και που βρίσκεται 

λίγο έξω από το Παρίσι. Και στην περίπτωση αυτή, στόχοι του προγράµµατος, 

πουονοµάστηκε ITN (http://www.district-parthenay.fr) και που τέθηκε σε 

εφαρµογή το 1996, ήταν η αύξηση της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά 

καθώς και η προώθηση της οικονοµικής δραστηριότητας αυτής της µικρής 

γαλλικής γεωργικής περιοχής.  

 
 

8.4.1 Στόχοι των ψηφιακών πόλεων 
 
 
Σε γενικότερο πλαίσιο, η ιδέα των Ψηφιακών Πόλεων έθεσε πολλούς και 

διαφορετικούς στόχους µεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: [Κατάρα (2005)] 

 
• Παροχή πληροφοριών για την πραγµατική πόλη που αντικατοπτρίζει η 

ψηφιακή έκδοσή της.  

• Πληροφόρηση των πολιτών σχετικά µε τα δικαιώµατά τους.  

• Υποστήριξη των πολιτών και των κοινωνικών οργανώσεων που 

επιθυµούν να προσφέρουν πληροφορίες µέσω του διαδικτύου.  

• Αύξηση της συµµετοχής των πολιτών σε θέµατα που αφορούν την πόλη 

τους ή την κοινότητά τους.  

• Παρακίνηση για δηµόσιο διάλογο ανάµεσα στους πολίτες.  
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• Προώθηση της κοινωνικής συνοχής.  

• Γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ των πολιτών και των πολιτικών.  

• Εξοικείωση των πολιτών µε τις Νέες Τεχνολογίες.  

• Οικονοµική ανάπτυξη.  

• ∆ηµιουργία επαφών µε άλλα διεθνή δίκτυα.  

• ∆ηµιουργία ενός πρώτου πειραµατικού σταδίου Ψηφιακής ∆ηµοκρατίας.  

  
Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθούµε στην έρευνα που διεξήχθη από τους 

ερευνητές Peter Van den Besselaar, Melis και Beckers (2003) του πανεπιστηµίου 

του Άµστερνταµ και που αναφέρεται στις Ψηφιακές Πόλεις, στην οργάνωση, το 

περιεχόµενο και τη χρήση τους. Πιο συγκεκριµένα η έρευνα παρατηρεί τις 

πόλεις του Άµστερνταµ και Parthenay και επισηµαίνει οµοιότητες και διαφορές 

των δυο πιλοτικών εφαρµογών. Επίσης, οι συγγραφείς συµπεραίνουν ότι ενώ και 

στις δυο περιπτώσεις, οι Ψηφιακές Πόλεις πέτυχαν να αυξήσουν το διάλογο και 

την επικοινωνία µεταξύ των πολιτών, αντιθέτως, ούτε στη µια ούτε στην άλλη 

περίπτωση αντιµετωπίστηκαν ως εργαλεία που προωθούν τη ∆ηµοκρατία. 

Παρά τις οµοιότητες τους όµως, οι δυο αυτές Ψηφιακές Πόλεις παρουσιάζουν 

και µια σειρά σηµαντικών διαφορών που εντοπίζονται κυρίως στα εξής:  

 

• Προφίλ των χρηστών: Η Ψηφιακή πόλη του Άµστερνταµ DDS, 

παρουσιάζει ένα πιο οµοιογενές προφίλ χρηστών, ενώ η ψηφιακή πόλη 

του Parthenay ΙΤΝ, αντιπροσωπεύει τον πληθυσµό της αληθινής πόλης 

όσον αφορά το φύλο και την ηλικία. Αυτό συµβαίνει γιατί στην 

περίπτωση της Parthenay οι Τοπικές Αρχές προσπαθούν να ενθαρρύνουν 

τους κατοίκους να χρησιµοποιούν τα νέα µέσα , ανεξαρτήτως ηλικίας και 

κοινωνικής τάξεως. Αντίθετα, στην περίπτωση της DDS οι χρήστες 

παρεµβαίνουν µόνο ως δηµιουργοί της προσωπικής τους ιστοσελίδας.  

• Τοπική-∆ιεθνής ∆ιάσταση: Η DDS παραµένει πιο διεθνές σε επίπεδο 

προφίλ χρηστών και περιεχοµένου. Αντιθέτως, Η ITN χαρακτηρίζεται 

από έναν αυστηρά τοπικό χαρακτήρα τόσο σε επίπεδο χρηστών όσο και 

σε επίπεδο περιεχοµένου.  
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• Οργάνωση και Συντήρηση: Η DDS είναι µη κερδοσκοπική οργάνωση που 

στηρίζεται οικονοµικά σε διαφηµίσεις και ανάληψη έργων σχεδιασµού 

ιστοσελίδων. Έτσι, δεν µπορεί να αλλάξει τις πολιτικές προτεραιότητες. 

Αντίθετα, η ITN χρηµατοδοτείται από το δηµόσιο και έχει το µονοπώλιο 

του τοπικού ηλεκτρονικού δικτύου για την περιοχή Parthenay. Αυτό 

καθιστά την συγκεκριµένη Ψηφιακή Πόλη ιδιαίτερα ευάλωτη σε 

πολιτικές προτεραιότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα συγκεκριµένα πιλοτικά προγράµµατα, σε όλες τις 

Ευρωπαϊκές πόλεις στις οποίες αναπτύχθηκαν, συνδέθηκαν άµεσα µε την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, η οποία διαφαίνεται ότι θα αποτελέσει αφετηρία των 

οποιονδήποτε εφαρµογών µπορεί να επιδείξει η ιδέα της Ψηφιακής 

∆ηµοκρατίας. Στα πλαίσια της Ψηφιακής ∆ηµοκρατίας οι τοπικές κοινωνίες 

κατέχουν τον καθοριστικό ρόλο, αφού είναι το πρώτο επίπεδο κοινωνικής δοµής 

και οργάνωσης µε το οποίο έρχεται καθηµερινά ο πολίτης σε επαφή, τόσο σε 

επίπεδο υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο κοινωνικοποίησής του. Αν δεχτούµε, 

λοιπόν, ότι η κοινότητα ή η πόλη στην οποία ζούµε αποτελεί την αφετηρία της 

κοινωνικής δραστηριότητας µας, τότε µπορούµε να δεχτούµε και το γεγονός ότι 

οι τοπικές κοινωνίες θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στη σύγκλιση των 

Νέων Τεχνολογιών µε τους πολιτικούς θεσµούς. Άλλωστε οι ισχυρές πιέσεις που 

δέχεται η Τοπική Ανάπτυξη από την Παγκοσµιοποίηση της Οικονοµίας 

καθιστούν όλο και πιο απαραίτητη την χρήση των Νέων Τεχνολογιών σε Τοπικό 

επίπεδο. 

  
Από τις παραπάνω αναφερθείσες εφαρµογές, προκύπτει ότι οι Νέες Τεχνολογίες 

και συγκεκριµένα, το Ίντερνετ µπορούν να αυξήσουν την συµµετοχή των 

πολιτών στα κοινά, τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, καθώς και να βελτιώσουν 

την µεταξύ τους επικοινωνία. Αυτά και µερικά άλλα στοιχεία όπως είναι η 

συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη και η εξοικείωση µε τη Νέα Τεχνολογία 

είναι µερικοί µόνο από τους στόχους που έχουν θέσει οι Ψηφιακές Πόλεις. Παρ’ 

όλα αυτά, πρέπει να παρατηρήσουµε ότι όσο ευοίωνες και κι αν είναι τέτοιου 
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είδους εφαρµογές, δεν µπορούµε να µιλούµε ακόµη για την επικράτηση µιας 

Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας. 

 
 

8.5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ (E-Voting) 
 
 
Στην αρχαία Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία όλοι οι πολίτες µπορούσαν και όφειλαν να 

συµµετέχουν ενεργά στη διοίκηση και στη διακυβέρνηση της Πόλης. Το µοντέλο 

αυτό της άµεσης δηµοκρατίας παύει όµως να είναι αποτελεσµατικό όταν 

αυξάνεται το πλήθος των πολιτών, επιβάλλοντας έτσι τη µετάβαση στο σύγχρονο 

µοντέλο της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας, στο οποίο η συµµετοχή του 

πολίτη στα κοινά επιτυγχάνεται µέσω αντιπροσώπων. Είναι, εποµένως, 

αυτονόητο ότι η διαδικασία ανάδειξης των αντιπροσώπων των πολιτών αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο της δηµοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, αν και η διαδικασία 

λήψης αποφάσεων στην αντιπροσωπευτική δηµοκρατία έχει µεταφερθεί στους 

αντιπροσώπους, απευθείας προσφυγή στην κοινή γνώµη είναι, πολλές φορές, 

άκρως επιθυµητή ή και απαραίτητη.  

 
Κατά συνέπεια, οι εκλογές, τα δηµοψηφίσµατα και οι δηµοσκοπήσεις είναι, 

ταυτόχρονα, κρίσιµες λειτουργίες, αλλά και εργαλεία για τη σωστή λειτουργία 

µιας σύγχρονης δηµοκρατίας. Ο ρόλος τους δεν περιορίζεται απλά στο να 

αποτελούν το µέσο µεταβίβασης της εξουσίας από τους πολίτες προς τους 

αντιπροσώπους τους, αλλά, επίσης, στο να διασφαλίζουν την εµπιστοσύνη των 

πολιτών στην κυβέρνηση και στη δηµοκρατία. Βασική προϋπόθεση εκπλήρωσης 

του διττού αυτού ρόλου είναι ότι οι διαδικασίες αυτές λειτουργούν όπως πρέπει 

και όπως σχεδιάστηκαν να λειτουργούν. 

 
Τα συστήµατα ψηφοφορίας αποτελούσαν συνήθως αντικείµενο ενδιαφέροντος 

κυρίως των πολιτικών και των υπηρεσιακών στελεχών των επιφορτισµένων µε 

την ευθύνη της διεξαγωγής των εκλογών. Ωστόσο, η περίπτωση της Φλόριντα 

(προεδρικές εκλογές ΗΠΑ 2000) προσέλκυσε το διεθνές ενδιαφέρον, ειδικά 

πάνω στον τρόπο µε τον οποίο διεξάγονται οι εκλογές. Από τότε, οι δυνατότητες 
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και οι περιορισµοί των συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έχουν έρθει στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος. Τα συστήµατα αυτά αποτελούν σήµερα, σε διάφορες 

χώρες, αντικείµενο ενδελεχούς ελέγχου και κριτικής αυτών που διαµορφώνουν 

πολιτικές, των κοινωνικών επιστηµόνων, των πολιτικών επιστηµόνων, των 

µηχανικών υπολογιστών και δικτύων, καθώς και των οµάδων ενεργών πολιτών. 

Τα κύρια ζητήµατα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα είναι:  

[Κάτσικας (2004)], [Carter & Schaupp (2005)] 

- η ανάπτυξη συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τα οποία θα είναι 

περισσότερο αξιόπιστα  και φιλικότερα προς τον χρήστη 

- η ανάπτυξη λιγότερο δαπανηρών συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

- η θέσπιση ειδικών νοµικών και συνταγµατικών ρυθµίσεων που θα 

προστατεύουν τη διαδικασία της ψηφοφορίας αλλά και τα προσωπικά 

δεδοµένα του πολίτη 

- ο τρόπος µε τον οποίο τα νέα συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα 

επιτύχουν την αύξηση της συµµετοχής των πολιτών στην εκλογική 

διαδικασία 

 
 Η γενικευµένη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

στη σύγχρονη καθηµερινότητα έχει επηρεάσει άµεσα, σχεδόν όλους τους τοµείς 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό οι προαναφερθείσες 

τεχνολογίες χρησιµοποιούνται σήµερα και για την ενίσχυση των δηµοκρατικών 

διαδικασιών (e-democracy).  

 
Συγκεκριµένα, έχει προταθεί και εφαρµόζεται ήδη σε αρκετές χώρες (Αµερική, 

Αγγλία, κ.α.), και σε διάφορα επίπεδα (βουλευτικές εκλογές, εσωκοµµατικές 

διαδικασίες, δηµοψηφίσµατα κ.α.), ένας νέος τρόπος ψηφοφορίας, η 

ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-voting). Ο παραδοσιακός τρόπος ψηφοφορίας, στα 

εκλογικά τµήµατα µε την χρήση έντυπου ψηφοδελτίου, παρόλο που θεωρείται 

έγκυρος, δεν αποτελεί πλέον την πιο πρακτική λύση, ούτε για τους ψηφοφόρους, 

αλλά ούτε και για τους διοργανωτές των εκλογικών διαδικασιών.  
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν αποτελεί 

την µοναδική περίπτωση πρότασης εναλλακτικών µεθόδων ψηφοφορίας. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η µέθοδος ψηφοφορίας µε επιστολική ψήφο η 

οποία αποστέλλεται στις αρµόδιες διοικητικές αρχές, µέσω ταχυδροµείου.  

Αν θέλαµε να δώσουµε έναν ορισµό για την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι:   

• Ηλεκτρονική ψηφοφορία  µπορεί να ονοµαστεί κάθε εκλογική διαδικασία 

στην οποία χρησιµοποιείται µηχανικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισµός ή µέθοδοι 

προκειµένου να απλοποιηθεί η διαδικασία.  

     [Carter & Schaupp (2005)] 

 
Η ψηφοφορία µε τη χρήση µηχανικών ή ηλεκτρονικών µέσων ή µεθόδων έχει 

πολυάριθµες παραλλαγές. Η βασικότερη - πρωταρχική - ταξινόµηση των 

παραλλαγών της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας χωρίζει τις ηλεκτρονικές εκλογικές 

διαδικασίες σε τρεις κατηγορίες: [Κάτσικας (2004)], 

- Αυτές που πραγµατοποιούνται στα παραδοσιακά εκλογικά κέντρα και ο 

ψηφοφόρος ψηφίζει σε υπολογιστές εγκατεστηµένους εκεί. 

- Αυτές που πραγµατοποιούνται σε συγκεκριµένα και εξουσιοδοτηµένα 

σηµεία, ή σε ειδικά περίπτερα (info-kiosks). Για την διεξαγωγή των 

διαδικασιών αυτών συνήθως χρησιµοποιούνται ειδικά κατασκευασµένα 

µηχανήµατα. 

- Αυτές που πραγµατοποιούνται από οποιοδήποτε σηµείο µε την χρήση του 

διαδικτύου (internet). Για την διεξαγωγή των διαδικασιών αυτών 

χρησιµοποιούνται απλοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε την προσθήκη 

κατάλληλου λογισµικού.  

Είναι ευνόητο ότι κάθε κατηγορία αντιµετωπίζει διαφορετικούς κινδύνους και 

έχει διαφορετικές δυνατότητες και περιορισµούς, τόσο σε τεχνικό όσο και σε 

λειτουργικό, αλλά και κοινωνικό/ πολιτικό επίπεδο. 

 
Η ψηφοφορία σε παραδοσιακά εκλογικά κέντρα µε ειδικό εξοπλισµό φαίνεται ότι 

είναι περισσότερο εύχρηστη και αποτελεσµατικότερη από τα παραδοσιακά 

συστήµατα ψηφοφορίας, επειδή αφενός οι ψηφοφόροι µπορούν να ασκήσουν το 
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εκλογικό τους δικαίωµα ανεξάρτητα της ενδεχόµενης διαφοράς µεταξύ του 

τόπου διαµονής τους και της εκλογικής τους περιφέρειας και, αφετέρου, η 

καταµέτρηση γίνεται γρήγορα και έγκυρα. Με την προϋπόθεση ότι οι έχοντες 

την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας είναι σε θέση να ελέγξουν την 

τεχνολογική πλατφόρµα ψηφοφορίας και το φυσικό περιβάλλον, είναι εφικτή η 

αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων ασφαλείας που εγγενώς ενυπάρχουν 

στο σύστηµα.  

 
Στα συστήµατα ψηφοφορίας σε ειδικά περίπτερα, οι µηχανές ψηφοφορίας 

µπορούν να βρίσκονται σε χώρους εκτός των παραδοσιακών εκλογικών 

τµηµάτων. Στην περίπτωση αυτή, τόσο η τεχνολογική πλατφόρµα όσο και η 

φυσική εγκατάσταση πρέπει να βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των αρµόδιων 

για τη διεξαγωγή της διαδικασίας της εκλογής και πρέπει επίσης να 

παρακολουθούνται κατάλληλα, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και 

ιδιωτικότητας και να εµποδίζουν τις µη εξουσιοδοτηµένες παρεµβάσεις. Οι 

υπολογιστές που χρησιµοποιούνται σε τέτοια συστήµατα είναι εκτεθειµένοι σε 

περισσότερους κινδύνους απ’ ότι αυτοί που χρησιµοποιούνται στα παραδοσιακά 

εκλογικά κέντρα.  

 
Μετά τον ορισµό και τις βασικές ταξινοµήσεις της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα 

πρέπει στη συνέχεια να αναφερθούν και τα βασικά αναµενόµενα οφέλη, καθώς 

και οι πιθανοί κίνδυνοι από την χρήση αυτής της νέας µεθόδου ψηφοφορίας, 

όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί από τον έως τώρα επιστηµονικό διάλογο. 

 
Βασικός στόχος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι η απλοποίηση της 

εκλογικής διαδικασίας, χωρίς να µειωθεί ο βαθµός αξιοπιστίας της. Στο πλαίσιο 

αυτό έχουν διαµορφωθεί προσδοκίες στους ακόλουθους τοµείς:  

 
- Αύξηση του βαθµού συµµετοχής των ψηφοφόρων στις εκλογικές 

διαδικασίες και ενίσχυση της συµµετοχικής δηµοκρατίας.  

- Μείωση του κόστους των εκλογικών διαδικασιών, ιδιαίτερα όσων 

διεξάγονται σε εθνική ή υπερεθνική κλίµακα.  
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- Μείωση του ποσοστού άκυρων ψήφων.  

 
Οι βασικές αντιρρήσεις και επιφυλάξεις για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας επικεντρώνονται στα εξής σηµεία:  

 
- Αποκλεισµός από τις δηµοκρατικές διαδικασίες των µη προνοµιούχων 

πολιτών καθώς και των πολιτών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. 

ΑΜΕΑ, ηλικιωµένοι κ.α.)  

- Ασφάλεια, αξιοπιστία και εγκυρότητα της διαδικασίας αλλά και των 

τεχνολογιών.  

[Κάτσικας (2004)] 
 
 

8.6 ΝΟΜΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 
 
Το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται µε τις ηλεκτρονικές εκλογικές 

διαδικασίες αφενός δεν είναι πλήρως αναπτυγµένο ακόµη, και αφετέρου 

παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα, όπως άλλωστε συµβαίνει 

και για τον παραδοσιακό τρόπο ψηφοφορίας. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες 

βασικές αρχές οι οποίες διέπουν τις δηµοκρατικές εκλογικές διαδικασίες και η 

εφαρµογή τους αποτελεί προϋπόθεση για την δηµοκρατική νοµιµοποίηση των 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Οι αρχές αυτές είναι:  

 
- Αρχή της γενικότητας. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πρέπει να 

διασφαλίζει την ισότιµη πρόσβαση στο εκλογικό σύστηµα και την 

αποφυγή την πλαστοπροσωπίας.  

- Αρχή της ελευθερίας. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πρέπει να εξασφαλίζει 

τη δυνατότητα για λευκές και άκυρες ψήφους καθώς και τη δυνατότητα 

για λιγότερές επιλογές, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζει την 

αποφυγή υπεράριθµων επιλογών και την αποφυγή προπαγάνδας µέσω της 

εκλογικής διαδικασίας.  

- Αρχή της ισότητας. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα πρέπει να διασφαλίζει 

ότι δεν θα υπάρχει η δυνατότητα διπλής ψήφου.  
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- Αρχή της ευθύτητας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφανής και σωστή 

καταµέτρηση των ψήφων.  

- Αρχή της µυστικότητας. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η µυστικότητα των 

ψήφων και η µη συσχέτιση αυτών µε τους ψηφοφόρους αλλά και η 

µυστικότητα των αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας.  

- Αρχή της δηµοκρατίας. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται το ότι καµία ψήφος 

δεν χάνεται ή δεν καταµετρείται παραπάνω από µία φορά. Η ηλεκτρονική 

ψηφοφορία θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης κάθε 

απόπειρας αλλοίωσης της διαδικασίας, τη δυνατότητα επαναµέτρησης 

των ψήφων και τέλος, θα πρέπει να είναι µια διαφανής διαδικασία.  

 
 

8.7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  
 
 
Τα τεχνικά ζητήµατα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένα 

µε την προσπάθεια εφαρµογής των βασικών αρχών των δηµοκρατικών 

εκλογικών διαδικασιών και περιστρέφονται γύρω από το θέµα της ασφάλειας 

του συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ως παράδειγµα τεχνικών ζητηµάτων 

που ανακύπτουν και θα πρέπει να αντιµετωπισθούν µπορούν να αναφερθούν τα 

θέµατα που προκύπτουν στα διάφορα στάδια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

µέσω του διαδικτύου. Κατηγοριοποιώντας τα έχουµε ζητήµατα που προκύπτουν 

πριν από την διενέργεια των εκλογών, κατά την διαδικασία των εκλογών και 

τέλος αυτά που έπονται της διενέργειας των εκλογών. 

 
Τεχνικά ζητήµατα που προηγούνται της διενέργειας των εκλογών  

 
- Ο κάθε ψηφοφόρος πρέπει να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, 

όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τον παραδοσιακό τρόπο ψηφοφορίας.  

- Κάθε ψηφοφόρος που επιθυµεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα 

ηλεκτρονικά (µέσω internet) θα πρέπει να αιτηθεί αυτή του την επιθυµία 

έγγραφα.  
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- Σε περίπτωση θετικής κρίσης της αίτησης ενός ψηφοφόρου πρέπει να του 

αποσταλούν, µε ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο, οι απαραίτητες 

πληροφορίες για το πώς θα µπορεί να πιστοποιήσει την ταυτότητα του 

ηλεκτρονικά (π.χ µε ψηφιακή υπογραφή).  

 
Τεχνικά ζητήµατα κατά τη διενέργεια των εκλογών  

 
- Εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας εκλογικής υποδοµής. Αυτό 

είναι εύκολο να επιτευχθεί στην περίπτωση που η ψηφοφορία θα γίνεται 

από ειδικά διαµορφωµένα κέντρα µε σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην 

περίπτωση όµως που ο ψηφοφόρος θα ψηφίσει από τον προσωπικό του 

υπολογιστή ίσως είναι απαραίτητη η λήψη κάποιων πρόσθετων µέτρων 

ασφαλείας.  

- Η ταυτότητα του ψηφοφόρου πρέπει να εξακριβωθεί µε επιστηµονικά και 

τεχνολογικά άρτιο τρόπο. Έπειτα ο ψηφοφόρος πρέπει να αιτηθεί την 

αποστολή ψήφου.  

- Λήψη κατάλληλου ψηφοδελτίου (που να αντιστοιχεί στην εκλογική 

περιφέρεια του συγκεκριµένου ψηφοφόρου).  

- Συµπλήρωση ψηφοδελτίου από τον χρήστη. Η διαδικασία αυτή είναι 

πιθανό να περιλαµβάνει περισσότερες από µια ενέργειες για τον 

ψηφοφόρο.  

- Επιβεβαίωση επιλογών χρήστη.  

- Αποστολή της ψήφου - άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος. Η αποστολή 

της ψήφου πρέπει να γίνει µε άρτιο τεχνικά τρόπο ο οποίος θα 

διασφαλίζει τις αρχές των δηµοκρατικών εκλογικών διαδικασιών.  

- Υποδοχή ψήφου στο κεντρικό σύστηµα και ανατροφοδότηση για 

επιβεβαίωση επιτυχούς καταχώρησης ψήφου.  

 
Τεχνικά ζητήµατα που έπονται της διενέργειας των εκλογών  

 
- Επικύρωση ψήφου και διαχωρισµός των στοιχείων του ψηφοφόρου από 

αυτήν («ανωνυµοποίηση»).  
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- Επαλήθευση της ψήφου. Κάθε ψηφοφόρος πρέπει να έχει την δυνατότητα 

να ελέγχει ηλεκτρονικά (µέσω internet) ανά πάσα στιγµή όχι µόνο αν η 

ψήφος του καταχωρήθηκε µε επιτυχία αλλά και αν καταµετρήθηκε ως 

έγκυρη.  

- Έλεγχος και επανάληψη καταµέτρησης. Πρέπει να υπάρχει η τεχνική 

δυνατότητα ελέγχου του αποτελέσµατος αλλά και ανακαταµέτρησης των 

ψήφων όπως ακριβώς ισχύει και στον παραδοσιακό τρόπο ψηφοφορίας.  

 
 

8.8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
 
 
Τα συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε 

βάση ποικίλα κριτήρια. Το πεδίο εφαρµογής τους, η εµβέλειά τους, η 

δυνατότητα αποδοχής τους, είναι µερικά µόνο από αυτά τα κριτήρια. Ένα 

σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για τη 

διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών που κυµαίνονται από άτυπες 

σφυγµοµετρήσεις έως γενικές εθνικές εκλογές. Το πεδίο εφαρµογής ενός 

συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έχει µεγάλη επίδραση τόσο στις γενικές 

αρχές οι οποίες πρέπει να το διέπουν όσο και στις συγκεκριµένες ιδιότητες που 

πρέπει να έχει. 

 
Η εµβέλεια ενός συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σχετίζεται άµεσα µε τις 

τεχνικές ιδιότητες που πρέπει αυτό να έχει καθώς και µε τη δυνατότητα 

επίτευξης αυτών. Αν το πεδίο εµβέλειας ενός συστήµατος ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας δεν είναι σταθερό τότε αυξάνεται ακόµα περισσότερο η τεχνική 

δυσκολία κατασκευής του.  Καθώς η έννοια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι 

καινούρια και εξαιτίας του “ψηφιακού” αποκλεισµού ενός σηµαντικού 

κοµµατιού του πληθυσµού από την κοινωνία της πληροφορίας ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα των ηλεκτρονικά οργανωµένων εκλογικών 

διαδικασιών είναι η διασφάλιση της αρχής της γενικότητας. Κρίσιµος, λοιπόν, 

παράγοντας για την επιτυχία ενός συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι η 

                                                                                           130



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία 
 

δυνατότητά του να γίνει αποδεκτό τόσο σε κοινωνικό όσο και σε εµπορικό 

επίπεδο.  

 
Στην συνέχεια παρουσιάζεται µια κατηγοριοποίηση των συστηµάτων 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µε βάση συνδυασµό των κριτηρίων του πεδίου 

εφαρµογής και της εµβέλειας. [Κάτσικας (2004)], 

 

 

- Γενικές εκλογικές διαδικασίες µε δεσµευτικό χαρακτήρα 

  
Πρόκειται για τις καθολικές εκλογικές διαδικασίες σε τοπικό, εθνικό ή 

υπερεθνικό επίπεδο οι οποίες έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα και αποτελούν την 

βάση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Ως παραδείγµατα µπορούν να 

αναφερθούν οι εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή αντιπροσώπων σε όλες τις 

βαθµίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι γενικές εθνικές εκλογές για την 

ανάδειξη κοινοβουλίων, οι προεδρικές εκλογές, τα εθνικά δηµοψηφίσµατα, οι 

ευρωεκλογές κ.α.  

 
Οι γενικές ψηφοφορίες µε δεσµευτικό χαρακτήρα αποτελούν τη δυσκολότερη 

περίπτωση εφαρµογής του µοντέλου της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αυτό 

οφείλεται στην αναγκαιότητα διασφάλισης όλων των βασικών δηµοκρατικών 

αρχών που διέπουν τις εκλογικές διαδικασίες σε απόλυτο βαθµό. Έτσι, 

απαιτείται η τεχνική αρτιότητα του χρησιµοποιούµενου συστήµατος αλλά και 

όλης της διαδικασίας εκλογής. 

 
- Εκλογικές διαδικασίες θεσµών αντιπροσώπευσης 

  
Πρόκειται για τις εκλογικές διαδικασίες στους διάφορους θεσµούς 

αντιπροσώπευσης κοινωνικών οµάδων. Ως παραδείγµατα µπορούν να 

αναφερθούν, τα πολιτικά κόµµατα, τα επαγγελµατικά επιµελητήρια, οι σύλλογοι, 

τα σωµατεία, οι σύνδεσµοι φιλάθλων, οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι 

οργανώσεις εθελοντών, τα ινστιτούτα καταναλωτών, οι οργανωµένες οµάδες 

κ.α.  
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Εκτός από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις εκλογικές διαδικασίες αυτού του 

τύπου µπορούν να χαρακτηρισθούν και οι εκλογικές διαδικασίες στο χώρο της 

εκπαίδευσης όπως φοιτητικές και πρυτανικές εκλογές κ.α. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι οι εκλογικές διαδικασίες αυτού του τύπου παρουσιάζουν κάποιες 

ιδιαιτερότητες ανάλογα και µε το ειδικότερο πεδίο εφαρµογής τους. Για 

παράδειγµα, στις εκλογικές διαδικασίες εντός των πολιτικών κοµµάτων είναι 

δυνατόν, υπό ορισµένες προϋποθέσεις και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, να µην 

είναι επιθυµητή η µυστικότητα της ψηφοφορίας.  

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι προσδοκίες για αύξηση των ποσοστών 

συµµετοχής είναι ιδιαίτερα σηµαντικές στον συγκεκριµένο τύπο εκλογικών 

διαδικασιών. Ένας πολίτης είναι δυνατόν να θέλει να συµµετέχει ενεργά σε 

µεγάλο αριθµό θεσµών αντιπροσώπευσης και φυσικά, σε ανάλογο αριθµό 

ψηφοφοριών. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο µε τον παραδοσιακό τρόπο 

ψηφοφορίας ενώ αναµένεται να γίνει αρκετά απλούστερο µε τις ηλεκτρονικές 

ψηφοφορίες.     [Carter & Schaupp (2005)] 

 
- Σφυγµοµετρήσεις της κοινής γνώµης 

  
Πρόκειται για όλες τις µορφές έρευνας - σφυγµοµέτρησης της κοινής γνώµης 

(δηµοσκοπήσεις). Οι δηµοσκοπήσεις δεν έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα και 

αποσκοπούν στην µελέτη των απόψεων του κοινού και στην ανάλυση των 

τάσεων που επικρατούν στην κοινωνία. Οι δηµοσκοπήσεις είναι δυνατόν να 

διεξάγονται σε καθορισµένο ή µη δείγµα. Πρωταγωνιστές στο είδος αυτό των 

εκλογικών διαδικασιών είναι οι εταιρείες σφυγµοµετρήσεων - δηµοσκοπήσεων.  

 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί µε έµφαση ότι οι ψηφοφορίες αυτού του 

τύπου δεν ταυτίζονται µε τα γνωστά σε όλους internet polls. Τα internet polls δεν 

διέπονται από βασικότατες αρχές των δηµοκρατικών διαδικασιών, όπως για 

παράδειγµα την αρχή της ισότητας, καθώς σε αυτά είναι δυνατόν, εύκολα το ίδιο 

πρόσωπο να ψηφίσει περισσότερες από µια φορές. Οι σφυγµοµετρήσεις της 

κοινής γνώµης, όπως νοούνται στο κείµενο αυτό, διέπονται από τις βασικές 
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αρχές των δηµοκρατικών εκλογικών διαδικασιών αλλά και από τις 

επιστηµονικές αρχές των δηµοσκοπήσεων. 

 
- Εσωτερικές εκλογικές διαδικασίες οργανισµών 

  
Πρόκειται για κάθε είδους εκλογικές διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα εντός 

οργανισµών (π.χ. επιχειρήσεων, φορέων κ.α.) και οι οποίες δεν έχουν εµβέλεια ή 

νοµιµοποίηση σε ευρύτερες κοινωνικές οµάδες. Σηµειώνεται ότι οι διαδικασίες 

αυτές µπορεί να έχουν χαρακτήρα έκφρασης γνώµης ή και λήψης αποφάσεων. 

Ειδική περίπτωση των διαδικασιών αυτών αποτελούν οι ψηφοφορίες µεταξύ των 

µετόχων εταιρειών.  

 
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι δυνατόν να ευνοήσει σηµαντικά την 

επιχειρηµατική δράση αλλά και τον εκδηµοκρατισµό της λειτουργίας των 

µεγάλων επιχειρήσεων. Η ευκολία έκφρασης της γνώµης αναµένεται να 

ευνοήσει τη διεύρυνση των µετοχικών βάσεων των επιχειρήσεων αλλά και τη 

συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, πολύ σηµαντική είναι η δυνατότητα 

που ανοίγεται για συµµετοχή και των καταναλωτών - πελατών στην λήψη 

αποφάσεων ή απλώς στην έκφραση άποψης. 

 
 

8.9 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ – ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
 
 
Πληθώρα επιστηµονικών κειµένων αναφέρονται στις δυνατότητες των 

συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και τις προοπτικές που ανοίγουν για µια 

περισσότερο συµµετοχική δηµοκρατία, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουν τους 

περιορισµούς τους, τους κινδύνους και τις αδυναµίες που αντιµετωπίζουν, όπως 

επίσης και τους κοινωνικούς προβληµατισµούς που εγείρουν. Από την µία 

πλευρά είναι εµφανές πως ο πολίτης αποκτά καθηµερινό κι όχι τετραετή λόγο 

για όσα τον αφορούν. Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα ηλεκτρονικά δηµοψηφίσµατα 

µπορούν να αναστήσουν την πολιτική σε επίπεδο των µαζών και το ερώτηµα που 

εγείρεται είναι: Εάν η διαδικασία γίνει πιο εύκολη, τότε γιατί να µην µετέχουν 

περισσότεροι; Άλλοι πάλι πιστεύουν πως η άµεση ψηφοφορία µπορεί να 
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ξαναδώσει νόηµα στην πολιτική, αυτό που χάνεται στους διαδρόµους της 

εξουσίας και καταπνίγεται από τις µικροπολιτικές επιδιώξεις των λειτουργών 

της. 

 
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η πιθανότητα κακόβουλης επίθεσης εναντίον 

υπολογιστικών συστηµάτων συνδεδεµένων στο διαδίκτυο που χρησιµοποιούνται 

για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί. Μια τέτοια επίθεση 

θα µπορούσε να οδηγήσει σε άρνηση εξυπηρέτησης, δηλαδή στην αδυναµία 

σύνδεσης στο δίκτυο, µε τελικό αποτέλεσµα την αδυναµία άσκησης του 

εκλογικού δικαιώµατος. Θα µπορούσε, επίσης, να οδηγήσει στη µαζική 

εισαγωγή στην ηλεκτρονική κάλπη τροποποιηµένων ψηφοδελτίων ή στη µαζική 

αποκάλυψη της ψήφου οµάδων πολιτών. Αρκετοί πιστεύουν ότι παρά τις 

προκλήσεις αυτές, είναι τεχνολογικά δυνατό να κατασκευαστεί σύστηµα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που να είναι τουλάχιστον όσο ασφαλές είναι και τα 

ήδη υπάρχοντα συστήµατα επιστολικής ψήφου. Σε κάθε περίπτωση, οι 

περισσότεροι ειδικοί στον τοµέα συµφωνούν ότι θα πρέπει να επιτευχθεί η 

κατάλληλη ισορροπία µεταξύ ασφάλειας, προσβασιµότητας και ευκολίας χρήσης 

πριν ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας επιτραπεί να χρησιµοποιηθεί σε 

πραγµατικές συνθήκες εκλογής. Πέρα όµως από τους τεχνολογικούς κινδύνους, 

κανείς δεν επιτρέπεται να αγνοεί κινδύνους κοινωνικής ή/ και πολιτικής φύσης, 

όπως – για παράδειγµα – τον κίνδυνο ουσιαστικού αποκλεισµού από την 

εκλογική διαδικασία οµάδων πολιτών που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες ή 

εµφανίζουν απροθυµία χρήσης της τεχνολογίας, αν οι εκλογές µέσω διαδικτύου 

αποτελούν την µοναδική επιλογή συµµετοχής. 

 
Το κατά πόσο όλοι οι κίνδυνοι και οι αδυναµίες που σχετίζονται µε τα 

συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την ήδη 

υπάρχουσα και την αναπτυσσόµενη τεχνολογία είναι συζητήσιµο. Άλλωστε, δεν 

θα ήταν δίκαιο να απαιτεί κανείς ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας να 

είναι περισσότερο ασφαλές από το παραδοσιακό του ισοδύναµο. Και βέβαια, η 

τελική απόφαση για τη χρήση ή µη µιας συγκεκριµένης τεχνολογίας θα πρέπει 

να συνυπολογίζει τόσο τους ενδεχόµενους κινδύνους, όσο και τα αναµενόµενα 
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οφέλη. Φαίνεται πάντως ότι, αν και η ψηφοφορία µέσω του διαδικτύου 

αναµφίβολα δίνει στους ψηφοφόρους άνεση και ευκολία προσβασιµότητας, 

επιτρέποντάς τους να ψηφίζουν από οποιοδήποτε σηµείο υπάρχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, αυτός ο τρόπος ψηφοφορίας παρουσιάζει και σηµαντικά προβλήµατα 

ασφάλειας και εγείρει κοινωνικά ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν 

αποτελεσµατικά σε τεχνολογικό, οργανωτικό, επιχειρησιακό, αλλά και πολιτικό 

επίπεδο, πριν αποτελέσει εναλλακτική επιλογή για τη διεξαγωγή πραγµατικών 

εκλογικών αναµετρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η Κοινωνία της Πληροφορίας 

επηρεάζει κάθε πλευρά της καθηµερινής µας ζωής και µεταβάλλει τον τρόπο µε 

τον οποίο ζούµε, εργαζόµαστε, επικοινωνούµε, διασκεδάζουµε, διοικούµε και 

διοικούµαστε. Είναι, λοιπόν, θέµα χρόνου και η µετάλλαξη του τρόπου που 

συµµετέχουµε στα κοινά, που διαµορφώνουµε τις πολιτικές µας απόψεις, που 

συµβάλλουµε στη διαµόρφωση των απόψεων των άλλων, που επηρεάζουµε τις 

πολιτικές αποφάσεις που µας αφορούν, που συµµετέχουµε στα κοινά, που 

εκλέγουµε τους αντιπροσώπους µας και τελικά, του τρόπου που βιώνουµε τη 

δηµοκρατία. 

[Joint (2005)], [Meer & Winden  (2003)] 
 
 
 

8.10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Ο πιθανός αντίκτυπος των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στις προσπάθειες να ενισχυθεί η εµπλοκή των πολιτών στη δηµοκρατική 

λήψη αποφάσεων και να ενισχυθεί η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία 

αναγνωρίζεται ευρέως. Οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις σε 

όλη την Ευρώπη προσπαθούν να διευρύνουν τη δηµοκρατία µε την παροχή ενός 

αποτελεσµατικού διαύλου επικοινωνίας  µε την κοινωνία των πολιτών 

χρησιµοποιώντας καινοτόµες ΤΠΕ στην υπηρεσία πιο ανοικτών και διαφανών 

δηµοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Μια τέτοια δηµοκρατική 

πολιτική συµµετοχή πρέπει να περιλαµβάνει τα µέσα ενηµέρωσης και τους 

µηχανισµούς συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων. Οι ΤΠΕ έχουν τη δυνατότητα 
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να παράσχουν νέα και αποτελεσµατικά  ηλεκτρονικά δηµοκρατικά όργανα που 

εξετάζουν αυτές τις κοινές προοπτικές της πληροφόρησης και της συµµετοχής.   

 
Η ηλεκτρονική δηµοκρατία ορίζεται ως η χρήση των ΤΠΕ για να υποστηρίξει τις 

δηµοκρατικές διαδικασίες, όπου αυτές οι διαδικασίες µπορούν να 

αντιµετωπισθούν από δύο προοπτικές, η µια εξετάζει την εκλογική διαδικασία, 

συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, και η άλλη την 

ηλεκτρονική συµµετοχή των πολιτών στη δηµοκρατική λήψη αποφάσεων.  Ο 

στόχος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι να κινηθεί η διαδικασία εκλογής 

στον 21ο αιώνα και να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις 

εγκαταστάσεις των εκλογικών τµηµάτων για τους ηλικιωµένους, τους 

ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες και άλλους µη ικανούς να ταξιδέψουν προς το 

εκλογικό τµήµα τους. Από µόνη της, η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν θα λύσει το 

πρόβληµα της δηµοκρατικής αποδέσµευσης. Ωστόσο, η ηλεκτρονική συµµετοχή 

είναι µια προσπάθεια να αντιµετωπισθεί η δηµοκρατική αποδέσµευση των 

πολιτών µε την παροχή καναλιών και διαύλων επικοινωνίας που θα εµπλέκουν 

τους πολίτες στα µεσοδιαστήµατα των εκλογών διευρύνοντας  την συµµετοχή 

τους στη πολιτική διαδικασία.   

Όσον αφορά την ηλεκτρονική συµµετοχή είναι αδύνατο να συζητηθεί η 

ηλεκτρονική συµµετοχή των πολιτών χωρίς να συζητηθεί η δηµοκρατική 

συµµετοχή γενικά. Η τεχνολογία είναι µόνο ένας παράγοντας που διευκολύνει 

τις υπάρχουσες, ή σε µερικές περιπτώσεις, νέες µεθόδους συµµετοχής. Ένα 

µεγάλο µέρος της εργασίας της κυβέρνησης αφορά την προετοιµασία της 

πολιτικής, που απαιτεί διευρυµένη συζήτηση και συνδιαλλαγή µε κοινωνικές 

οργανώσεις και τους πολίτες ως άτοµα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας υπάρχει µια βαθµιαία συνειδητοποίηση της ανάγκης να εξεταστούν 

νέα εργαλεία για τη δηµόσια συµµετοχή που επιτρέπουν σε ένα ευρύτερο 

ακροατήριο να συµβάλει στη δηµοκρατική συζήτηση και όπου οι συνεισφορές 

καθαυτές είναι ευρύτερες και βαθύτερες.  

 
Προφανώς, η ηλεκτρονική δηµοκρατία για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά 

απαιτεί την ανάλογη υποδοµή. Οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, οι ηλεκτρονικοί 
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υπολογιστές και η ηλεκτρική ενέργεια είναι η σπονδυλική στήλη της κοινωνίας 

της πληροφορίας. Είναι σαφές ότι η υποδοµή αυτή δεν είναι διαθέσιµη σε όλες 

τις χώρες και σε όλους τους πολίτες. Το ψηφιακό χάσµα διευρύνεται. Μπορεί να 

υπάρχουν πάνω από 550 εκατ. χρήστες του διαδικτύου παγκοσµίως, αλλά οι 

τάσεις στον τοµέα της χρήσης του διαδικτύου αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες 

παγκόσµιες ανισότητες, ιδίως όσον αφορά το εισοδηµατικό και το µορφωτικό 

επίπεδο. Παγκοσµίως, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου δεν ξεπερνά το 

6%. Όσον αφορά την Ελλάδα είναι γνωστές όλες οι δυσκολίες της πρακτικής 

εφαρµογής της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας. Το ποσοστό χρήσης του διαδικτύου 

στην Ελλάδα είναι µόνο 20% περίπου, πολύ κάτω από το µέσο όρο της ΕΕ. Το 

γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα και οι ελληνικές γραµµατοσειρές δεν 

χρησιµοποιούνται ευρέως στον Παγκόσµιο Ιστό επιτείνει αυτό το πρόβληµα 

πρόσβασης.  

Συµπερασµατικά, ο σκοπός της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας είναι η σύνδεση 

πολιτών από διαφορετικές χώρες και µε διαφορετικές πεποιθήσεις και 

πολιτισµούς, συνεπώς εµπεριέχει έντονα την αλληλεπίδραση. Η ηλεκτρονική 

δηµοκρατία στοχεύει στη δηµιουργία χώρων όπου οι πολίτες µπορούν να 

ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες, να συγκροτούν συµµαχίες και να οργανώνουν 

δίκτυα, οδηγώντας µε αυτό τον τρόπο στην ενοποίηση. Η ηλεκτρονική 

δηµοκρατία αποσκοπεί στην καλλιέργεια της κοινωνίας των πολιτών εντός των 

κοινοτήτων, των χωρών και των περιφερειών, αλλά και σε διακοινοτικό, 

διασυνοριακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, δηλαδή ενισχύει τη συµµετοχή. 

Τέλος, η ηλεκτρονική δηµοκρατία στοχεύει να δώσει δυνατότητες σε αυτούς που 

βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και να καταπολεµήσει τον αποκλεισµό 

και αποτελεί ένα µέσο για την αύξηση της διαφάνειας στη διακυβέρνηση, 

δηλαδή υποστηρίζει τις ανοιχτές διαδικασίες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ (Ο ρόλος της τοπικής 
ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών)   

 
 

9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Παρατηρείται πως η υποδοµή που απαιτείται για την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση δεν είναι διαθέσιµη σε όλες τις χώρες και σε όλους τους πολίτες. 

Αν και κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας, οι Τεχνολογίες 

Πληροφοριακής και Επικοινωνιών έγιναν διαθέσιµες, προσβάσιµες και 

οικονοµικά ανεκτές για ένα µεγάλο ποσοστό των πολιτών, παρ’ όλα αυτά το 

χάσµα παραµένει και όλο αυξάνεται, µεταξύ των χρηστών και των µη χρηστών ή 

µεταξύ των εχόντων και των µη εχόντων πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό το “ψηφιακό χάσµα”: από την έλλειψη 

υποδοµών ή πρόσβασης, µέχρι την έλλειψη κινήτρων για τη χρήση των ΤΠΕ, 

την έλλειψη παιδείας για τη χρήση υπολογιστών ή των απαραίτητων δεξιοτήτων 

που χρειάζονται για να πάρει κανείς µέρος στην κοινωνία της πληροφορίας. 

 
Επίσης, είναι γεγονός ότι η οικονοµία της γνώσης συγκεντρώνεται όλο και 

περισσότερο στα αστικά κέντρα, ενώ η περιφέρεια συνήθως µένει πίσω στις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Ένας από τους κύριους στόχους της τοπικής πολιτικής θα 

πρέπει να είναι η γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος ανάµεσα στις αστικές 

περιοχές και την ύπαιθρο, προκειµένου η ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet να 

είναι προσιτή σε όλους. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η έννοια του 

ψηφιακού χάσµατος και η αιτία δηµιουργίας του και προτείνονται βήµατα και 

πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν προκειµένου να γεφυρωθεί σε πρώτη 

φάση η διαφορά ανάµεσα στα µεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια. 
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9.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ 
 
 
Ως ψηφιακό χάσµα ορίζουµε (Milner, 2006) την ανισότητα στην πρόσβαση, 

χρήση και αξιοποίηση των ωφελειών των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

επικοινωνιών), του διαδικτύου και της κοινωνίας της πληροφορίας για: 

• Κράτη, έθνη  

• Άτοµα, κοινωνικές οµάδες 

• Επιχειρήσεις, Επαγγελµατίες 

 
Ο κίνδυνος που συνεπάγεται από την ύπαρξη και διεύρυνση του ψηφιακού 

χάσµατος είναι η συγκέντρωση δύναµης σε µία νέα, πανίσχυρη “Ελίτ” µε 

αποτέλεσµα:   

- κάποια έθνη να υπερισχύσουν και να γίνουν οι νέοι εξουσιαστές του 

“παγκόσµιου χωριού”  

- τα άτοµα ή κάποιες κοινωνικές οµάδες να χωριστούν σε 

“πληροφοριοπλούσιους - inforeach” και  “πληροφοριοπένητες - infopoor” 

- το διεθνή προσανατολισµό και το γιγαντισµό κάποιων επιχειρήσεων 

συνήθως πολυεθνικών (π.χ KLM, Philips), µε ταυτόχρονη συνέπεια την 

εξαφάνιση των εθνικών επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.    

 
Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια βασικά στοιχεία, συµπεράσµατα που 

αφορούν την ύπαρξη και δηµιουργία του ψηφιακού χάσµατος σύµφωνα µε την 

έρευνα της Eurostat που διεξήχθη το τελευταίο τρίµηνο του 2004. 

 
- Το ψηφιακό χάσµα υφίσταται για λόγους που έχουν να κάνουν µε την 

ηλικία και την εκπαίδευση. Από ηλικίες 16 έως 24 χρονών το ποσοστό 

χρήσης υπολογιστών ή διαδικτύου είναι τρεις φορές υψηλότερο από το 

ποσοστό εκείνων που βρίσκονται µεταξύ των ηλικιών 55 έως 74. Την ίδια 

περίπου συµπεριφορά παρατηρούµε και στα ποσοστά εκείνων µε 

υψηλότερη µόρφωση και εκείνων µε χαµηλότερη µόρφωση. 
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- Εξετάζοντας το βαθµό της αστικοποίησης, η διείσδυση των υπολογιστών 

ή του διαδικτύου παραµένει χαµηλή σε αραιοκατοικηµένες περιοχές ή σε 

αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Η παρουσία των παιδιών σε ένα νοικοκυριό είναι ο σηµαντικότερος 

παράγοντας για την πρόσβαση σε ΤΠΕ: το ποσοστό των νοικοκυριών µε 

ένα προσωπικό υπολογιστή είναι 50% υψηλότερο σε εκείνα που 

υπάρχουν παιδιά από εκείνα που δεν υπάρχουν. Το ίδιο ισχύει για την 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. 

- Παρά την αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε όλους τους τοµείς της 

κοινωνίας, το χάσµα παραµένει αγεφύρωτο. 

- Οι  µικρές επιχειρήσεις σταδιακά φτάνουν τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις 

στη χρήση του διαδικτύου και αυτό γιατί η διείσδυση των τελευταίων έχει 

κορεστεί. 

 
 

9.3 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ 
 
 
Η γέννηση του ψηφιακού χάσµατος προήλθε σταδιακά σε τέσσερα βήµατα από 

επιµέρους χάσµατα. Το πρώτο χάσµα είναι το “οικονοµικό” που προήλθε από 

την άνιση οικονοµική ανάπτυξη κάποιων οικονοµιών οι οποίες επέτυχαν 

υψηλότερα επίπεδα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.  Μετά ακολουθεί το 

“τεχνολογικό” χάσµα ως αποτέλεσµα της άνισης ανάπτυξης σε τεχνολογική 

ανάπτυξη και τεχνολογικά επιτεύγµατα. Στη συνέχεια καθώς έλαβε χώρα η 

µετάβαση σε µια οικονοµία της γνώσης, το χάσµα που προέκυψε ήταν το “χάσµα 

γνώσης”. Τέλος µε την εµφάνιση της Νέας Οικονοµίας  δηµιουργήθηκε ένα 

ακόµα “µεγαλύτερο οικονοµικό χάσµα”. Παρακάτω, παρουσιάζεται και 

διαγραµµατικά η δηµιουργία του ψηφιακού χάσµατος µέσα από τα τέσσερα 

επιµέρους χάσµατα. 

[Κατάρας (2001)], [Milner (2006)] 
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→  1ο Βήµα: Οικονοµική Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα ∆υναµικών 

Οικονοµιών 

 

 

 

 

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΣΜΑ 

Παραδείγµατα που αφορούν την εµφάνιση οικονοµικού χάσµατος µεταξύ 

οικονοµιών και χωρών παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
- Σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (WEF- World Economic 

Forum) το 2000 η χώρα που βρισκόταν πρώτη σε κατάταξη ως προς την 

ανταγωνιστικότητα είναι η Σιγκαπούρη, ενώ η Ελλάδα βρισκόταν στην 41η 

θέση.  

- Σύµφωνα µε τον Ο.Η.Ε (UN-United Nations) το 20% των Πλουσιότερων το 

1966 είχαν το 70% πλούτου, ενώ το 1996 το 85 %. Παράλληλα, το 20% 

Φτωχότερων κατείχε το 1966 το 2,3% και το 1996 το 1,4%. 

- Σύµφωνα µε το Υπουργείο οικονοµικών των ΗΠΑ (US- Dept of Commerce),  

τo 1997, ο µέσος µισθός απασχολουµένων σε εργασίες που απαιτούσαν 

υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και εξειδίκευση ήταν $46.000, ενώ ο µέσος 

µισθός σε εργασίες χωρίς τεχνολογική κατάρτιση ήταν $28.000 

- Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό για την Οικονοµική Ανάπτυξη και 

Συνεργασία, (OECD- Organization for Economic Cooperation and 

Development), η Γκάνα και η Κορέα το 1960 είχαν ίδιο κατά κεφαλή ΑΕΠ, 

ενώ το 1990 η Κορέα είχε 6 φορές µεγαλύτερο. 
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→  2ο Βήµα:                   Πρόοδος σε έρευνα και Τεχνολογία 

 

 

 

 

 
  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ 

  
Για παράδειγµα: 
 
- Στην Ελλάδα ο δείκτης Ακαθάριστων Εγχώριων ∆απανών για Έρευνα και 

Ανάπτυξη (GERD-Gross domestic expenditure on R&D) ως ποσοστό του 

ΑΕΠ είναι 0,5%, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος της Ευρωπαϊκή Ένωσης των 

15 είναι 2,1%. 

 
 
→  3ο Βήµα:                        Μετάβαση σε Οικονοµία της Γνώσης  

 

 

 

 

  
ΧΑΣΜΑ ΓΝΩΣΗΣ 

Για παράδειγµα: 

 
- Η Οικονοµία «απο-υλοποιείται» 

- Η παραγωγή σε τόνους σήµερα είναι όσο και πριν έναν αιώνα , αλλά η 

αξία της 20 φορές µεγαλύτερη. 

- Ένα  NINTENDO (ηλεκτρονικό παιχνίδι) έχει υπολογιστική δύναµη όσο 

το APPOLO 13 που πήγε τους Αµερικανούς στο φεγγάρι. 

- Alan Greenspan: (FED) «H Ελαφρότητα» του ΑΕΠ των ΗΠΑ εξηγείται 

από την προσθήκη άυλων χαρακτηριστικών, δηλ. Γνώσης. 

- ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίων): Χαµηλή διείσδυση 

σε Ελλάδα (π.χ. το ποσοστό που κατέχουν Η/Υ στην Ελλάδα µόνο 50% 

του αντίστοιχου της ΕE) 
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- ∆εξιότητες σε Πληροφοριακή τεχνολογία (ΙΤ Skills): Παγκόσµια 

έλλειψη, συγκέντρωση σε ορισµένα Κράτη/ Ιδρύµατα/ Εταιρείες. 

- Έρευνα και Ανάπτυξη (R+D / Πατέντες) : Υπερσυγκέντρωση σε λίγα 

κράτη/ ερευνητικά ιδρύµατα 

 

 

→  4ο Βήµα:                                  Νέα e- Οικονοµία 

 

 

 

 

  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΑΣΜΑ 
 
 
 
Το Ψηφιακό χάσµα προκύπτει από τον φαύλο και επαναλαµβανόµενο κύκλο των 

τεσσάρων παραπάνω χασµάτων.  

 

(Μεγαλύτερο) 
Οικονοµικό Χάσµα 

 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 9.1 : Ψηφιακό Χάσµα – Ο φαύλος κύκλος 
(Πηγή: Κατάρας, 2001) 
 
 

 

Χάσµα Γνώσης 
 

  

Ψηφιακό Χάσµα Χάσµα Νέας 
Οικονοµίας 

Χάσµα Τεχνολογίας 

                                                                                           144



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ψηφιακό Χάσµα 
 

9.4 ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
 
Όπως είχε προβλεφθεί από σχετικές έρευνες την τελευταία πενταετία, η 

οικονοµία της γνώσης συγκεντρώνεται γεωγραφικά ολοένα περισσότερο στις 

αστικές περιοχές. Μεγάλο µέρος της ανάπτυξης αυτής συνοδεύεται από 

σηµαντικές εξελίξεις στην πληροφορική και ιδιαίτερα στις ευρυζωνικές 

υποδοµές και υπηρεσίες. Έτσι, υπάρχει κίνδυνος, οι αγροτικές και περιφερειακές 

περιοχές να µείνουν πίσω στις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό που πραγµατικά 

χρειάζεται είναι να αναπτυχθούν οι κατάλληλες επιχειρήσεις, τα κατάλληλα 

οργανωτικά και νοµοθετικά µοντέλα και βέβαια οι οικονοµικοί πόροι. Αν και 

υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα λύσεων σε τοπικό επίπεδο, αποτελούν “σταγόνα 

στον ωκεανό”, αν αναλογιστούµε το µέγεθος της πρόκλησης. 

 
Πρόσφατες έρευνες προέβλεπαν ότι µέχρι το 2005 µόλις το 20% των Ευρωπαίων 

πολιτών θα είχαν ευρυζωνική πρόσβαση, ενώ δεν φαίνεται να γίνεται καµία 

επένδυση στην αγορά η οποία να µπορεί να ξεπεράσει αυτό το φράγµα. Αρκετοί 

πιστεύουν ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται περισσότερο σε συνδέσεις ADSL 

και όχι τόσο σε λύσεις κινητής και στο Internet (Wi-Fi). Μια λύση θα µπορούσε 

να είναι η προώθηση και ενίσχυση πρωτοβουλιών συνεργασίας ανάµεσα στον 

ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα για την παροχή λύσεων σε τοπικό επίπεδο. Τα 

εµπόδια όµως παραµένουν, και είναι τόσο οικονοµικά - εµπορικά όσο και 

νοµοθετικά. 

 
Η ευρυζωνική πρόσβαση αποτελεί καίριο ζήτηµα στην πρωτοβουλία της ΕΕ e-

Europe 2005, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αποµάκρυνση των παραγόντων που 

εµποδίζουν την εξάπλωση των ευρυζωνικών δικτύων. Ανάµεσα στα 

σηµαντικότερα εµπόδια συγκαταλέγεται η αποτυχία απελευθέρωσης των 

υπαρχόντων τοπικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Σηµαντικό εµπόδιο επίσης 

είναι η ύπαρξη πολλών επιµέρους ρυθµίσεων σε τοπικό επίπεδο (για την 

προστασία της τοπικής βιοµηχανίας) και ελάχιστων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Παράλληλα, πρόβληµα αποτελεί και η µη ύπαρξη µιας ενιαίας αγοράς  
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Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ευρυζωνικότητας. 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιµοποιούνται πλέον συγκεκριµένοι 

κανόνες στη χρηµατοδότηση των ευρυζωνικών συνδέσεων, οι οποίοι καλύπτουν 

όλα τα κόστη.  

[www.go-online.gr] 
 
 

9.4.1 Λύσεις στο πρόβληµα ευρυζωνικότητας 
 
 
Είναι σαφές ότι η συνεργασία ανάµεσα στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα 

αποτελεί το θεµέλιο στις περισσότερες προσπάθειες επίλυσης του προβλήµατος 

της ευρυζωνικότητας, κυρίως σε περιοχές όπου η αγορά δεν παρέχει 

ικανοποιητικές λύσεις. Η συνεργασία αυτή συχνά αποτελεί τη βάση ή το κίνητρο 

της δηµιουργίας ζήτησης για ευρυζωνική υποδοµή και υπηρεσίες σε µια περιοχή, 

µε στόχο την εµπλοκή ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στην πράξη, κάτι τέτοιο µπορεί 

να επιτευχθεί παρακολουθώντας το ενδιαφέρον πιθανών χρηστών και 

εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι, δηλ. οι πιθανοί προµηθευτές, οι 

πολιτικοί που λαµβάνουν αποφάσεις και οι χρηµατοδότες, είναι συντονισµένοι 

µε την όλη διαδικασία. Έτσι προκύπτουν δύο στρατηγικές: 

 

1) Συχνή επαφή µε τους πιθανούς παρόχους, µε στόχο την προώθηση της 

ευρυζωνικής πρόσβασης. Αυτή η πρώτη στρατηγική προϋποθέτει την 

ταυτόχρονη δράση της δεύτερης. 

 

2) ∆ηµιουργία και υποκίνηση ζήτησης από πιθανούς χρήστες. Αν οι τοπικές 

αρχές αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των δικών τους 

αναγκών, µπορούν να λειτουργήσουν και ως πάροχοι υπηρεσιών Internet είτε 

ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία µε άλλους παρόχους, ιδρύοντας ξεχωριστή 

επιχείρηση. Ωστόσο, σε οικονοµικό επίπεδο είναι πιθανόν οι τοπικές αρχές να 

έχουν τη δυνατότητα να δικαιολογήσουν την απόκτηση ευρυζωνικής πρόσβασης 

µόνο για την εξυπηρέτηση των δικών τους αναγκών. Συνεταιριζόµενες όµως µε 
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άλλους πιθανούς χρήστες, προωθώντας υπηρεσίες και επιµερίζοντας τους 

κινδύνους και τα κόστη, η εφαρµογή ευρυζωνικών υπηρεσιών µπορεί να γίνει 

εφικτή. 

 

Σήµερα, ελάχιστες µεσαίες ή µικρές επιχειρήσεις εγκαθίστανται σε κάποια 

περιοχή στην Ευρώπη εάν δεν διαθέτει επικοινωνιακή υποδοµή υψηλής 

ποιότητας. Καθώς οι καθηµερινές εργασίες πολλών επιχειρήσεων 

περιστρέφονται ολοένα περισσότερο γύρω από την ενηµέρωση και την 

επικοινωνία, δεν µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς συνδέσεις υψηλών 

ταχυτήτων στο Internet. Αυτό ισχύει για αρκετές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, και 

ιδιαίτερα για όσες δραστηριοποιούνται στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Για 

παράδειγµα, µια µικρή εταιρεία ανάπτυξης λογισµικού δεν είναι απαραίτητο να 

βρίσκεται κοντά σε µια κεντρική αγορά (σε ένα µεγάλο αστικό κέντρο), είναι 

όµως σίγουρα απαραίτητο να διαθέτει ευρυζωνική πρόσβαση. Κατά συνέπεια, οι 

µη αστικές περιοχές οφείλουν να είναι προνοητικές, ώστε να δηµιουργήσουν τις 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς. 

 

Τελικός στόχος είναι να αυξηθεί η διαθεσιµότητα της υποδοµής, του 

εξοπλισµού, του λογισµικού και των υπηρεσιών πληροφορικής σε τοπικό 

επίπεδο, και όλα αυτά να γίνουν οικονοµικά προσιτά και χρηστικά. Το 

πρόβληµα, ιδιαίτερα για τις αγροτικές και περιφερειακές περιοχές, είναι ότι οι 

κοινές υπηρεσίες πληροφορικής που παρέχονται στην αγορά σπάνια αποτελούν 

τη λύση. Οι περιοχές αυτές αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα, κυρίως σε 

ό,τι αφορά τις διαθέσιµες τεχνολογίες, τα εµπλεκόµενα κόστη και την 

κατάσταση της αγοράς. Όλα τα παραδείγµατα αποδεικνύουν ότι οι περιοχές 

αυτές πρέπει να είναι προνοητικές και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε 

προηγµένες υπηρεσίες πληροφορικής. ∆ιαφορετικά, στο µέλλον κινδυνεύουν να 

περιθωριοποιηθούν. Η αποφασιστικότητα και η ισχυρή ηγεσία αποτελούν 

σηµαντικούς παράγοντες προκειµένου η περιφέρεια να επωφεληθεί από την 

ψηφιακή οικονοµία. 
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9.4.2 ∆ηµιουργώντας την κατάλληλη υποδοµή και τις κατάλληλες 
συνεργασίες 
 
 
Ο ρόλος των τοπικών αρχών ως ιδρυτή, χρηµατοδότη (εν µέρει), µεσάζοντα και 

χρήστη είναι πολύ σηµαντικός, καθώς γεφυρώνει τα διαφορετικά συµφέροντα σε 

ένα χώρο που  χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικές εµπορικές σχέσεις. Η 

µακροπρόθεσµη πολιτική συναίνεση και υποστήριξη από τις τοπικές αρχές είναι 

ιδιαιτέρως σηµαντική. Παράλληλα, παρέχει ασφάλεια στους εµπορικούς 

εταίρους και διευκολύνει τους µέχρι σήµερα ανταγωνιστές τόσο σε τοπικό όσο 

και σε εθνικό επίπεδο να µοιράζονται πληροφορίες και να συντονίζουν από 

κοινού τις ενέργειές τους. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστούν και οικονοµικά 

κίνητρα (όπως φορολογικές ελαφρύνσεις) που ενθαρρύνουν τη χρήση του 

Internet. Επιπλέον, θα πρέπει να αναζητηθούν µορφές δηµόσιας 

χρηµατοδότησης, είτε από τις τοπικές αρχές είτε από τοπικά/ εθνικά ή 

ευρωπαϊκά κεφάλαια, όπου αυτό είναι δυνατό, για την πριµοδότηση της 

τεχνολογικής υποδοµής αλλά και για την υποστήριξη της θεσµικής ανάπτυξης 

και την ενίσχυση της χρήσης του ∆ιαδικτύου. Σήµερα, τα ευρωπαϊκά κεφάλαια 

διατίθενται για την ευρυζωνική υποδοµή και όχι για τις εφαρµογές και υπηρεσίες 

που θα λειτουργήσουν πάνω στην υποδοµή αυτή. 

Συνεργασίες ανάµεσα σε ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις είναι 

εποικοδοµητικό να υπάρξουν είτε υπό τη µορφή εταιρείας είτε υπό τη σύσταση 

ενός οµίλου εταιρειών που θα παρέχει υποδοµή για τη συλλογή εµπειριών και 

την παροχή πρακτικής υποστήριξης. Η δηµιουργία ενός τοπικού δικτυακού 

κόµβου πληροφοριών που µπορεί να ενσωµατώσει ένα σύνολο υπηρεσιών, όπως 

η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και η παροχή τουριστικών πληροφοριών, 

υπηρεσιών εκπαίδευσης κλπ., αποτελεί επίσης επιθυµητή πρωτοβουλία. 

Ο σωστός συγχρονισµός είναι επίσης αρκετά σηµαντικός παράγοντας, ιδιαίτερα 

σε ό,τι αφορά τα επιχειρηµατικά συµφέροντα των εταίρων. Οι συνέταιροι 

χρειάζεται να δοκιµάζουν τα τεχνικά προϊόντα και τις λύσεις δικτύωσης υψηλών 

ταχυτήτων. Μια συντονισµένη τεχνική και οργανωτική πλατφόρµα σε 
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συνεργασία µε το δηµόσιο τοµέα µπορεί να αποτελέσει ένα καλό δοκιµαστικό 

περιβάλλον για τους εµπορικούς εταίρους, ιδιαίτερα εφόσον αυτό είναι 

κατάλληλα οριοθετηµένο γεωγραφικά, ώστε να αποτελέσει αντιπροσωπευτικό 

δείγµα των συνθηκών που επικρατούν σε µια ευρύτερη αγορά. Επίσης, η 

συνεργασία τόσο ανάµεσα στους κυβερνητικούς φορείς όσο και ανάµεσα στον 

ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα κρίνεται καίριας σηµασίας. Μπορεί να επιτευχθεί 

από δια-τοµεακές οµάδες εργασίας που εξειδικεύονται για παράδειγµα σε 

τεχνικά ζητήµατα, ανάπτυξη αγοράς, στρατηγικές συµµαχίες, διεθνείς 

συνεργασίες κλπ. Παράλληλα, σε οργανωτικό επίπεδο, η ύπαρξη µιας 

γραµµατείας που θα αναλαµβάνει συντονιστικό ρόλο, θα ελέγχει την πορεία της 

σχετικής πρωτοβουλίας και θα επικοινωνήσει το έργο στην τοπική κοινότητα.  

Είναι επίσης χρήσιµο να δοθεί έµφαση στη δηµιουργία µιας κοινωνίας που 

διαθέτει καθολική πρόσβαση στο Internet. Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί: 

• Με εγκατάσταση σηµείων δηµόσιας πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και άλλων 

καινοτόµων µέσων πρόσβασης, όπως περίπτερα, hotspots (σηµεία 

πρόσβασης µέσω ασύρµατου δικτύου) µέσα σε εµπορικά ή κοινοτικά 

κέντρα, Internet cafe κλπ. 

• Βοηθώντας αυτούς που δεν διαθέτουν τα οικονοµικά µέσα να 

αποκτήσουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, π.χ. µέσα από ειδικά προγράµµατα 

για παιδιά µε ειδικές ανάγκες, ανέργους, ανάπηρους, εθνικές µειονότητες 

κ.λπ. 

[Robinson (2003)] 

 

9.4.3 Υποκίνηση, ενίσχυση και δηµιουργία ζήτησης για ευρυζωνική 
υποδοµή και υπηρεσίες 
 
 
Η ζήτηση για υποδοµή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

µπορεί να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο µε την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων 
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σε µια περιοχή και την παρακίνηση των τοπικών επιχειρήσεων και ιδρυµάτων να 

υιοθετήσουν µεθόδους  ηλεκτρονικού επιχειρείν και τηλεργασίας. Για να 

υπάρξει ζήτηση από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το δηµόσιο τοµέα για 

ευρυζωνική υποδοµή και υπηρεσίες σε µια περιοχή, θα πρέπει αντίστοιχα να 

υπάρξει συντονισµένη στρατηγική. Η στρατηγική αυτή, όπως προκύπτει από 

ενδεικτικά παραδείγµατα, θα µπορούσε να περιλαµβάνει κάποια από τα 

παρακάτω στοιχεία: 

• ∆ιεξαγωγή έρευνας ανάµεσα σε πιθανούς χρήστες για την απάντηση στο 

ερώτηµα αν θα ενδιαφέρονταν για ευρυζωνικές υπηρεσίες ή όχι. Συχνά τα 

αποτελέσµατα µιας τέτοιας έρευνας επιβεβαιώνουν ότι η συντριπτική 

πλειονότητα δείχνει ενδιαφέρον και είναι σε θέση να εκτιµήσει τις 

προσφερόµενες δυνατότητες. Τα αποτελέσµατα τέτοιου είδους ερευνών 

µπορούν να παρουσιαστούν στους παρόχους υποδοµής και υπηρεσιών, 

για να τους ενηµερώσουν για τις υπάρχουσες προοπτικές στην περιοχή, 

που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν µέσα από συγκεκριµένες ενέργειες 

marketing, συµµετοχή σε συµµαχίες ή παρόµοιες πρωτοβουλίες. 

• ∆ιεξαγωγή συντονισµένων ενηµερωτικών ενεργειών για πολίτες και 

επιχειρήσεις µέσα από ειδικές πρωτοβουλίες που θα εξηγούν τα 

πλεονεκτήµατα της ευρυζωνικότητας. Στόχος θα είναι να ενισχυθούν τα 

ποσοστά χρήσης του Internet από επιχειρήσεις και νοικοκυριά που ήδη 

έχουν πρόσβαση και ταυτόχρονα να δηµιουργηθεί ζήτηση για 

ευρυζωνικές υπηρεσίες σε οικογένειες και επιχειρήσεις που δεν έχουν 

ακόµη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γενικότερα, ο στόχος εστιάζεται στη 

δηµιουργία σχετικής ζήτησης στην περιοχή, έτσι ώστε να µετατραπεί σε 

µια πιο κερδοφόρα αγορά για τους παρόχους. Παράλληλα, θα πρέπει να 

αναληφθούν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω κατάρτιση και 

πληροφόρηση των κατοίκων για το Internet, όπως τοπικές εφηµερίδες που 

θα διανέµονται σε όλες τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, διαφηµιστικά σποτ στο ραδιόφωνο και την 

τηλεόραση, εκδηλώσεις στους δρόµους και σε εκθέσεις κ.λπ. Επίσης, θα 

                                                                                           150



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ψηφιακό Χάσµα 
 

µπορούσαν να οργανωθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια πρακτικής 

εξάσκησης, που θα παρέχουν πρακτική υποστήριξη. Παράλληλα θα 

µπορούσαν να λειτουργήσουν γραφεία υποστήριξης για συγκεκριµένα 

θέµατα (τεχνικά, marketing, νοµικά, οργανωτικά, κ.λπ.). Αρκετές 

πρωτοβουλίες µπορούν να παρέχονται µέσα από βιβλιοθήκες, σχολεία, 

κοινοτικά κέντρα κ.ά. Το σηµαντικό είναι όλοι οι εµπλεκόµενοι (δηλ. οι 

επιχειρήσεις, ο δηµόσιος τοµέας και οι δηµοτικές αρχές) να γνωρίζουν και 

να κατανοούν τους κανόνες για τη δηµιουργία ή την ενίσχυση της 

ζήτησης για ευρυζωνική υποδοµή και υπηρεσίες. 

• Τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως 

µοχλός πίεσης προς τους κυβερνητικούς ή άλλους πιθανούς 

χρηµατοδότες. Βασικός στόχος είναι να ενηµερωθούν οι κατάλληλοι 

παράγοντες, δηλ. δηµόσια πρόσωπα που ασκούν επιρροή και πολιτικοί 

των οποίων η υποστήριξη είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε ζητήµατα 

σχέσεων µε τους παρόχους για τις επιχειρηµατικές και κοινωνικές 

δυνατότητες που παρουσιάζονται από την ανάπτυξη ευρυζωνικής 

υποδοµής στην περιοχή. 

• Η ενεργή ενασχόληση και συµµετοχή στις διάφορες κοινότητες και 

οµάδες, όπου αυτές υπάρχουν, είναι επίσης χρήσιµες, ιδιαίτερα αν 

αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα διαφορετικές κοινωνικές, οικονοµικές ή 

εθνικές οµάδες. 

[www.go-online.gr] 

 

9.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Το ψηφιακό χάσµα στις µέρες µας αποτελεί µια πραγµατικότητα καθώς, οι 

σύγχρονες τάσεις στον τοµέα της χρήσης του διαδικτύου αντικατοπτρίζουν τις 

υπάρχουσες παγκόσµιες ανισότητες που προέρχονται κυρίως από διαφορές στο 

εισοδηµατικό καθώς και στο µορφωτικό επίπεδο. Κατά συνέπεια η γεφύρωση 
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του ψηφιακού χάσµατος καθίσταται αναγκαία. Όσον αφορά τις  χώρες που ήδη 

χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ η τοπική πολιτική και διοίκηση µπορεί να φανεί 

καταλυτική. Ένας από τους βασικότερους στόχους της τοπικής πολιτικής οφείλει 

να είναι η γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος ανάµεσα στις αστικές περιοχές και 

την ύπαιθρο, µε στόχο τη διασφάλιση ότι η ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet 

θα είναι οικονοµικά προσιτή και διαθέσιµη σε όλους, ανεξάρτητα από τον τόπο 

κατοικίας τους ή τον τόπο όπου εδρεύει η επιχείρησή τους. Αυτός είναι ο µόνος 

τρόπος για να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πραγµατικά 

αξιοποιούν τις δυνατότητες και αποκοµίζουν τα οφέλη που προσφέρει η 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετικό θέµα το να 

εξασφαλιστεί πρόσβαση για όλους από το να πειστούν οι πολίτες και οι 

επιχειρήσεις αρχικά να χρησιµοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες αποκτώντας τις 

ανάλογες δεξιότητες και έπειτα να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις 

δυνατότητες που τους παρέχουν.  

 
Όπως φαίνεται µέσα από όλα τα παραδείγµατα, προκειµένου να υπάρξει µια 

ολοκληρωµένη προσέγγιση σε µια περιοχή, είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα 

διάφορα πλάνα δράσης και να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν όλες οι απαραίτητες 

διασυνδέσεις ανάµεσα στους τοπικούς φορείς. Τα επιµέρους σχέδια δράσης 

αφορούν στη βιοµηχανική και επιχειρησιακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη 

αγοράς, υποδοµής και ανθρώπινου δυναµικού, καθώς και στην πολιτική και τη 

νοµοθεσία, την εκπαίδευση και την πληροφόρηση, τις στρατηγικές συµµαχίες 

και τις διεθνείς συνεργασίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 
 

10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Ας φανταστούµε έναν κόσµο όπου η επαφή των πολιτών µε τις δηµόσιες 

υπηρεσίες θα είναι δυνατό να υλοποιείται µε το πάτηµα ενός πλήκτρου. 

Αιτήσεις, πιστοποιητικά, άδειες οικοδοµής, πληρωµές προστίµων, διαβατήρια, 

ταυτότητες και πολλά άλλα που έχουν να κάνουν µε την καθηµερινή ζωή των 

πολιτών. Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες θα µπορούσαν να βρίσκονταν στη 

διάθεση των πολιτών χωρίς αναµονή σε ουρές, χωρίς γνωριµίες µε απρόθυµους 

υπαλλήλους, χωρίς σπατάλη χρόνου. Όλα αυτά που περιγράφονται παραπάνω 

απεικονίζουν τον κόσµο της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Στη χώρα µας, η 

συνολική ευθύνη της πορείας της δηµόσιας διοίκησης προς την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση βαραίνει τους ώµους του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και ειδικότερα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το 

µεγαλύτερο µέρος των έργων e-government που πρέπει να υλοποιηθούν, 

χρηµατοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας 

που βρίσκεται υπό την ευθύνη του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 
Στις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες στο χώρο της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

συναντάµε τη δηµιουργία των προγραµµάτων Ποιότητα για τον Πολίτη, 

Κοινωνία της Πληροφορίας, των ΚΕΠ µέσω του προγράµµατος Αριάδνη. Επίσης, 

σηµαντικές είναι οι δράσεις οι σχετικές µε τις προκηρύξεις των δυο µεγάλων 

έργων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Συζεύξις, το TAXISnet, το Πληροφοριακό 

Σύστηµα του ΙΚΑ, τη δηµιουργία του επιχειρησιακού προγράµµατος Πολιτεία, 

που είχε σχεδιαστεί για να καλύψει e-ανάγκες που δεν ήταν επιλέξιµες από την 

Κοινωνία της Πληροφορίας, τον σχεδιασµό των ΠεΣΥΠ και τη δηµιουργία του 

πλαισίου διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστηµάτων του δηµόσιου 

τοµέα. 
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10.2  Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΡΕΙΑ 
 
 
Κύρια χαρακτηριστικά της Ελληνικής διοικητικής πραγµατικότητας µέχρι 

πρότινος ήταν το χαµηλό ποσοστό δαπανών για Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ο χαµηλός αριθµός υπαλλήλων -  χρηστών των 

πληροφοριακών συστηµάτων και του διαδικτύου, καθώς και η έλλειψη 

καταρτισµένου προσωπικού στις ΤΠΕ για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας πληροφοριών. Για να καλυφθεί το κενό αυτό δροµολογήθηκαν 

διάφορα προγράµµατα ως επί το πλείστον επιδοτούµενα από την ΕΕ µε 

συγκεκριµένους στόχους και στρατηγικές, µετρήσιµη αποτελεσµατικότητα και 

δεσµευτικότητα για την υλοποίησή τους από τους διαφόρους δηµοσίους φορείς.  

Αν και τα αποτελέσµατα σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν τα αναµενόµενα, 

εντούτοις αποτέλεσαν κατευθύνσεις εκσυγχρονιστικών προθέσεων για έναν 

εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης µε υπέρβαση των γραφειοκρατικών 

µηχανισµών και παροχή ποιοτικά αναβαθµισµένων υπηρεσιών προς τους 

πελάτες-πολίτες.  

[Αποστολάκης Ι., Λουκής Ε., Χάλαρης (2004)] 

 

10.2.1 Το πρόγραµµα “Ποιότητα για τον Πολίτη” 
 
 
Το 1998 µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών τέθηκε σε εφαρµογή η 

διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης του προγράµµατος “Ποιότητα για τον 

Πολίτη”, που φιλοδοξούσε να συνδέσει αρµονικά και να ενοποιήσει σε ένα 

συνεκτικό πρόγραµµα όλες τις προηγούµενες ρυθµίσεις και δράσεις µε σαφείς 

στόχους, χρονοδιάγραµµα και µέσα εφαρµογής. Η παρέµβαση αφορούσε 

τέσσερα επίπεδα δράσης. Οργανωτικές ∆οµές, λειτουργία, Ανθρώπινο 

∆υναµικό, Νέες τεχνολογίες. 

Οι στόχοι του προγράµµατος για τη διαµόρφωση µιας συνολικής πολιτικής 

ποιότητας ήταν: 

- ∆ηµιουργία υποδοµών και µηχανισµών επικοινωνίας τους κράτους µε 

τους πολίτες 

                                                                                           155



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Η Ελληνική Πορεία 
 

- ∆ιαµόρφωση όρων εµπιστοσύνης µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών και 

πολιτών 

- Αποτελεσµατική διαχείριση των υποδείξεων και των παραπόνων των 

πολιτών µέσα από αναβαθµισµένους µηχανισµούς συµµετοχής τους 

- ∆ηµιουργία διοικητικής κουλτούρας που θα στηρίζεται στην 

αποτελεσµατική ικανοποίηση των πολιτών 

- Καλλιέργεια κλίµατος φιλικότητας, εµπιστοσύνης, συµµετοχικότητας 

µεταξύ διοίκησης και κοινωνίας 

- Γενικότερη βελτίωση του βαθµού ικανοποίησης των αναγκών του πολίτη  

Πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος συνιστούσαν το σύνολο των Υπηρεσιών 

των Υπουργείων, Περιφερειών, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α  

 

10.2.2 Το πρόγραµµα “Πολιτεία” 
 
 
Το Μάιο του 2000 διαµορφώθηκε το πρόγραµµα “Πολιτεία”, το οποίο 

περιγράφει τις γενικές κατευθύνσεις της διαρκούς µεταρρύθµισης της Ελληνικής 

δηµόσιας ∆ιοίκησης. Το πλαίσιο αυτό συµπληρώνεται από µια σειρά ειδικών 

επιχειρησιακών προγραµµάτων. Η νέα αυτή διαδικασία διοικητικής 

µεταρρύθµισης έρχεται ως επακόλουθο της προσπάθειας για διοικητική 

σύγκλιση µε τις χώρες της ΕΕ και της υιοθέτησης επιτυχηµένων εµπειριών και 

τεχνολογιών των πλέον προηγµένων χωρών. Κοµβικό σηµείο και αυτού του 

προγράµµατος παραµένει η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 
Οι βασικοί άξονες του προγράµµατος πολιτεία ήταν:  

 
1. Η αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες 

2. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων υπηρεσιών 

3. Η ενιαιοποίηση και απλούστευση του θεσµικού πλαισίου 

4. Η αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού 

5. Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

6. Η µετάβαση σε µια διοίκηση περισσότερο αποτελεσµατική και λιγότερο 
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ακριβή 

7. Ο περιορισµός του δηµοσίου τοµέα 

8. Η διασφάλιση της διαφάνειας και η εφαρµογή της αρχής του ελέγχου 

9. Η ενίσχυση του διαλόγου µε την καθιέρωση συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων 

10. Η περαιτέρω αποκέντρωση µε τη µεταφορά αρµοδιοτήτων στην 

Αυτοδιοίκηση 

 
Ορισµένες από τις δράσεις ήταν: 

 
- Καθιέρωση απογευµατινής λειτουργίας σε Υπηρεσίες Αιχµής 

- Παροχή Υπηρεσιών µιας στάσης (One Stop Shop) σε 7 Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις 

- Πολυκαταστήµατα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

- Τηλεφωνικό κέντρο 1464 (ενηµέρωση) και 1502 (έκδοση 

πιστοποιητικών) 

- Κέντρα πληροφόρησης πολιτών 

- Έκδοση και κυκλοφορία “Οδηγού του πολίτη”,  της εφηµερίδας 

“∆ηµοσιογραφικά” 

- ∆ηµιουργία πάνελ πολιτών  

- Λειτουργία Οµάδας άµεσης παρέµβασης 

- Χάρτες δικαιωµάτων πολιτών 

- Ανασχεδιασµός και ηλεκτρονική ψηφιοποίηση των εντύπων, αιτήσεων 

 

10.2.3 Το πρόγραµµα “Αριάδνη” 
 
 
Το πρόγραµµα “Αριάδνη”, ένα σύστηµα πρόσβασης σε διοικητικές πληροφορίες 

µέσω οργανωµένων κέντρων (Call Centers), περιελάµβανε τη δηµιουργία ενός 

συστήµατος γραφείων, την εφαρµογή συστήµατος λήψης και επεξεργασίας 

αιτηµάτων, θέσεων και απόψεων των πολιτών, τη δηµιουργία δικτυακής πύλης 

(portal) διοικητικής πληροφόρησης στο διαδίκτυο για τον πολίτη καθώς επίσης 
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και την εφαρµογή αναδιοργάνωσης των διαδικασιών έκδοσης αδειών και 

πιστοποιητικών. Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού λειτούργησαν γραφεία 

ενηµέρωσης σε πολλούς δήµους, νοµαρχίες και περιφέρειες, συνδεδεµένα µε 

ειδικές συνεχώς ανανεούµενες βάσεις δεδοµένων και πληροφοριών, τόσο µεταξύ 

των πολιτών και της διοίκησης αλλά και µεταξύ δήµων και κεντρικής διοίκησης. 

 

10.2.4 Η ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων διοικητικής πληροφόρησης 
 
 
Παράλληλα µε τα παραπάνω προγράµµατα,  δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση καθώς 

επίσης και κεντρική κατεύθυνση προς όλες τις βαθµίδες της Ελληνικής 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την άµεση ανάπτυξη των διαδικτυακών τους τόπων, µε 

στόχο την παροχή στους πολίτες ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής διοικητικής 

πληροφόρησης όσον αφορά τις συναλλαγές τους µε τη διοίκηση, π.χ αναγκαία 

πιστοποιητικά, διαδικασίες. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα την ταχεία 

δηµιουργία πολλών διαδικτυακών τόπων διοικητικής πληροφόρησης όπως: 

 
- Βουλής και Κυβέρνησης 

- Υπουργείων και Γενικών Γραµµατειών 

- ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και Οργανισµών 

- Πολιτικών Κοµµάτων 

- Περιφερειών, Νοµαρχιών και ∆ήµων 

- Ανεξάρτητων Αρχών (π.χ Συνηγόρου του Πολίτη, ΑΣΕΠ) 

 
Η πληροφόρηση παρέχεται σήµερα κυρίως από τις ιστοσελίδες του Κέντρου 

Εξυπηρέτηση Πολιτών (ΚΕΠ,  www.kep.gov.gr), τους δικτυακούς τόπους των 

διαφόρων δηµοσίων υπηρεσιών αλλά και τηλεφωνικά µε τον αριθµό 1464. 
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10.3 ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ” 

 
 
Με βάση την εµπειρία που αποκτήθηκε από τα προαναφερθέντα προγράµµατα 

µε στόχο τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό της ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

αλλά και της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας γενικότερα σχεδιάστηκε το 

επιχειρησιακό πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας, το οποίο είναι ενταγµένο 

στο Γ’ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης µε συνολικό προϋπολογισµό 2,8 δις €. 

Αποτελεί ένα σύνολο ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών τεχνολογικών 

παρεµβάσεων σε πολλούς τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, έτσι 

ώστε να λειτουργήσει καταλυτικά για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας στην Ελλάδα. Στόχο του αποτελεί η εφαρµογή των 

σηµαντικότερων σηµείων της Λευκής Βίβλου της Ελληνικής Κυβέρνησης µε 

τίτλο “Η Ελλάδα στην κοινωνία της πληροφορίας: Στρατηγική και ∆ράσεις” και 

παράλληλα η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 

e-Europe 2002  της ΕΕ.  

 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού το πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας 

περιλαµβάνει πέντε άξονες δράσεων. 

 
1. Παιδεία και Πολιτισµός: δράσεις προσαρµογής του εκπαιδευτικού 

συστήµατος στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, εξοπλισµός και 

δικτύωση σχολείων, πανεπιστηµίων, ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου και υποδοµών τηλε-εκπαίδευσης, ψηφιακής τεκµηρίωσης 

και ανάδειξης του ελληνικού πολιτισµού.    

2. Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής: βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, έµφαση στην 

διοικητική εξυπηρέτηση, στην κοινωνική ασφάλιση, στον τοµέα της 

δικαιοσύνης, χρήση των τεχνολογιών στους τοµείς υγείας και πρόνοιας. 

3. Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονοµία: δράσεις για 

δηµιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος για την οικονοµική 

δραστηριότητα, την βελτίωση των συνθηκών για την ίδρυση και 
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λειτουργία ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, ενθάρρυνση τηλε-εργασίας και 

τηλε-κατάρτισης, την αναβάθµιση των ανθρώπινων δεξιοτήτων µε την 

ανάπτυξη βασικών γνώσεων πληροφορικής, την προώθηση της εργασίας 

στο νέο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

4. Επικοινωνίες: δράσεις για την παροχή προηγµένων τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών για τον πολίτη, για την δηµιουργία  κατάλληλου θεσµικού 

περιβάλλοντος στον τοµέα των επικοινωνιών. 

5. Τεχνική βοήθεια: δράσεις δηµοσιότητας και προβολής του προγράµµατος 

“Κοινωνία της Πληροφορίας” µε στόχο τη διάχυση της πληροφόρησης, 

την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

[www.infosociety.gr], [Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της πληροφορίας] 
 
 

10.4 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΥΖΕΥΞΙΣ” 
 
 
Η ανάγκη για υλοποίηση εφαρµογών της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στις 

οποίες εµπλέκονται περισσότεροι του ενός δηµόσιοι φορείς, οδήγησε στο 

σχεδιασµό µιας ενιαίας εσωτερικής υποδοµής δικτυακής διασύνδεσης δηµόσιων 

φορέων. Προς την κατεύθυνση αυτή το πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας υλοποιείται το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορµού για τους φορείς του ∆ηµοσίου 

που σκοπό έχει να καλύψει όλες τις ανάγκες επικοινωνίας µεταξύ τους, 

παρέχοντας υψηλού επιπέδου δυνατότητες: 

 
- Τηλεφωνίας:  (τηλεφωνική επικοινωνία ανάµεσα στους φορείς) 

- Επικοινωνίας ∆εδοµένων:  (επικοινωνία µεταξύ υπολογιστών και 

Internet) 

- Επικοινωνία video: (τηλεδιασκέψεις, τηλε-εκπαίδευση) 

 
Μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι δυνατή η παροχή στους φορείς του 

∆ηµοσίου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µε υψηλή ποιότητα και χαµηλό 

κόστος, ώστε να υπάρχει αποτελεσµατική ροή πληροφοριών µεταξύ φορέων 
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τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο. Ειδικότερα, σκοπός του έργου 

είναι η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των δηµοσίων φορέων µε την 

αναβάθµιση της µεταξύ τους επικοινωνίας µέσω της παροχής προηγµένων 

τηλεµατικών υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της ενοποιηµένης εξυπηρέτησης 

των πολιτών µε αυτοµατοποιηµένο και φιλικό τρόπο. 

Ειδικότερα οι στόχοι του ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι:  

 
- Η µείωση του κόστους της επικοινωνίας ( περίπου 50% !!! ) µεταξύ των 

φορέων του ∆ηµοσίου µε ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και 

ασφάλειας διακίνησης των πληροφοριών.  

- Η αποτελεσµατική εκµετάλλευση των πληροφοριακών συστηµάτων των 

φορέων του ∆ηµοσίου µέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των 

συστηµάτων τους.  

- Η εκµετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών.  

- Η αποφυγή επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσεις δεδοµένων και 

δικτυακές εγκαταστάσεις.  

- Η αποτελεσµατική διαχείριση της διακίνησης των δεδοµένων των φορέων 

του ∆ηµοσίου και η κεντρική και κατανεµηµένη υποστήριξη των 

τηλεµατικών εφαρµογών.  

- Η δηµιουργία προϋποθέσεων συµβατότητας στις δικτυακές 

εγκαταστάσεις των φορέων του ∆ηµοσίου.  

- Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες 

έχουν ως πηγή διάφορους φορείς του ∆ηµοσίου.  

- Η 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).  

- Η δηµιουργία αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης µε πληροφοριακή και 

επικοινωνιακή υποδοµή και ο ευκολότερος συντονισµός των διαδικασιών 

των δηµοσίων υπηρεσιών µέσω της δικτύωσης. 
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10.5 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 
 
 
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 31 

του Νόµου 3013/2002. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό τα ΚΕΠ συστήνονται και 

λειτουργούν στις Περιφέρειες, στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (και στα 

νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα) καθώς και στους ∆ήµους και στις Κοινότητες. Ως 

αποστολή των ΚΕΠ ορίζεται “η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η 

διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή µιας αίτησης µέχρι 

την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες 

υπηρεσίες”. Ειδικότερα ο νοµοθέτης των ΚΕΠ αναθέτει: 

 
1. Να ενηµερώνουν και να πληροφορούν τον πολίτη σχετικά µε τις ενέργειες 

που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, 

2. Να παραλαµβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων 

τους από Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και να καταχωρεί τα στοιχεία τους σε 

ειδικό πρωτόκολλο 

3. Να διαθέτουν στους πολίτες έντυπα αιτήσεων 

4. Να ελέγχουν την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών, να αναζητούν τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται, και να παραλαµβάνουν µε οποιοδήποτε 

πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες µετά από σχετική 

εξουσιοδότηση του πολίτη  

5. Να διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην 

αρµόδια για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία µε οποιοδήποτε πρόσφορο 

τρόπο 

6. Να παρέχουν υπηρεσίες επικύρωσης διοικητικών εγγράφων, γνησίου 

υπογραφής, καθώς επίσης και αποδεικτικών φορολογικής ενηµερότητας 

(µέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης µε το σύστηµα TAXIS) 

 

Βασικά χαρακτηριστικά των ΚΕΠ 

 

Ο θεσµός των ΚΕΠ αποτελεί µια απάντηση στο αίτηµα για καλύτερη 
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εξυπηρέτηση του πολίτη και µπορεί να εξελιχθεί τόσο ως εργαλείο για την 

αύξηση της ανταποκρισιµότητας της διοίκησης στις ανάγκες του πολίτη, όσο και 

ως καταλύτης για την βελτίωση των διαδικασιών και γενικότερα για την 

πραγµατοποίηση ευρύτερων αλλαγών στο εσωτερικό της δηµόσιας διοίκησης.  

Οι απαιτήσεις για άµεση διεκπεραίωση των αιτηµάτων που υποβάλλονται από 

τους πολίτες στα ΚΕΠ (απαιτήσεις επιπέδου front office) δηµιουργούν σε όλους 

τους εµπλεκόµενους δηµόσιους φορείς αντίστοιχες απαιτήσεις και πιέσεις για 

σηµαντική βελτίωση των διαδικασιών και της παραγωγικότητας (απαιτήσεις 

επιπέδου back office). Και αντίστροφα οι βελτιωτικοί ανασχεδιασµοί των 

διαδικασιών των φορέων του δηµοσίου πρέπει να σχεδιάζονται µε τελικό στόχο 

τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών τόσο µέσω των ΚΕΠ, όσο και µέσω 

των λοιπών καναλιών αλληλεπίδρασης µε τους πολίτες.  

 
Γενικότερα τα ΚΕΠ αποτελούν το front office της δηµόσιας διοίκησης και 

διαδραµατίζουν δύο σηµαντικότερους ρόλους:  

- Αποτελούν για την διοίκηση το αντίστοιχο ενός δικτύου πώλησης για µια 

εταιρεία. ∆ηλαδή αποτελούν τη γεωγραφική αντιπροσώπευση και το 

πλησιέστερο σηµείο εξυπηρέτησης των πολιτών και παροχής όλων των  

“προϊόντων” της διοίκησης.  

- Αποτελούν One Stop Shops (Υπηρεσίες µιας στάσης) ώστε να µπορεί 

µέσω ενός ΚΕΠ να ασκήσει ένας πολίτης τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις του. 

 
Εξαιτίας αυτού του χαρακτήρα τους αναµένεται να αποτελέσουν τη βάση για την 

µετάβαση σε ολοκληρωµένα σηµεία ηλεκτρονικής διοίκησης, που παρέχουν τη 

δυνατότητα πολλών συναφών ηλεκτρονικών συναλλαγών, σύµφωνα µε το 

µοντέλο των Ηλεκτρονικών One Stop Shops (Υπηρεσίες µιας στάσης). Στην 

διαδικτυακή πύλη www.kep.gov.gr ήδη περιλαµβάνονται πολλές πιστοποιηµένες 

διαδικασίες και τα αντίστοιχα έντυπα (τα οποία ο πολίτης µπορεί να “κατεβάσει” 

από τον διαδικτυακό τόπο).    
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Η διαδικτυακή πύλη των ΚΕΠ  www.kep.gov.gr 

 
Μια εικόνα της διαδικτυακής πύλης των ΚΕΠ, βλέπουµε στο σχήµα 11.1  

παρακάτω. Ο σχεδιασµός της πύλης είναι αρκετά απλός και χαρακτηρίζεται από 

φιλικότητα προς το χρήστη. Παρέχει πολλές από τις τυπικές δυνατότητες που 

συνήθως υπάρχουν σε µια διαδικτυακή πύλη, αν και κάποιες άλλες απουσιάζουν, 

όπως για παράδειγµα δεν υπάρχουν στατιστικά για τη χρήση του διαδικτυακού 

τόπου κ.ά.  

 
Πρόκειται για µια υπηρεσία πληροφόρησης επιπέδου 2, καθώς δεν υπάρχει 

διαδραστικότητα µεταξύ του χρήστη και της υπηρεσίας. Η πληροφορία που 

παρέχεται είναι ωστόσο χρήσιµη, καθώς µπορεί να αποτελέσει βάση εκκίνησης 

για την αναζήτηση από το χρήστη των ειδικών πληροφοριών που τον 

ενδιαφέρουν. Στα θετικά της πύλης αξίζει να σηµειωθούν η πρόβλεψη για άλλες 

γλώσσες, συγκεκριµένα υπάρχει έκδοση στα αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά. 

Επίσης πολύ θετικό είναι η κατηγοριοποίηση των πληροφοριών είτε ανά 

υπουργείο είτε ανά θεµατική ενότητα. Ιδιαίτερα η χρήση θεµατικών ενοτήτων 

είναι πολύ σηµαντική καθώς βρίσκεται πιο κοντά σε µια πολιτοκεντρική 

αντιµετώπιση των διαδικασιών: η πληροφορία είναι οργανωµένη µε τη λογική 

αυτού που την αναζητάει, ώστε να περιορισθούν οι διαδροµές του πολίτη.  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.1: ∆ικτυακός τόπος ΚΕΠ 
 

 

10.6 ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
(TAXIS) 

 
 
Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) του Υπ. 

Οικονοµικών αποτελεί έναν από τους πρώτους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

που εισήγαν και προώθησαν την Πληροφορική στη διοικητική λειτουργία καθώς 

επίσης και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αποτελεί 

την συνέχεια του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών και 

άλλων ∆ιοικητικών Μονάδων. Η παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος Φορολογίας (Taxation Information System – 

TAXIS) ξεκίνησε στις αρχές του 1998. Έκτοτε το έργο αναπτύχθηκε ταχύτατα 

σε όλες τις ∆.Ο.Υ της χώρας µε αποτέλεσµα σήµερα να εξυπηρετεί το σύνολο 

των φορολογικών συναλλαγών.  
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Το TAXIS αποτέλεσε τη βάση για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet, η 

πρώτη των οποίων ήταν η ηλεκτρονική υποβολή πιστωτικών και µηδενικών 

δηλώσεων ΦΠΑ, το Μάιο του 2002. Ακολούθησαν γρήγορα πολλές άλλες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η έκδοση µέσω φαξ αποδεικτικού φορολογικής 

ενηµερότητας από το σύστηµα TAXISphone, η ηλεκτρονική πληροφόρηση για 

τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων 

και των χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ. Τόσο το εσωτερικό σύστηµα TAXIS όσο 

και το εξωστρεφές πληροφοριακό TAXISnet υπήρξαν πολύ επιτυχηµένα.  

 
Γενικότερα το εξωστρεφές πληροφοριακό σύστηµα TAXISnet που συνεχώς 

αναβαθµίζεται αποτελεί φορέα και διαχειριστή πληροφοριών και υπηρεσιών 

εξαιρετικής ευαισθησίας. Η διασφάλιση του απόρρητου και της ακεραιότητας 

των δεδοµένων που βρίσκονται ή διακινούνται από το σύστηµα αποτελεί πρώτη 

προτεραιότητα η οποία υλοποιείται µε υψηλές επενδύσεις σε υποδοµές 

ασφάλειας, ελέγχου και αντιµετώπισης κινδύνων. Επίσης το  TAXISnet θα 

πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετεί µεγάλο αριθµό πολιτών παρέχοντας 

υπηρεσίες των οποίων η ζήτηση παρουσιάζει έντονες αιχµές και χαρακτηρίζεται 

από µαζικότητα που συγκεντρώνεται περιοδικά σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

Για τον σκοπό αυτό η δοµή του συστήµατος πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να 

υποστηρίζει την οµαλή εξυπηρέτηση των χρηστών υπό συνθήκες υψηλού 

φόρτου εργασίας χωρίς να υποβαθµίζεται το επίπεδο της παρεχόµενης 

υπηρεσίας.  
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 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.2: ∆ικτυακός τόπος Υπουργείου Οικονοµικών (TAXISnet) 
 
 

10.7 ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ 
ΙΚΑ 

 
 
Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΙΚΑ υποστηρίζει όλες 

τις λειτουργίες είσπραξης των εσόδων και υλοποίησης των παροχών του 

Ιδρύµατος προς τους ασφαλισµένους του. Τα βασικά υποσυστήµατα του ΟΠΣ 

ΙΚΑ είναι: 

- Υποσύστηµα εργοδοτών - Ασφαλιστικών εισφορών 

- Υποσύστηµα Ασφαλισµένων και Παροχών 

- Υποσύστηµα Υγείας 

- Υποσύστηµα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Κάθε ένα από τα παραπάνω υποσυστήµατα αναλύεται σε επιµέρους εφαρµογές.  

Πέραν των παραπάνω εσωτερικών υποσυστηµάτων το ΟΠΣ του ΙΚΑ 

περιλαµβάνει και ένα εξωστρεφές υποσύστηµα, το οποίο παρέχει µέσω του 

διαδικτύου και του δικτυακού τόπου του ΙΚΑ (www.ika.gr), την δυνατότητα 
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ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη και 

Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης. Προς το παρόν οι ηλεκτρονικές αυτές 

συναλλαγές του ΙΚΑ αφορούν τις επιχειρήσεις, αλλά υπάρχει η πρόβλεψη 

σύντοµα να εξυπηρετούνται και τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή να µπορεί ο 

πολίτης να ενηµερώνεται, να τυπώνει τις δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που 

χρειάζεται από το σπίτι, µέσω του Internet όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τις 

συναλλαγές του µε την εφορία.  

 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.3: ∆ικτυακός τόπος IKA 
 
 

10.8 ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 
 
Για την επιτυχία των παραπάνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών δηµοσίας διοίκησης, 

αλλά και γενικότερα για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου (e-

commerce), της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και ολόκληρης της 

ψηφιακής οικονοµίας στην χώρα µας είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί η χρήση 

των ΤΠΕ και του διαδικτύου από όσο το δυνατό µεγαλύτερο µέρος του 

πληθυσµού και των επιχειρήσεων. ∆εν αρκεί µόνο η προσφορά διοικητικών, 

τραπεζικών και εµπορικών υπηρεσιών µέσω του Internet, αλλά είναι απαραίτητο 
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να δηµιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ζήτηση και χρήση τους.  

 
Προς την κατεύθυνση αυτή τα προγράµµατα “∆ικτυωθείτε” και “Επιχειρείτε 

Ηλεκτρονικά” του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχουν ως στόχο την προώθηση της 

χρήσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων από τις επιχειρήσεις για την ένταξή 

τους στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και στη Νέα Οικονοµία. Ειδικότερα το 

πρόγραµµα “∆ικτυωθείτε” περιλαµβάνει οικονοµική ενίσχυση σε µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις µε σκοπό την προµήθεια βασικού εξοπλισµού, την αρχική σύνδεση 

µε το διαδίκτυο, ή την περαιτέρω αξιοποίηση του διαδικτύου προς την 

κατεύθυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου καθώς επίσης και την εκπαιδευτική 

στήριξη επιχειρηµατιών και εργαζοµένων από συµβούλους.  

 
Το πρόγραµµα “Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά ” επιδιώκει την επιτάχυνση της 

υιοθέτησης νέων ΤΠΕ καθώς και πρακτικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις 

ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  

Ιδιαίτερα σηµαντική για την πρόοδο της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης, αλλά 

και γενικότερα της ψηφιακής οικονοµίας στην χώρα µας είναι η δηµιουργία και 

ο συνεχής εµπλουτισµός των διαδικτυακών πυλών (portals)  της δηµόσιας 

διοίκησης.   

    

10.8.1 Το Ευρωπαϊκό  Ερευνητικό έργο eGOV 
 
 
Ο στόχος του έργου  eGOV είναι να προδιαγραφεί, αναπτυχθεί, επιδειχθεί και 

αξιολογηθεί µια ολοκληρωµένη πλατφόρµα για την πραγµατοποίηση της “online 

one-stop” ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης. Αυτή η πλατφόρµα θα δώσει τη 

δυνατότητα στο δηµόσιο τοµέα να παρέχει στους πολίτες πληροφορίες και 

υπηρεσίες και δυνατότητες ηλεκτρονικών συναλλαγών βασισµένες σε “life-

events”, (σηµαντικά γεγονότα της ζωής ενός πολίτη π.χ γάµος, ή µιας 

επιχείρησης π.χ ίδρυση), ως εκ τούτου αυξάνοντας την χρησιµότητα και την 

αποτελεσµατικότητα αυτών.  

 
Τα κύρια οφέλη στους πολίτες και στις επιχειρήσεις είναι: 
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- Η ενεργοποίηση των ενοποιηµένων δηµόσιων υπηρεσιών, µε βάση την 

έννοια του γεγονότος ζωής 

-  Η ενεργοποίηση των µεµονωµένων δηµοσίων φορέων 

 
Τα οφέλη για τους δηµοσίους οργανισµούς είναι:  

- Οι υπηρεσίες  eGOV µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν σε πολλά 

διαφορετικά γεγονότα-ζωής 

- Οι ήδη υπάρχουσες ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες µπορούν να 

παρέχονται στους πολίτες µέσω της πλατφόρµας του eGOV 

- Τόσο οι αυτοµατοποιηµένες όσο και οι µη αυτοµατοποιηµένες δηµόσιες 

υπηρεσίες µπορούν να ενοποιηθούν στην πλατφόρµα του eGOV’ 

- Το εννοιολογικό µοντέλο του eGOV έχει πραγµατοποιηθεί βασισµένο σε 

ανοιχτά πρότυπα και τεχνολογίες 

 

10.8.2 Το Ευρωπαϊκό  Ερευνητικό έργο ICTE-PAN 
 
 
Σκοπός του ευρωπαϊκού αυτού ερευνητικού έργου είναι η ηλεκτρονική 

υποστήριξη της συνεργασίας µεταξύ ∆ηµοσίων Οργανισµών (G2G: Government 

to Government Collaboration)  

- τόσο σε επίπεδο υλοποίησης διοργανωτικών ροών εργασίας, οι οποίες 

διαπερνούν περισσότερους του ενός ∆ηµόσιους Οργανισµούς (π.χ 

∆ήµους, Νοµαρχίες, Περιφέρειες, Υπουργεία, Νοµικά Πρόσωπα 

∆ηµοσίου/ Ιδιωτικού ∆ικαίου. Κλπ.) 

- όσο και σε επίπεδο σχεδιασµού και υλοποίησης πολιτικών προγραµµάτων 

(π.χ τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, αντιµετώπισης συγκεκριµένων 

κοινωνικών προβληµάτων κλπ.) στα οποία εµπλέκονται περισσότεροι του 

ενός ∆ηµόσιοι Οργανισµοί, µέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών της 

Υποστηριζόµενης από Υπολογιστή Συνεργασίας (Computer Supported 

Collaborative Work) προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας και 

λειτουργίας Εικονικών-Ηλεκτρονικών Οµάδων αυτών που θα 

συνεργάζονται εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονική υποστήριξη. 
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10.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 
Αρχικά, όταν η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση έκανε τα πρώτα βήµατά της όλοι 

µιλούσαν για συστήµατα, τεχνολογίες, δίκτυα και λογισµικά. Στην πορεία, όµως, 

έγινε εµφανές ότι στο e-government η τεχνολογία δεν είναι πρωταγωνιστής, 

αλλά ένα µέσο το οποίο είναι απαραίτητο για την υλοποίησή της. Σήµερα, 

λοιπόν, η συντριπτική πλειονότητα των αρµόδιων φορέων αναγνωρίζει ότι για να 

πετύχει το e-government απαιτείται αλλαγή στις οργανωτικές δοµές του 

δηµόσιου τοµέα, εκπαίδευση των δηµόσιων υπαλλήλων, δηµιουργία ψηφιακής 

και τεχνολογικής κουλτούρας στον πολίτη, και πάνω από όλα ενηµέρωση προς 

όλες τις πλευρές. 

 
Στην περίπτωση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η χώρα µας, αν και έχει 

κάνει σηµαντικά βήµατα κρατεί τις τελευταίες θέσεις των ευρωπαϊκών 

εξειδικευµένων µελετών. Θεωρητικά, ένα σηµαντικό µέρος των κονδυλίων της 

ΚτΠ αφορά στο e-government, αλλά, αν αναλογιστεί κανείς την πορεία του 

επιχειρησιακού προγράµµατος, κατανοεί αυτόµατα και την επιτυχία της 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στη χώρα µας. Πλην του TAXISnet, του IKAnet 

και κάποιων µικρών έργων, η e-πρόοδος των κρατικών οργανισµών µόνο 

µηδαµινή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί. Παράλληλα, βέβαια, και η e-γνώση 

της συντριπτικής µερίδας των πολιτών δεν κινείται σε καλύτερα επίπεδα. Πολλά 

τα εµπόδια που παρεµβάλλονται. Πολλά τα χρήµατα που απαιτούνται. Πολλοί οι 

εµπλεκόµενοι φορείς. Σηµαντικά τα βήµατα που πρέπει να γίνουν, για να 

µπορέσει η χώρα µας να προσεγγίσει την e-ετοιµότητα των υπόλοιπων 

αναπτυγµένων κρατών. Ίσως για αυτό και η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, 

τελικώς, να αποτελεί το κρισιµότερο στοίχηµα της χώρα µας για τα επόµενα 

χρόνια. 
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Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση – Το όραµα των πολιτών 

 
Παρατηρούµε στις µέρες µας να γίνεται ολοένα και περισσότερο, εκτεταµένη 

συζήτηση που αφορά τις νέες τεχνολογίες. Ειδικότερα ο τοµέας των 

επικοινωνιών και της πληροφορικής αποτελεί το επίκεντρο, καθώς οι Νέες 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλάζουν την 

καθηµερινότητά µας ριζικά, παρεµβαίνουν στη ζωή µας και µας υπόσχονται ένα 

καλύτερο επίπεδο ζωής. Μάλιστα, η σύνδεσή τους µε τον τρόπο άσκησης της 

κρατικής εξουσίας είναι άρρηκτη. Αν παρατηρήσουµε, ο όρος Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση επαναλαµβάνεται συχνά και πολλές φορές και αναφέρεται ως µια 

λύση στα προβλήµατα της σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης µε στόχο τη βελτίωση 

της παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών προς τον πολίτη. Επίσης θεωρείται 

πως ενδυναµώνει τη συµµετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων, προσδίνοντας 

στην κυβέρνηση περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα. Τα πεδία 

εφαρµογής της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι η Ηλεκτρονική ∆ιοίκηση, οι 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία  

 
Οι πολίτες, αναµένουν από την υλοποίηση τέτοιων προγραµµάτων Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης πως θα δηµιουργηθεί η υποδοµή για µια κυβέρνηση πιο 

υπεύθυνη που θα παρέχει µεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση και θα 

επιτρέπει πιο αποδοτικές και ελαχιστοποιηµένου κόστους διαδικασίες.  Καθώς οι 

κυβερνήσεις εστιάζονται γύρω από το διαδίκτυο, η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

έχει να κάνει µε πολλά περισσότερα από απλά να αποκτήσει και να 

εγκαταστήσει τις κατάλληλες τεχνολογίες.  Η επιτυχής υλοποίηση απαιτεί 

προσεκτικό σχεδιασµό και καθοδήγηση των οργανωσιακών στόχων, πολιτικών, 

διαδικασιών και τεχνολογιών.    
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Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση αφορά τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, ολόκληρη 

την κοινωνία 

 
Οι προκλήσεις και οι στόχοι της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

αντικατοπτρίζονται µέσα από την ικανοποίηση των πολιτών/πελατών, των 

επιχειρήσεων και ολόκληρης της κοινωνίας. Οι προκλήσεις στις οποίες καλείται 

η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση να ανταπεξέλθει όσον αφορά τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις, την διακυβέρνηση αλλά και την κοινωνία συνοψίζονται παρακάτω: 

 
Κυβέρνηση προς Πολίτη: µε τον πολίτη να είναι στο επίκεντρο και να 

αντιµετωπίζεται ως πελάτης και όχι σαν διοικητικό αντικείµενο. Αυτό θα 

επιτευχθεί: 

 Παρέχοντας υπηρεσίες που είναι εστιασµένες στον πολίτη και όχι στην 

Υπηρεσία 

 Παραβλέποντας το ενδιάµεσο προσωπικό της πολιτικής υπηρεσίας – 

παρέχοντας υπηρεσίες απευθείας στους πολίτες 

 Με εύκολη και αποτελεσµατική παροχή πρόσβασης στις κυβερνητικές 

πληροφορίες 

 Με παροχή πρόσβασης στη φυσική υποδοµή των τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας 

 Με ενέργειες και προγράµµατα εκπαίδευσης που έχουν ως στόχο την 

εξάλειψη της άνισης πρόσβασης στις ΤΠΕ (κατάργηση του ψηφιακού 

χάσµατος) 

 Με δηµιουργία και αύξηση της εµπιστοσύνης της κοινωνίας προς την νέα 

µορφή διακυβέρνησης 

 
 
Κυβέρνηση προς Επιχείρηση: µε τους κατάλληλους όρους για µια 

αποτελεσµατική επιχειρηµατική ανάπτυξη. Οι προκλήσεις εδώ είναι: 

 Αποκανονικοποίηση και νοµοθετικός ανασχηµατισµός 

 Μια εθνική οικονοµία µε ευελιξία και ανταγωνιστικότητα στις 

παγκόσµιες αγορές 
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 Πολίτες µε προσόντα και παιδεία στις νέες τεχνολογίες για την αγορά 

εργασίας.  

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µέσω ενός 

παραγωγικού δηµόσιου τοµέα 

  
 
Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση: περιλαµβάνοντας µια σωστή διακυβέρνηση και 

µια καλά κυβερνώµενη κοινωνία που θα επιτευχθεί: 

 Ελαττώνοντας την αυτόνοµη και αποµονωµένη φύση των ξεχωριστών 

τµηµάτων και Υπηρεσιών, κινούµενη προς µια «ενωµένη» κυβέρνηση 

 Αλλάζοντας την κουλτούρα των δηµόσιων υπηρεσιών από αντιδραστική 

σε προληπτική 

 Ανοιχτή και υπεύθυνη κυβέρνηση 

 Αποτελεσµατικότερη κοστολογικά προµήθεια.  

   
 
Κοινωνία χωρίς όρια και περιορισµούς, όπου η αποστάσεις δε θα αποτελούν 

πλέον πρόβληµα. Οι προκλήσεις που καλείται εδώ η Ηλεκτρονική ∆ικυβέρνηση 

να ανταπεξέλθει είναι: 

 Ενίσχυση µε υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο των 

αποµακρυσµένες επαρχιακών περιοχών 

 Ενδυνάµωση και παρότρυνση των πολίτες να εργάζονται από το σπίτι 

τους 

 Υπερπήδηση των εµποδίων της σωµατικής ανικανότητας  

 Υπερπήδηση των εµποδίων µεταξύ των δύο φύλων 

 Αυξηµένη αίσθηση του καλού της ευρύτερης κοινότητας 

 Αυξηµένη δηµοκρατική συµµετοχή στην εκλογική διαδικασία  
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Η µετάβαση προς την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

 

Το πέρασµα από την παραδοσιακή στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση θα πρέπει 

να γίνει οµαλά µέσα από διαδοχικά βήµατα και στάδια προσεκτικά σχεδιασµένα. 

Στο πρώιµο στάδιο, κάθε οργανισµός θα χρησιµοποιεί το διαδίκτυο αρχικά για 

πληροφοριακούς σκοπούς για τον λόγο ότι κάτι τέτοιο είναι αρκετά οικονοµικό 

ενώ τα οφέλη παραλαµβάνονται γρήγορα και σε µεγάλο µέγεθος.  Στη συνέχεια, 

καθώς οι οργανισµοί θα αποκτούν οικειότητα µε την τεχνολογία, θα επεκτείνουν 

τις εφαρµογές τους προκειµένου να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

τους.  Σε αυτό το σηµείο, η ολοκλήρωση των διαδικτυακών εφαρµογών µε τις 

υπάρχουσες, είναι κάτι το αναπόφευκτο.  Συνεπώς, από το πρώτο στάδιο 

υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, οι οργανισµοί συνειδητοποιούν ότι το 

διαδίκτυο είναι κάτι παραπάνω από µια τεχνολογία επικοινωνίας και ανταλλαγής 

δεδοµένων.  Το διαδίκτυο έτσι µετατρέπεται σε µια πλατφόρµα όπου όλες οι 

εφαρµογές ολοκληρώνονται, διασυνδέονται και καθοδηγούνται.    

 
Στο τελικό στάδιο, όλες οι διαδικτυακές εφαρµογές είναι στενά διασυνδεδεµένες 

σε έναν ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό ενδιάµεσο.  Πολλές µελέτες επιχείρησαν 

να επεξηγήσουν τη διαδικασία της µεταµόρφωσης της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης (Deloitte, Gartner Group, World Bank, United Nations), αλλά 

παρά τις όποιες διαφορές στις διαδικασίες των βηµάτων, όλα τα µοντέλα 

καταλήγουν στην ίδια κατεύθυνση, όπου κυβερνητικές υπηρεσίες 

ολοκληρώνονται, διασυνδέονται και τίθενται σε διαθεσιµότητα µέσω ενός και 

µοναδικού σηµείου επαφής, ενώ οι πολίτες αισθάνονται ενδυναµωµένοι µέσω 

των έτοιµων παρεχόµενων πληροφοριών και προσωποποιηµένων υπηρεσιών.     
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Εµπόδια και δυσκολίες 

 
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί πως η µεταµόρφωση ενός οργανισµού σε 

µια πλήρη, ολοκληρωµένη και ψηφιακά αυτοµατοποιηµένη οντότητα, είναι µια 

πολύ πιο δύσκολη διαδικασία απ’ ότι πολλοί πίστευαν στην πρώιµη διαδικτυακή 

εποχή στην οποία η εξέλιξη και τα αποτελέσµατα ήταν άµεσα εµφανή.  Ως 

αποτέλεσµα οι περισσότερες χώρες σήµερα βρίσκονται στο πρώτο πρώιµο 

στάδιο και προσπαθούν να προχωρήσουν µε αργά και σταθερά βήµατα στο 

επόµενο, την ενοποίηση και ολοκλήρωση.  

 
Πριν µια δεκαετία περίπου, όταν το διαδίκτυο έρχισε να διεισδύει στις 

επιχειρήσεις, πολλοί υποστήριξαν ότι θα αλλάξει τελείως τον τρόπο µε τον οποίο 

συναλλασσόµαστε.  Η ολοένα αυξανόµεη παρουσία του διαδικτύου αλλά και η 

σχετικά εύκολη χρήση του και ανάπτυξή του, δηµιούργησαν ένα στιγµιαίο 

παγκόσµιο δίκτυο διαθέσιµο εικονικά σε όλους τους οργανισµούς, ανεξαρτήτως 

µεγέθους και τοποθεσίας. Ως αποτέλεσµα, πολλοί πίστεψαν ότι το διαδίκτυο θα 

µετέτρεπε τις µικρό-µεσαίες επιχειρήσεις ικανές να ανταγωνιστούν «επί ίσοις 

όροις» µε τις µεγάλες πολυεθνικές.  

 
Καθώς όµως το διαδίκτυο και οι εφαρµογές του έγιναν πιο προηγµένες και 

πολύπλοκες, διαφάνηκε πως η επιτυχία στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο καθώς και την 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση απαιτεί στρατηγικές προσεκτικά σχεδιασµένες. 

Στρατηγικές που θα είναι σε αρµονία και σύµφωνες µε τους επιχειρηµατικούς 

στόχους και οράµατα καθώς και τις προσπάθειες για ανάπτυξη και βελτίωση. Ο 

τελικός σκοπός είναι η διαχείριση των εφαρµογών πέρα από τα φυσικά όρια του 

οργανισµού, και µια αποτελεσµατική τεχνολογική υποδοµή όπου οι εφαρµογές 

θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν δεδοµένα αλάνθαστα.  Η επιτυχία 

λοιπόν της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε ένα πολύ µεγάλο µέρος εξαρτάται 

από την επιτυχή ολοκλήρωση και διασύνδεση των επιµέρους λειτουργιών. 

  
Σε αυτή την πορεία και το ταξίδι προς την Ηεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, αρκετά 

είναι τα εµπόδια που έχουν εντοπιστεί στην συµµετοχή και οικειοποίηση των 
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υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης από τους πολίτες/πελάτες και τις 

επιχειρήσεις. Κατά κύριο λόγο, η έλλειψη του «κοινωνικού στοιχείου» της 

προσωπικής επαφής και αλληλεπίδρασης , καθώς και το συνολικό κόστος της 

πρόσβασης στο διαδίκτυο.  Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα υπάρχοντα 

κανάλια είναι εξίσου πρακτικά και εύκολα προσβάσιµα µε τα ηλεκτρονικά 

κανάλια, ενώ αρκετά συχνά αισθάνονται να έχουν περισσότερο έλεγχο 

χρησιµοποιώντας τα παραδοσιακά κανάλια γιατί έχουν την πεποίθηση πως 

κατ’αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται.  Επιπλέον, διαφορετικοί άνθρωποι θα 

προτιµήσουν διαφορετικές υπηρεσίες σε διαφορετικές χρονικά στιγµές και για 

διαφορετικούς τύπους συναλλαγών.    

 
Σαν συµπέρασµα, είναι  αρκετά δύσκολο να αναζητούνται οι απόψεις των 

πολιτών όσον αφορά υπηρεσίες και διαδικασίες που ακόµα δεν έχουν γνωρίσει 

και ίσως δεν φαντάζονται, αν συνυπολογίσουµε και το ποσοστό των πολιτών 

παγκόσµια που χρησιµοποιούν και έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες.  Ίσως 

θα έπρεπε οι δηµόσιοι οργανισµοί πρώτα να αναπτύξουν υπηρεσίες και έπειτα να 

εγείρουν τη ζήτηση µέσω ενηµερωτικών προγραµµάτων, εκστρατειών 

µάρκετινγκ, και µέσω παροχής κινήτρων. 

  
∆ιαφαίνεται λοιπόν πως τα κύρια  εµπόδια στην υλοποίηση του προγράµµατος 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης δεν είναι τεχνικά αλλά περισσότερο πολιτισµικά 

και κοινωνικά.  Για να προχωρήσει και να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένα 

έργο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, απαιτεί ξεκάθαρη στρατηγική, ισχυρή 

ηγεσία και µια προσεκτική και ακριβείας διαδικασία εφαρµογής.  Η επιτυχής 

υλοποίηση της υποδοµής της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης εξαρτάται από την 

παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών, αλλά οι κυβερνητικές υπηρεσίες είναι 

δύσκολο να γίνουν ολοκληρωµένες γιατί υπάρχει θεσµικός συντηρητισµός και 

τεχνικές ασυµβατότητες.  Ως συνέπεια, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για µια 

ολιστική προσέγγιση που θα προηγείται της υλοποίησης της Ηλέκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και θα περιλαµβάνει όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης 

συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών οργανισµών και υπηρεσιών, καθώς επίσης 

και δια-τµηµατική και δια-υπηρεσιακή πρωτοβουλία. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
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εξασφαλιστεί πως οι υπηρεσίες είναι δοµηµένες γύρω από τις ανάγκες του 

πολίτη και όχι τις δοµές του οργανισµού.    

 
Οι δυσκολίες λοιπόν που κάθε Κυβέρνηση αντιµετωπίζει κατά την υλοποίηση 

της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης δεν αφορούν τεχνικά προβλήµατα αλλά κατά 

κύριο αφορούν ανθρώπινες και οργανωσιακές διαστάσεις, οι οποίες είναι 

άρρηκτα δεµένες µε τις εφαρµογές των νέων τεχνολογιών.  Υπάρχει έντονη 

ανάγκη η πορεία υλοποίησης του προγράµµατος να συµβαδίσει µε µια ευρύτερη 

εκσυγχρονιστική πολιτική η οποία θα θέσει ζητήµατα που αφορούν τη διοίκηση 

της αλλαγής και την αναδιοργάνωση όλων των δηµόσιων διαδικασιών.  Εξίσου 

κρίσιµο παράγοντα για την επιτυχία πρωτοβουλιών που αφορούν την 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, αποτελεί η αδιαπραγµάτευτη υποστήριξη και ολική 

εµπλοκή όλων των µετόχων.  Βέβαια, η ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένη 

κυβέρνησης απαιτεί διάχυση πληροφορίας όπως είδαµε οριζόντια και κάθετα 

στις διοικητικές δοµές, γεγονός που θα επαναπροσδιορίσει τη δοµή ισχύος αυτών 

των οργανισµών.  Έτσι, δεν θα είναι καθόλου απρόσµενη η αντίσταση αυτών 

των οποίων η θέση επηρεάζεται αρνητικά οι οποίοι µακροπρόθεσµα µπορεί 

ακόµα και να αµφισβητήσουν την   βιωσιµότητα του να επιτευχθεί µια 

ολοκληρωµένη κυβέρνηση.    

 
 

Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία: Το όραµα και το µέλλον της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης 

 
Ο επόµενος στόχος και το όραµα µετά την υλοποίηση της υποδοµής 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, η οποία 

χρησιµοποιεί ως απαραίτητο και δοµικό στοιχείο την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση. Η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία αναφέρεται στην µεγαλύτερη και 

ενεργότερη συµµετοχή του πολίτη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία 

γίνεται εφικτή µε τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών. 
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Η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία προϋποθέτει τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων   για 

την υποστήριξη της επικοινωνίας των πολιτών µε το φορέα εξουσίας (πολιτικό 

κόµµα στη συγκεκριµένη περίπτωση), καθώς και της συµµετοχής των πολιτών 

στα κοινά, µέσω: 

 παροχής στους πολίτες εκτεταµένης ηλεκτρονικής πληροφόρησης, 

σχετικά µε τις θέσεις του κόµµατος και τις ενέργειές του 

δηµιουργίας ηλεκτρονικών φορµών έκφρασης παραπόνων και απόψεων 

(e-Forums) 

 δηµιουργίας ιστοχώρου ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων για σηµαντικά 

θέµατα (e-Consultations) 

 δυνατότητας διεξαγωγής ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για σηµαντικά 

ζητήµατα (e-Voting) 

 

Είναι συνηθισµένες οι αναφορές του σύγχρονου δυτικού πολιτισµού στην 

δηµοκρατία της αρχαίας Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ., ως πρότυπο δηµοκρατικού 

µοντέλου διακυβέρνησης µε ιδιαίτερη έµφαση στην αµεσότητα και τη 

δυνατότητα συµµετοχής όλων των πολιτών. Η άµεση δηµοκρατία αποτελει το 

όραµα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και είναι γεγονός ότι µέσω της 

υλοποίησης της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  παρέχεται η δυνατότητα της 

άµεσης δηµοκρατίας, της ανταλλαγής απόψεων, της κοινωνικής ζύµωσης των 

νέων ιδεών καθώς και της αλλαγής που απαιτείται σε κάθε κοινωνία. 

  
Η ηλεκτρονική δηµοκρατία µπορεί να επιτευχθεί µε γρηγορότερους ρυθµούς, 

όταν πλατιές κοινωνικές οµάδες ενστερνίζονται τη χρησιµότητά της αλλά και 

την εφικτότητά της. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το σηµαντικό και καθοριστικό 

είναι η αντίληψη του τελικού χρήστη για την Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία. Η 

αντίληψη συνίσταται στη συνειδητοποίηση ότι µπορούν να υπάρξουν απτά 

αποτελέσµατα εκδηµοκρατισµού και διαφάνειας, αποτελέσµατα τα οποία θα 

λειτουργούν ως παρότρυνση για πιο ενεργή πολιτική συµµετοχή.   

 
Κάθε πολιτική παράταξη, έχει τη δυνατότητα όχι απλά να ενστερνιστεί την ιδέα 

της ηλεκτρονικής δηµοκρατίας αλλά και να την προωθήσει στην ουσία της. Η 
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χρήση των νέων τεχνολογιών στην καθηµερινότητα, οφείλει να γίνει 

πραγµατικότητα που βελτιώνει το επίπεδο της ζωής και της δράσης του 

σύγχρονου ατόµου. Το ψηφιακό χάσµα δεν αφορά µόνο στις υποδοµές αλλά και 

στους πολίτες, οι οποίοι περιθωριοποιούνται από την αδυναµία συµµετοχής στον 

κόσµο της τεχνολογικής σύγκλισης των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. 

Γι’ αυτό το λόγο κάθε προσπάθεια ενδυνάµωσης της δηµοκρατικής συµµετοχής 

µε τη δραστηριοποίηση ολοένα αυξανόµενου αριθµού πολιτών στην 

ηλεκτρονική δηµοκρατία και γενικότερα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είναι 

απαίτηση και συνάµα προϋπόθεση για ουσιαστική δηµοκρατία στο βαθύτερο 

πυρήνα της. 
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http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/EPL011/IS_8_new.ppt


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Βιβλιογραφία 
 

 
8. http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1515,  

(Εδικό Αφιέρωµα: Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση) 

 
9. http://www.e-government-handbuch.de 

(E-government phase plan, Initialization) 

 
10.  www.1464.gr (∆ικτυακός τόπος  Κέντρου Εξυπηρέτησης πολιτών 1464 ) 

 
11.  www.kep.gov.gr (∆ικτυακός τόπος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) 

 
12.  www.taxisnet.gr (∆ικτυακός τόπος  Υπ.Οικονοµικών - taxisnet ) 

 
13.  www.ika.gr (∆ικτυακός τόπος ΙΚΑ) 

 

14.  www.infosociety.gr (∆ικτυακός τόπος Εδικής Υπηρεσίας διαχείρισης 

προγράµµατος- Κοινωνία της Πληροφορίας) 
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