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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα ένας έντονος προβληματισμός 

σχετικά με την ικανότητα της γραφειοκρατικής δομής να προσαρμοστεί στο 

ασταθές και ταραγμένο περιβάλλον που διαμορφώνουν οι σύγχρονες 

οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Αποτελεί πλέον 

πρόκληση ένας πιο αποδοτικός, αποτελεσματικός και ενεργός δημόσιος 

τομέας, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παροχής ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες και παράλληλα να 

αμφισβητηθεί η παραδοσιακή μέθοδος διοίκησης του δημοσίου τομέα. 

Το δημόσιο οφείλει και πρέπει να αναπτύξει νέες, σύγχρονες υπηρεσίες 

προς τους πολίτες λόγου χάρη όπως το e-work, e-health, e-school, e

university, e-commerce, taxisnet ,κ.α . υπηρεσίες όμως οι οποίες παρέχονται 

σε πραγματικό χρόνο μέσω του Διαδικτύου, και θα έχουν γνώμονα τις 

ανάγκες των πολιτών, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, που δεν 

θα αναπαράγουν ως τελικό αγαθό τις ήδη υφιστάμενες γραφειοκρατικές 

δομές του δημοσίου με όλες τις γνωστές, εδώ και πολλά έτη, αρνητικές 

επιπτώσεις όπως αδιαφάνεια, αναποτελεσματικότητα, μονοπώληση της 

πληροφορίας και διαφθορά. 

Η ανάδειξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως κινητήριος μοχλός με 

πεδία εφαρμογής την Διοίκηση, την Εκπαίδευση, την Εργασία, την Υγεία, 

το Εμπόριο, αναμφισβήτητα θα οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και την 

υψηλή ποιότητα διαβίωσης. 

Υπολογίστε την μείωση του κόστους των δημοσίων δαπανών, που 

πλέον αποτελεί επιτακτική ανάγκη, μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και περαιτέρω την Οικονομική Ανάπτυξη ως αποτέλεσμα 

της ανωτέρω εντατικής εφαρμογής του ιδιαίτερα χρήσιμου αυτού 

«εργαλείου». 
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ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση , Οικονομική Ανάπτυξη, 

οφέλη, πορεία, επιδόσεις, πεδία, διαφάνεια. 

ABSTRACT 

Ιη the past few year takes place a intense reflection with regard to the 

faculty of bureaucratic structure to be adapted in the unstable and upset 

environment that shape modern economιc, social and political 

developments. Constitutes henceforth challenge more efficient, effective 

and active public sector, which can be achieved via the benefit of electronic 

services from the state to the citizens and at the same time be disputed the 

traditional method of administration of public sector. 

The state owes and it should it develops new, modern services to the 

citizens of reason charm as e-work, e-health, e-school, e-university, e

commerce, taxis net and est. , services however that are provided in real time 

via the Internet, and will have protractor the needs of citizens, the 

effectiveness and the transparency, that will not repeat as final good already 

existing bureaucratic structures of state with the all acquaintances, for a lot 

of years, negative repercussions as opacity, inefficiency, monopolise of 

information and corruptness. 

The appointment of electronic governing as motive lever with fields of 

application the Administration, the Education, the Work, the Health, the 

Trade, undeniably will lead to the economic growth, the competitiνeness, 

the confrontation of social exclusion and the high quality of existence. 

Calculate the reduction of cost of public expenses, that henceforth 

constitutes imperative need, via the application of Electronic Governing and 

further the Economic Growth of as resulting from above intensive 

application of the particularly useful this of "tool" . 

Word - Key: Electronic Governance, Corporate Governance, Economic 

Growth, profits, course, records, fields. 
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Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Αντικείμενο διπλωματικής εργασίας. 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την έννοια της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, τις τυχόν προεκτάσεις της, και τη συμβολή της στην 

Οικονομική Ανάπτυξη μέσω της καλύτερης παροχής υπηρεσιών Δημόσιας 

Διοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας 

επικεντρώνεται στην σημαντική επίδραση που έχει η χρήση του εργαλείου 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις κυβερνήσεις των χωρών, και στην 

αλλαγή προσέγγισης και αντιμετώπισης του «πολίτη» και των ζητημάτων 

που τον απασχολούν. Η δημόσια διοίκηση κατέχει ως γνωστόν, τη φήμη 

της λειτουργικής στενότητας και καθυστέρησης των διαδικασιών. Η 

«στενότητα» αυτή, αναφέρεται στην έλλειψη παροχής ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών μέσω διασύνδεσης των κυβερνητικών τμημάτων και 

εκτελεστικών οργάνων, ούτως ώστε να υπάρξει αποτελεσματική 

ανταπόκριση στις ανάγκες των εκάστοτε πολιτών. 

Μέσω της αποτελεσματικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία 

περιλαμβάνει επανεξέταση οργανώσεων και διαδικασιών καθώς επίσης και 

την αλλαγή αντιλήψεων και συμπεριφορών, οι δημόσιες υπηρεσίες θα 

παρέχονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο στους πολίτες. Η σωστή 

εφαρμογή της παρέχει την ευκολία σε όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις 

και τους οργανισμούς την δυνατότητα να εκτελούν τις καθημερινές 

συναλλαγές τους με την κυβέρνηση πιο εύκολα, πιο γρήγορα και σίγουρα 

με πιο χαμηλό κόστος. Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι η καθιέρωση των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν βασίζεται στην υιοθέτηση 

μοντέρνων τεχνολογιών, αλλά και στο βαθμό της αποδοχής των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους χρήστες. (Αναγνωστόπουλος, 2006) 
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Σκοπιμότητα 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αποδώσει αρχικά 

τον ορισμό και τα στάδια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τις βασικές 

αρχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,τον ρόλο, τι οφέλη αποκομίζουμε 

από την εφαρμογή της, ποια τα εμπόδια που αντιμετωπίζει, τις βασικές 

πτυχές και τις διάφορες στρατηγικές που έχουν κατά καιρούς θεσπιστεί και 

εφαρμοστεί από την Ελλάδα αλλά και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο τέλος παρουσιάζεται μια έρευνα από το Παρατηρητήριο για την 

Διοικητική Μεταρρύθμιση της ΚτΠ η οποία παρουσιάστηκε τον 

Σεπτέμβριου 2012 και αφορά την ανάπτυξη και διείσδυση υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. 

Μεθοδολογία Προσέγγισης. 

Η παρούσα διατριβή υπάγεται στο επιστημονικό πεδίο της Πολιτικής 

Επιστήμης και των ΤΠΕ, όσον αφορά το γεγονός ότι κύριο αντικείμενό της 

είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πως μέσα από αυτήν μπορούμε να 

οδηγηθούμε στην Οικονομική Ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με τον Stephen Van Evera,1 στην πολιτική επιστήμη 

υπάρχουν οκτώ πιθανοί τύποι διατριβής: 

1. Η διατριβή πρότασης θεωρίας, η οποία προωθεί νέες υποθέσεις. 

2. Η διατριβή ελέγχου θεωρίας, η οποία χρησιμοποιεί διάφορα 

εμπειρικά στοιχεία προκειμένου να αποτιμήσει υπάρχουσες θεωρίες. 

3. Η διατριβή αποτίμησης της βιβλιογραφίας, η οποία συνοψίζει και 

αποτιμά την υπάρχουσα θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία πάνω 

σε ένα θέμα. 

4. Η διατριβή αποτίμησης πολιτικής ή πρότασης πολιτικής, η οποία με 

την σειρά της εκτιμά τρέχουσες ή μελλοντικές δημόσιες πολιτικές ή 

προτάσεις πολιτικής. 

5. Η διατριβή ιστορικής ερμηνείας. 

1 Van Evera Stephen, Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης, σελ. 145-156 
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6. Η διατριβή ιστορικής αποτίμησης. 

7. Η διατριβή πρόβλεψης, η οποία εφαρμόζει θεωρίες με σκοπό να 

εξάγει συμπεράσματα για το μέλλον μέσα από σύγχρονα γεγονότα ή 

μέσα από θεωρούμενες ως δεδομένες μελλοντικές εξελίξεις. 

8. Και τέλος, οι περιγραφικές διατριβές που είναι δύο ειδών: σύγχρονης 

περιγραφής ( οι οποίες εστιάζονται σε τρέχουσες εξελίξεις και 

συνθήκες) και ιστορικής περιγραφής (οι οποίες εστιάζονται σε 

εξελίξεις και γεγονότα του παρελθόντος. 

Η παρούσα διατριβή είναι συνδυασμός διατριβής αποτίμησης της 

βιβλιογραφίας ( 3°υ τύπου) και σύγχρονης περιγραφικής διατριβής (8°υ 

τύπου). 

Διάρθρωση και περιληπτικό περιεχόμενο της διατριβής. 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια εισαγωγή στο θέμα της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως νέο μέσο δράσης της δημόσιας διοίκησης 

καθώς και μια σύντομη ανασκόπηση πως από την Νέα Οικονομία και τη 

βασική εφαρμογή της, προέκυψαν τα νέα μοντέλα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

Συνεχίζοντας στο κεφάλαιο 2, αναφέρεται ο βασικός ορισμός για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, παρατίθεται ο επίσημος ορισμός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύο φιλοσοφικές αντιλήψεις οι οποίες σχετίζονται 

με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται τα 

στάδια εξέλιξης, οι βασικές αρχές, οι επιδράσεις, οι τύποι υπηρεσιών, τα 

στάδια υλοποίησης και ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τι οφέλη 

αποκομίζουμε από την χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ποιες 

οι επιδόσεις της. Τέλος, γίνεται αναφορά στα εμπόδια ανάπτυξης και στους 

ανασταλτικούς παράγοντες που αντιμετωπίζει. 

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα στις βασικές πτυχές 

της όπως είναι η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η διαφθορά και η 

αποτελεσματική διαχείριση πόρων. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες 
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καινοτόμες ελληνικές πρωτοβουλίες-δράσεις οι οποίες έχουν κατεύθυνση 

την ανοικτή διακυβέρνηση και οι επόμενες μελλοντικές δράσεις. Επίσης 

αναφέρεται και ποιος είναι ο ρόλος των δημόσιων υπαλλήλων στην 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Η συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4. 

Το επόμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο 5 γίνεται παράθεση των πεδίων 

εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως: στην Διοίκηση

βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης και δράσεις της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στην Δημόσια Διοίκηση, στην Εκπαίδευση όπου εδώ ένα 

εξαιρετικό άρθρο του Θεόδωρου Καρούνου, Προϊστάμενου της 

Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας», στοχεύει στην αξία που μπορεί να δώσει η χρήση της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην περίπτωση της Εκπαίδευσης. Τα 

πλεονεκτήματα και τυχόν μειονεκτήματα που μπορεί να αναπτυχθούν μέσα 

από την ηλεκτρονική εκπαίδευση. Συνεχίζεται στο ίδιο κεφάλαιο να 

αναφέρεται ως πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η 

τηλεργασία ή το λεγόμενο e-work, ο ορισμός, οι μορφές της τηλεργασίας 

και οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στο Δημόσιο Τομέα σε σχέση με την 

χρήση της τηλεργασίας. Παρακάτω αναλύεται το e-health ή ελληνικά 

Ηλεκτρονική Υγεία και πως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει πολύ 

σημαντικές εφαρμογές να προσφέρει στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής 

καθώς επίσης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του e-health. Τέλος, το 

e-Commerce ή Ηλεκτρονικό Εμπόριο ως ένα εργαλείο εξέλιξης της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Παρατίθεται ένας ορισμός για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, ποια η σημασία του, ποιες οι εφαρμογές του και ποιες 

οι κατηγορίες του. Το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει και ποια η θέση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη και Ελλάδα-υφιστάμενη κατάσταση. 
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Στο κεφάλαιο 6, παίρνουν θέση τα διεθνή στατιστικά για την χρήση της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών 

στην Ευρώπη, ποιοι βασικοί στατιστικοί δείκτες πρέπει να ληφθούν υπόψη 

και ποιοι οι παράγοντες που πιθανόν να έχουν επιπτώσεις στην γενική 

παραγωγή, στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα. Γίνεται 

αναφορά ποιος είναι ο βαθμός στον οποίο οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης χρησιμοποιούνται από τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες 

αλληλεπιδρούν με την δημόσια διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. 

Καθώς επίσης ποια είναι η χρήση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους 

πολίτες της Ε.Ε. 

Κλείνοντας το κυρίως κείμενο της διπλωματικής εργασίας 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μελέτης από τον Παρατηρητήριο για τη 

Διοικητική Μεταρρύθμιση σχετικά με την ανάπτυξη και διείσδυση των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε πολίτες και επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα για το έτος 2012. 
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ΜΕΡΟΣΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟl 

1.1 ΣΥΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1.1.1 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως νέο μέσο δράσης της δημόσιας 

διοίκησης. 

Εισαγωγή 

Οι ευρείες κοινωνικό-οικονομικές αλλαγές, οι οποίες επακολουθούν τις 

μεγάλες οικονομικές κρίσεις, η ανάγκη μείωσης των δημοσίων δαπανών, η 

παγκοσμιοποίηση των παραγωγικών σχέσεων, ο αυξανόμενος 

ανταγωνισμός και η συνεπακόλουθη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μέγα

συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο σε συνδυασμό με την επικράτηση των 

νέων τεχνολογιών και της νέας Οικονομίας της Γνώσης διαμόρφωσαν ένα 

νέο περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσεται και η δημόσια διοίκηση. 

Ταυτόχρονα, ο πολλαπλασιασμός των πηγών και του όγκου πληροφόρησης, 

η διεύρυνση της αγοραστικής δύναμης μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού 

και η αυξανόμενη διείσδυση ιδιωτικών φορέων παραγωγής σε παραδοσιακά 

πεδία δημοσίων υπηρεσιών αύξησε τις δυνατότητες συγκρίσεων και 

επιλογής για τους πολίτες μεγεθύνοντας τις απαιτήσεις τους από το δημόσιο 

' 2 
τομεα. 

Μέσα από τα πλαίσια αυτού του ασταθούς και ταχέως εξελισσόμενου 

κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος υπήρξε άμεση ανάγκη διαμόρφωσης 

οργανωτικών σχημάτων ικανών να ανταποκριθούν στην ανάγκη μείωσης 

της αβεβαιότητας και προσαρμογής στις αλλαγές και στις νέες ανάγκες των 

πολιτών. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το Βεμπεριανό μοντέλο εσωστρεφούς 

γραφειοκρατικής διοίκησης στηριζόμενο κατά κύριο λόγο στις έννοιες της 

νομιμότητας, της ισότητας και της δικαιοσύνης σταδιακά 

2 Τσέκος Θ., «Δημόσια Δράση, Τοπικές Κοινωνίες και νέοι ρόλοι των Ο.Τ.Α», Τετράδια 
Αυτοδιοίκησης. 
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αντικαταστάθηκε από νέες μορφές λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και 

νέες αρχές διοίκησης υπό το φως της χαμηλής παραγωγικότητας της, της 

βαθμιαίας μείωσης της αξιοπιστίας της3 και της λειτουργικής της αδυναμίας 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών. 

Η τρέχουσα τάση ως προς τις αρχές και τη λειτουργία της δημόσιας 

διοίκησης επηρεάστηκε κατά κύριο λόγο από το ρεύμα του New Public 

Management, το οποίο έχει τις απαρχές τους στις αγγλοσαξονικές χώρες 

και κατά κύριο λόγο τη Ν. Ζηλανδία, Αυστραλία, Καναδά, Μ. Βρετανία και 

ΗΠΑ 4 αλλά οι αρχές του διατρέχουν τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις σε 

πολλές χώρες του κόσμου κατά την τελευταία εικοσαετία. Οι νέες αρχές 

της δημόσιας διοίκησης αφορούν τα εξής: 

•:• Αποτελεσμαπκότητα(effectίνeness) 

•:• Αποδοπκότητα(efficίency) 

•:• Οικονομία(ecοnοmy) 

•:• Α νταποκριπκότητα(respοnsίνeness) 

•:• Ευελιξία(/leχίbίlίty) 

•:• Δ ιaφάvειa(transparency) 

•:• Αποκέντρωση και αποσυγκέντρωση του κεντρικού 

κράτους( decentralization, deconcentration) 

•:• Ποιότητα(quαlίty). 

Σημείο-κλειδί των ακολουθούμενων πολιτικών και βασικό κριτήριο 

επιλογών και μεταβολών των δημοσίων πολιτικών αποτελεί ο πολίτης, ο 

οποίος αντιμετωπίζεται ως πελάτης5 με προσωπικές επιθυμίες και ανάγκες, 

οι οποίες αποτελούν τη νομιμοποιητική βάση της λειτουργίας της διοίκησης 

καθώς αυτές καθοδηγούν τη δράση της, διαμορφώνοντας με αυτόν τον 

τρόπο μία «εκ των κάτω» (top-down) προσέγγιση στις σχέσεις διοίκησης-

3 International Institute of Administratiνe Sciences (2001), «Towards more democratic 
goνernance: recent-public sector reforms in Australia, Canada, the United Kingdom and the 
United States. »,. ο .π ., 
4 lnternational Institute of Administratiνe Sciences lnternational Congress, «Governance 
and Public Administration in the 21 sι century, New Trends and new Technoloques». 
5 Σπανού Κ(2000), Διοίκηση, Πολίτες και Δημοκρατία, εκδόσεις. Παπαζήση, σελ 456 
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πολιτών, σε αντίθεση με την «εκ των άνω»(bottom up) προσέγγιση του 

γραφειοκρατικού μοντέλου. 

Μέσα από το νέο αυτό ρεύμα και λαμβάνοντας κυρίως στοιχεία από τα 

χρησιμοποιούμενα μέσα και τις μεθόδους δράσης του ιδιωτικού τομέα, 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα επίτευξης των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων, όπως είναι οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών(Γ.Π.Ε), ιδίως σήμερα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

στη μετρησιμότητα των επιδόσεων των δημοσίων οργανισμών μέσων 

δεικτών αποδοτικότητας, στη χρησιμοποίηση συγκριτικών μεθόδων για την 

αποτύπωση των βέλτιστων πρακτικών, το λεγόμενο benchmarkίng, στη 

χρήση μεθόδων υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στη 

χρήση μεθόδων μέτρησης τόσο των αναγκών και των επιθυμιών των 

πολιτών όσο και του βαθμού ικανοποίησης τους από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, κάτι το οποίο έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. 

Συνεπώς, οι νέες αρχές λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, 

προερχόμενες κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, εισήγαγαν 

μία διαφορετική αντίληψη του ρόλου και της λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης, οι οποίες ήρθαν σε αντιπαράθεση με τις παραδοσιακές αρχές 

και τρόπους παροχής των δημοσίων υπηρεσιών. Ωστόσο, η δημιουργική 

προσαρμογή αυτών των νέων μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

των τεχνικών διοίκησης στις ιδιαιτερότητες της δημόσιας διοίκησης με την 

ταυτόχρονη διατήρηση των κλασσικών αρχών λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης ως προς την προάσπιση της νομιμότητας, της ισότητας και της 

δικαιοσύνης θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής για τη σύγχρονη 

δημόσια διοίκηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 

2.1 Βασικός Ορισμός 

«Ως ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να οριστεί η μέθοδος κατά την 

οποία οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τις πιο πρωτοπόρες Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ειδικότερα τις εφαρμογές 

Διαδικτύου που βασίζονται στις τεχνολογίες ιστού, ώστε να παράσχουν 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις την πιο άνετη πρόσβαση σε κρατικές 

πληροφορίες και υπηρεσίες, να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών 

και να παράσχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για συμμετοχή σε δημοκρατικές 

διαδικασίες ή θεσμούς» 6 

Παραθέτοντας και τον επίσημο ορισμό της Ε.Ε. για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση θα μπορέσουμε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα της 

έννοιας όπου για την Ε.Ε. ως ηλεκτρονική διακυβέρνηση καλείται: 

«Η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών 

στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες 

δεξιότητες του προσωπικού, πάντα με σκοπό τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την 

υποστήριξη των εκάστοτε δημοσίων πολιτικών.»7 

Σημαντικό είναι όμως να παραθέσουμε και τις δυο φιλοσοφικές 

αντιλήψεις οι οποίες σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: 

•:• Μια μερίδα ανθρώπων θεωρεί πως η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση είναι «η εφαρμογή εργαλείων και 

τεχνικών του ηλεκτρονικού εμπορίου στη λειτουργία 

της διακυβέρνησης.» Η αντίληψη αυτή έχει ως 

σκοπό στην αύξηση της αποδοτικότητας των 

δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών με παράλληλη 

μείωση του αντίστοιχου κόστους . Παράδειγμα, η 

6 Αικατερίνη Γιαννουκάκου, Εισήγηση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ΕΚΔΔΑ 201 Ο 
7 Βλέπε την υποσημείωση με αριθμό 6. 
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ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέσω 

του Taxis net. 

•:• Μια άλλη αντίληψη μερικών, η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση μπορεί να βελτιώσει τη «δημοκρατική 

συμμετοχή» και να «υπερκεράσει τη πολιτική 

αποστασιοποίηση». 

2.2 Στάδια Εξέλιξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και οι χρήστες αναγνωρίζουν την επιθυμία 

για μια ενιαία πολιτο-κεντρική κυβέρνηση, η οποία προσφέρει 

αποτελεσματικές υπηρεσίες (Rinner, 2002). Για να επιτευχθεί αυτό το 

επίπεδο ωριμότητας, θα χρειαστεί μια σταδιακή πρόοδος κοινής μάθησης 

και εμπειρίας. Αρκετές είναι οι μελέτες που έχουν προτείνει μοντέλα 

εξέλιξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Hiller and Belanger, 2001), 

(Layne and Lee, 2001 ). 

Το μοντέλο που αναπτύσσεται παρακάτω αποτελεί μια σύνοψη των 

σημαντικότερων προσεγγίσεων όλων των μοντέλων. Είναι απαραίτητο να 

διευκρινιστεί ότι στην πραγματικότητα, αυτά τα στάδια εξέλιξης δεν είναι 

απαραίτητα αλληλο-αποκλειόμενα ή προοδευτικά [ Μοοη,(2002), Sandoνal 

and Gil Garcia, (2005)]. 

Στην πραγματικότητα , οι πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

μπορεί να περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται σε μερικά 

από τα παρακάτω στάδια. Γι' αυτόν το λόγο, το μοντέλο αυτό δεν είναι 

απαραίτητα ο καλύτερος τρόπος να περιγραφεί η εξέλιξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, αλλά μια σταδιακή παρουσίαση της πρόσθετης αξίας σε 

τεχνολογικό και οικονομικό επίπεδο. 
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Ogι[twJg ΩΔι:ιιΔόg,.ιαιι · 
Ε\/Dποιημtνα συστήματα 

ακόμα και για όιαφορετικtς 

λuτg11ργl•ς 

ΙS2βι;Ια Ω~ΩιsΔάΩWΩQ i 
τοπικό συστήματα 

σvνδιοcμtvσ σι σνωτιρο, 
σνό λιιτουργlα 

Σuygλλgyή · 

ηλεκτpσνικtς uπηρcσίες και 

!ντυnα 

ιρyασ1α~/ς βό.σεις 
διδαμtνωv γκι ιξυπηρt1ησι1 

των η,\εκτρι>ν1κών 
σuνaλλCIV/j)V 

Ευρπήριρ· 

διαδικτυακή παροuσ iα 

παροuσlαοη ιυρειηρiσv 

διαδικrυοκtς σιτfισ εκ; , φόρμες 

,__~~~~~~~~~~~~~-οΛοΜ~ΙΧ>Jση-~~~~~~~~~~~~~ .... 
Σrrοραδιχή Πλι'ιρης 

Σχήμα 1 : Το μοντέλο Layne and Lee για την εξέλιξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

Αναλυτικά τα στάδια εξέλιξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αφορούν: 

Αρχική παρουσία: Η αρχική παρουσία υφίσταται όταν ένας κρατικός 

φορέας έχει επίσημη παρουσίαση στο διαδίκτυο, μέσα από έναν 

περιορισμένο αριθμό κρατικών σελίδων. Σε αυτό το στάδιο η διοίκηση 

προσφέρει στατιστικές πληροφορίες για τις κρατικές μονάδες και τις 

υπηρεσίες που αυτές παρέχουν στους πολίτες και τους ιδιωτικούς 

οργανισμούς. 

Εκτεταμένη παρουσία: Σε αυτό το στάδιο παρέχεται πιο εξειδικευμένη και 

δυναμική πληροφορία, η οποία διανέμεται και τακτικά ανανεώνεται σε 

ένα μεγάλο αριθμό κυβερνητικών σελίδων . Κάποιοι κρατικοί φορείς 

μπορούν να ξεκινήσουν την χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή 

μηχανών αναζήτησης για την συνεργασία κυρίως με τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 

Αλληλεπιδραστική παρουσία: Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν ένα εθνικό 

portal σαν αρχική σελίδα, που παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες από 

πολλές κρατικές μονάδες. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και των 

διαφόρων κρατικών υπηρεσιών διευρύνεται σε αυτό το στάδιο. Οι 
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πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

πληροφορίες ανάλeyyα με τα ενδιαφέροντά τους. 

- Παρουσία συναλλαγών: Σε αυτό το στάδιο αναπτύσσεται η δυνατότητα 

διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών, απόδοση φόρων, πληρωμή 

προστίμων και πληρωμές για υπηρεσίες . 

- Κάθετη ενοποίηση: Το στάδιο αυτό καλύπτει την ενοποίηση παρόμοιων 

υπηρεσιών που παρέχονται από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης. 

Οριζόντια ενοποίηση: Η οριζόντια ενοποίηση ανάμεσα σε διαφορετικές 

κρατικές υπηρεσίες πρέπει να υφίσταται προκειμένου οι πολίτες και οι 

επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες της 

πληροφοριακής τεχνολογίας στην διακυβέρνηση. Η κάθετη και η 

οριζόντια ενοποίηση δεν συμβαίνουν απαραίτητα συγχρόνως ή διαδοχικά. 

- Πλήρης ενοποιημένη παρουσία: Το στάδιο αυτό αναφέρεται στην 

κατάσταση στην οποία οι κρατικές υπηρεσίες είναι πλήρως ενοποιημένες 

(κάθετα και οριζόντια). Οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ένα σύνολο από 

υπηρεσίες μέσω ενός μοναδικού portal, χρησιμοποιώντας μία μοναδική 

ταυτότητα και ένα μοναδικό κωδικό πρόσβασης. Τώρα οι υπηρεσίες 

οργανώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες, όχι μόνο εικονικά αλλά και 

πραγματικά. 

2.3 Βασικές Αρχές της «Καλής Διακυβέρνησης» και οι επιδράσεις της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Στον παρακάτω πίνακα (1) παρουσιάζεται από αριστερά κάποιες αρχές

χαρακτηριστικά που διακρίνουν μια «καλή διακυβέρνηση» και τα οποία 

αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά για μια καλή και αποτελεσματική 

εφαρμογή αυτής. Στην δεξιά στήλη παρουσιάζονται οι τρόποι με τους 

οποίους θα επιδράσει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έτσι ώστε να βοηθήσει 

να υλοποιηθούν καλύτερα και αποδοτικότερα τα συστατικά της «καλής 

διακυβέρνησης». 
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Πίνακας 1 : Αρχών «καλής διακυβέρνησης» και η επίδραση της Η.Δ. 

Αρχές «καλής διακυβέρνησης» 

Συνοχή στον σχεδιασμό δημόσιων 

πολιτικών και προγραμμάτων. 

Συμμετοχική δημοκρατία 

Επίδραση της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

Επιτρέπει τον ευκολότερο συντονισμό 

πολιτικών μεταξύ των διαφόρων 

δημόσιων οργανισμών. 

στην Ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή 

διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών και όλων των κοινωνικών εταίρων στη 

προγραμμάτων. διαμόρφωση πολιτικών και 

προγραμμάτων. 

Αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα Διευκολύνει τη συνεργατική και 

στην εφαρμογή και υλοποίηση συντονισμένη εφαρμογή και υλοποίηση 

δημόσιων πολιτικών και των δημόσιων πολιτικών και 

προγραμμάτων. προγραμμάτων με έναν περισσότερο 

εύκολο, ταχύ και αποδοτικό τρόπο. 

Διαφάνεια και ανοιχτή πρόσβαση των Παρέχει στους πολίτες την δυνατότητα 

πολιτών στην συνολική διαδικασία πρόσβασης στις πληροφορίες του 

σχεδιασμού, διαμόρφωσης και δημόσιου τομέα εύκολα και με 

εφαρμογής δημόσιων πολιτικών και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. 

προγραμμάτων. 

Πηγή: Caracapilidis, Loukis, Dimopoulos, 2005) 

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

για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Οπότε συμπερασματικά μπορούμε να 

πούμε πως η συνολική στρατηγική του e-Government στηρίζεται στις εξής 

αρχές: 

).> Ίσιες ευκαιρίες και πρόσβαση σε 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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2.4 Τύποι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ΔιακυΒέρΥ!]σης 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν αποτελεί μια μονοσήμαντη έννοια, 

αλλά οι δράσεις της απευθύνονται προς όλους τους ενδιαφερόμενους και 

αφορούν την παροχή πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών της δημόσιας 

διοίκησης. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες και πέντε διαφορετικοί τύποι 

υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: (σχήμα 2) 

• Από τη Δημόσια ΔιοίΚ!)ση προς άλλα μέρη. 

G2C(Government to Citizen): Υπηρεσίες προς τους πολίτες-Καλύτερη 

ποιότητα ζωής και αφορούν κυρίως θέματα νομοθεσίας και δημοκρατίας. 

Εδώ γίνεται κυρίως αναφορά στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το άνοιγμα 

των δημοσίων δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να είναι αλληλοσυνδεόμενα 

και διαθέσιμα με κάθε τρόπο. 

G2B(Government to Business): Υπηρεσίες προς τις Επιχειρήσεις

Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τόσο 

τις συμβάσεις που συνάπτει το κράτος για παράδειγμα η ανάθεση έργων, 

όσο και την εποπτεία, σε μεγάλο ή μικρό βαθμό, που ασκεί το κράτος στην 

οικονομική δραστηριότητα. Εντοπίζεται σε συνεργασίες, κοινές 

δραστηριότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

G2E(Government to Employee): Στον τύπο αυτό ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης ανήκουν όλες οι υπηρεσίες που απευθύνονται στους 

εργαζόμενους. Αυτές αποτελούν ουσιαστικά μια υποκατηγορία των 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και απευθύνονται σε όλους τους 

εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου. 

• Ανάμεσα σε Φορείς της Διοίκησης 

G2G(Government to Government): Υπηρεσίες προς τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες-Ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών. 

Αποτελεί τη σημαντικότερη λειτουργία του e-gov για τον περιορισμό της 

γραφειοκρατίας και την ευέλικτη λειτουργία του κράτους. Ουσιαστικά 
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συνιστά την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ των δημοσίων 

οργανισμών. 

Κυβέρνηση προς MKO(G2N): Η ύπαρξη συνεργασίας της κυβέρνησης με 

τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις(ΜΚΟ) που αποτελούν την οργανωμένη 

Κοινωνία Πολιτών, είναι απαραίτητη. Από τη μία μεριά η ενδυνάμωσή 

τους στα σύγχρονα κυβερνητικά συστήματα κρίνεται απαραίτητη, αν 

θέλουμε να μιλάμε για δημοκρατική διακυβέρνηση, και από την άλλη 

μεριά, η εμπειρία και η εξειδίκευση αυτού του ανεξάρτητου «παίκτη» 

μπορεί να ωθήσει στις δράσεις της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση 

υλοποίησης καινοτόμων, για την δημόσια διοίκηση και την κοινωνία, 

δράσεων. 

Φορείς και εμπλεκόμενοι στην Η-Δ 

Πιριφtριιιs και 
ΟΤΑ Ά και Έ3 Βαθμού Κ.Ε.Π. 

Κιντρική Διοίκηση και 

Εποπτιuόμενοι Φορείς 

~ €].~~~ 
Φορiας Φορtας Φορtας 

φ φ 

~ • ίΞ] • '1:J 
Φορ!ας 

$ $ 
8&6 ((d 

Πολlτις Επιχειρ~σεις 

ΕΜΗΝΙΚΟ ΠΜJΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥnΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΙΞΚΠ'ΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥ~ 

ΚΑΙ ΓΡΟΤΎΠΑ ΔΙΜΕΙΤΌΥΡΓΙΚΟΊΓΠΆΣ 

Φορlας 
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Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2.5 Επίπεδα Υλοποίησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Για να επιτευχθεί ο πλήρης μετασχηματισμός της διοίκησης και να 

υπάρξει μετάβαση από την παραδοσιακή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση , 

απαιτείται μια προοδευτική εξέλιξη η οποία περνάει μέσα από επίπεδα 

διαφορετικής δυσκολίας και πληρότητας.( σχήμα 3 ... . ) 

Το μοντέλο αυτό δεν υποδηλώνει ότι όλοι οι οργανισμοί πρέπει να 

περάσουν από όλες τις φάσεις, ούτε ακόμη ότι πρέπει να συμβεί 

ταυτόχρονα αυτό. Αντιθέτως, στον δυτικό κόσμο, οι κυβερνητικοί 

οργανισμοί βρίσκονται στις φάσεις 1,2 ή 3. Οι διαφορές που 

παρουσιάζονται είναι αρκετά μεγάλες. Για παράδειγμα το τμήμα είσπραξης 

φόρων μπορεί να είναι στη φάση 3, ενώ το τμήμα δημόσιων έργων να 

ξεκινάει την φάση 1. 

Σχήμα (3): Επίπεδα Υλοποίησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ψηqιο kή 

E101 t._ΙOTl}1 Q 

ΔηiJΟ<1ΙΟV 

fομιο 

----~ 

Ε ι ι Ι'-ΙΙ' " u.J v~v ι.. .. \ 
Υ.wηριαίι~ 

eO'f. .τe1o;, 

/ Οοι>% ~\η δ Όιση oninι 
/ vπηρ ισ1ων 

Πηγή: Κοινωνία της Πληροφορίας. 

( 
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Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Επίπεδο 1: Πληροφόρηση-Δημοσίευση (Information - Publish) 

Επίπεδο στο οποίο γίνεται χρήση του internet για τη δημοσίευση 

πληροφοριών, διαδικασιών, περιεχομένου και να διασφαλιστεί η τακτική 

ενημέρωση. 

Επίπεδο 2: Διάδραση-Αλληλεπίδραση (One way-Interaction) 

Γίνεται αλληλεπίδραση με τους πολίτες μέσω internet, αυξάνεται η 

πρόσβαση, δημιουργούνται ψηφιακές κοινότητες, επιτυγχάνεται η 

συμμετοχή των πολιτών στη σχεδίαση . 

Επίπεδο 3: Αμφίδρομη διάδραση (Two way-Interaction) 

Προσφέρονται online φόρμες για συμπλήρωση και ηλεκτρονική εφαρμογή, 

κάτι που προϋποθέτει μηχανισμό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και 

προστασίας των δεδομένων που αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας. 

Επίπεδο 4: Συναλλάσσομαι- Transact 

Δημιουργούνται υποδομές ταυτοποίησης και ασφάλειας και δημιουργούνται 

οι συναλλαγές με τους πολίτες. 

Επίπεδο 5: Προσωποποίηση δηλαδή την προληπτική, στοχευόμενη 

παροχή υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο επίπεδο ψηφιακής ολοκλήρωσης 

μιας υπηρεσίας προστέθηκε και μετρήθηκε για πρώτη φορά το έτος 2007. 

Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι για την υλοποίηση 

των τριών τελευταίων σταδίων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα εξής 

ζητήματα: 

Την διαχείριση του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, το νομικό πλαίσιο, 

την εκπαίδευση, την προστασία προσωπικών δικαιωμάτων, την ελεύθερη 

πρόσβαση καθώς επίσης και την συνεργασία μεταξύ Δημοσίου και 

Ιδιωτικού τομέα. 

Με τον όρο διαλειτουργικότητα, στο πλαίσιο της διανομής Ευρωπαϊκών 

δημόσιων υπηρεσιών, νοείται η ικανότητα ανόμοιων και διαφορετικών 

οργανισμών να αλληλεπιδρούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης 

αμοιβαίων ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων, οι οποίοι 

αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ των εν λόγω 
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Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση , Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

οργανισμών δια μέσου των εργασιακών διαδικασιών που υποστηρίζουν, 

μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των αντίστοιχων συστημάτων 

τους ΤΠΕ. Η διαλειτουργικότητα είναι πολυμερής από τη φύση της και 

γίνεται καλύτερα κατανοητή ως κοινή αξία μιας κοινότητας.(Σχήμα 4) 

ί,;6'ι' 8.ingemJJϊn 

~94 1995 1996 1997 1998 1999 211 
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Χρονοδιάγραμμα πρωτοβοuλ ι ιίιν της ΕΕ που αφορούν τη διαλωοuργικότητα 

Με την Διαχείριση του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας, διασφαλίζεται 

η Διαλειτουργικότητα σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό 

επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών 

συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα. Το Πλαίσιο 

Διαλειτουργικότητας εξασφαλίζει την ύπαρξη κοινών προτύπων σε όλο το 

φάσμα των δημόσιων φορέων, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή 

λειτουργία των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών. Το Πλαίσιο 

Διαλειτουργικότητας αποτελεί μέρος του Πλαισίου Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης(ΠΗΔ), το οποίο περιλαμβάνει επίσης το Πλαίσιο 

Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων, το Πλαίσιο Ψηφιακής 

Αυθεντικοποίησης Πολιτών και Επιχειρήσεων και το Μοντέλο 

Τεκμηρίωσης. 
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Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2.6 Ο Ρόλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται εν προκειμένω ως η αξιοποίηση 

των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στις δημόσιες διοικήσεις, 

σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να 

βελτιωθούν η παροχή δημοσίων υπηρεσιών και οι δημοκρατικές 

διαδικασίες καθώς και να ενισχ;υθεί η υποστήριξη των πολιτικών που ασκεί 

το δημόσιο. 

Αποτελεί καταλύτη για να διευκολυνθεί η καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη διοίκηση. Βελτιώνει τη διαμόρφωση και την 

εφαρμογή των πολιτικών που ασκεί το Δημόσιο και βοηθά τον δημόσιο 

τομέα να αντιμετωπίσει τις αλληλοσυγκρουόμενες απαιτήσεις για την 

παροχή περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών με λιγότερους πόρους. 

Προσφέρει στο δημόσιο τομέα μία επιλογή για να επιτελέσει διαφορετικά 

τα καθήκοντα του. 8 

Με την ηλεκτρονική διάθεση πληροφοριών του δημοσίου τομέα προς 

περαιτέρω αξιοποίηση , παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να 

αναπτύξουν ελκυστικότερα και ανταγωνιστικότερα προϊόντα. 

Τέλος ο ρόλος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι καθοριστικός, 

μέσω και της παροχής πληροφοριών σχετικά με την κατάρτιση και τις 

θέσεις απασχόλησης σε όλη την ΕΕ που παρέχονται σε μονό-απευθυντικό 

δικτυακό τόπο ως πανευρωπαϊκή υπηρεσία έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 

κινητικότητα για απασχόληση στην εσωτερική αγορά .. Επίσης η 

δημοσίευση πληροφοριών σε διάφορες γλώσσες μέσω δικτυακού τόπου 

βοηθά τους μετανάστες να κατατοπιστούν καλύτερα έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί η οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωσή τους. 

8 Για παράδειγμα, η βελτίωση της απόδοσης και του ανταγωνισμού στις δημόσιες 
συμβάσεις . με την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των συμβάσεων εξοικονομούνται 

εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και να κατευθυνθούν προς επένδυση σε δημόσια αγαθά 

και υπηρεσίες, ώστε να συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση . Παράλληλα θα 

βελτιωθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία για τις δημόσιες συμβάσεις. 
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Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2. 7 Qφέλπ και Επιδόσεις. 

«Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μπορεί να μειώσει τις δαπάνες του 

Δημοσίου μέχρι και 20%» 9 

Από την πλευρά της παροχής στο κοινό, η «ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση»( e-Government) έχει ήδη αποδείξει τα πλεονεκτήματά της 

στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Καθιστά όχι μόνον την ευκολότερη 

πρόσβαση στις πληροφορίες των δημόσιων αρχών αλλά ταυτόχρονα 

διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις συναλλαγές των διοικούμενων μέσω της 

μείωσης του χρόνου αναμονής. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να 

αναφέρουμε ότι πλέον οι πολίτες έχουν την δυνατότητα μέσω της χρήσης 

των ηλεκτρονικών φόρουμ, της ηλεκτρονικής ψήφου καθώς επίσης μέσω 

των εικονικών χώρων συζήτησης να υποβάλλουν άμεσα ερωτήσεις στους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη 

τους. 

Πηγαίνοντας στην προσφορά υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση δια της βελτίωσης παροχής ηλεκτρονικών 

διοικητικών υπηρεσιών επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας. Αυτό κυρίως οφείλεται στη μείωση του κόστους των 

ιδίων των δημοσίων υπηρεσιών αρχικά αλλά και του κόστους συναλλαγής 

για τις επιχειρήσεις( χρόνος, πόροι). 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταξύ των δημόσιων αρχών, ενισχύεται η 

συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών αλλά και 

των θεσμικών αρχών της Κοινότητας. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι 

περιφερειακές και οι τοπικές αρχές είναι πιο προηγμένες στην παροχή 

ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης έχει αναχθεί σε πρώτη προτεραιότητα από τα Διαρθρωτικά 

Ταμεία. 10 

9 Εφημερίδα: Καθημερινή, 23.10.2009, από τον καθηγητή Βασίλειο Νέδο . 
10 Αντιπροσωπεύει το 30% των δαπανών για την κοινωνία της πληροφορίας στις 
περιφέρειες και 20% στις σε τοπικό επίπεδο . 
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Τα σημαντικότερα οφέλη που απορρέουν από την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση είναι: 

~ Αύξηση παραγωγικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. 

Μείωση κόστους της παροχής υπηρεσιών. 

Μείωση των αναγκών επικοινωνίας με το κοινό . 

Καλύτερος συντονισμός ανάμεσα σε Φορείς (ύπαρξη κοινών 

προτύπων). 

Περισσότερα οφέλη από την αναδιοργάνωση διαδικασιών μέσω της 

σταδιακής αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών. 

Δυνατότητα νέων υπηρεσιών και μεθόδων λειτουργίας(πχ 

τηλεργασία, forums, διαβουλεύσεις). 

Η δυνατότητα ελέγχου και απόδοσης ευθυνών στη δημόσια 

διοίκηση . 

~ Καλύτερες υπηρεσίες για Πολίτες και Επιχειρήσεις. 

Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης. 

Μείωση του κόστους για πολίτες και επιχειρήσεις. 

Αύξηση της ασφάλειας και ακεραιότητας δεδομένων. 

Υπηρεσίες που δεν κάνουν διακρίσεις σε φύλλο, χρώμα, ηλικία, 

εθνικότητα. 

Δυνατότητα νέων υπηρεσιών ( π.χ. e-democracy) με στόχο την 

προώθηση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας κα της διαφάνειας. 

Η επέκταση της διαθεσιμότητας των δημοσίων υπηρεσιών (24 ώρες

ανεξαρτήτως γεωγραφικού τόπου) 

Στον παρακάτω πίνακα (2) απεικονίζεται η χρησιμότητα των υπηρεσιών 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δείγμα 196 χρηστών, χρησιμότητα 

η οποία δείχνει κατά πόσο είναι ορατά τα οφέλη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 
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Πίνακας 2: Αναγνώριση ωφελειών από υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

Ποια από τα παρακάτω πλεονεκτήματα αvαyvωρ[ζετε στη χρήση τωv ηλεκτροvικώv δημόσιων 

υπηρεσιών; (% θετικώv απαvτήσεωv) 
Ταχύτερη ανταπόκρ ιση από τη Δημόσια υπηρεσία 61.22% 

Ανεξαρτησία από τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών 83.67% 

Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου (μετακινήσεις, χαρτόσημα κλπ) 82.14% 

Μείωση της χρήσης εντύπων σε χαρτί 55.61% 

Μη απαραίτητη η φυσική παρουσία στις υπηρεσίες 70.92% 

Μεγαλύτερη διαφάνεια των υπηρεσιών 45.92% 

Εξοικονόμηση κόστους για την ίδια τη Δημόσια Διοίκηση 56.63% 

Πηγή: Παρατηρητήριο ΚτΠ, 2009. Δείγμα : 196 άτομα 

2.8 Εμπόδια Ανάπτυξης και Ανασταλτικοί Παράγοντες. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως αναφέρθηκε ανωτέρω είναι δυνατόν 

να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, υπάρχουν όμως και εμπόδια που 

πρέπει να υπερπηδηθούν. Η σε πλήρη κλίμακα εφαρμογή της δεν είναι 

εύκολη και απαιτεί να αναληφθούν δεσμεύσεις στο ανώτατο επίπεδο των 

δημοσίων διοικήσεων και μάλιστα και σε πολιτικό επίπεδο. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πλέον γνωστό ότι μπορεί να 

συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της παραγωγικότητας των 

δ , δ , 11 
ημοσιων ιοικησεων. Ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας, το πρόβλημα του ορισμού και μέτρησης 

των πόρων και της απόδοσης. 

Η τιμολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών αποτελεί ένα από τα 

προβλήματα, που συχνά δεν σχετίζεται άμεσα με τους χρησιμοποιημένους 

πόρους (η φορολογία δεν σχετίζεται άμεσα με την παρεχόμενη υπηρεσία). 

Επίσης, πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε 

πληροφορίες, υπόκεινται στους κανόνες της οικονομικής της κοινωνίας της 

11 Αύξηση της παραγωγικότητας μπορούμε να ορίσουμε την περισσότερη ή καλύτερη ή 
ταχύτερη απόδοση με δεδομένους πόρους. 
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πληροφορίας σύμφωνα με τους οποίους οι οριακές τιμές προσεγγίζουν το 

μηδέν και έτσι δεν αποτελούν δείκτη για την αξία της υπηρεσίας, διότι 

πρέπει να καλύπτονται οι ενδεχομένως λειτουργικές δαπάνες για τη 

συγκέντρωση της αρχικής πληροφορίας αλλά και για την επικαιροποίηση 

της πληροφορίας καθόλα τη διάρκεια αξιοποίησής της. 

Υπάρχουν οκτώ προκλήσεις οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως 

ανασταλτικοί παράγοντες με αποτέλεσμα να εμποδίσουν ή να περιορίσουν 

το σημαντικό έργο που επιτελεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι 

παράγοντες αυτοί έχουν αποτελέσει και αντικείμενο μελέτης της σχετικής 

βιβλιογραφίας και της έρευνας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

επαυξημένης από μια ανάλυση της εμπειρίας και της γνώσης των 

σχεδιαστών των project ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

συμπεριλαμβανόμενης μιας ανάδρασης (feedback) των παραγόντων του 

κλάδου (Μοοη, Μ.,2002; Noπis, F., D. , Μοοη, Μ., J., 2005). 

Ως ανασταλτικοί παράγοντες- προκλήσεις αναφέρονται οι εξής: 

2.8.1 Ψηφιακή διαίρεση (Digital divide). 

Οι συνέπειες της άνισης πρόσβασης, η έλλειψης κατάλληλης υποδομής 

και η χαμηλή υιοθέτηση της τεχνολογίας αποτελούν το κεντρικό σημείο 

ανησυχίας των περισσότερων χωρών με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας 

«ψηφιακής διαίρεσης» 12 η οποία συντελεί στον αποκλεισμό ομάδων οι 

οποίες αποτελούνται από κοινωνικά μειονεκτούσα μέλη. Τα εμπόδια 

πρόσβασης στα οποία οφείλεται αυτή η ανισότητα αποτελούν η έλλειψη 

βασικών επιδεξιοτήτων, ο «φόβος των υπολογιστών», η στέρηση 

πρόσβασης σε υπολογιστές, και η ανεπαρκής φιλικότητα των 

πληροφοριακών συστημάτων προς τον χρήστη με παράλληλη την ανεπαρκή 

και άνιση κατανομή των ευκαιριών χρήσεις. 

12 Με τον όρο «ψηφιακή διαίρεση» εννοούμε το χάσμα που παρουσιάζεται στην πρόσβαση 
στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, μεταξύ ατόμων μέχρι και ολόκληρων 

χωρών. 
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Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η ψηφιακή διαίρεση δεν 

πρέπει να σχετίζεται μόνο με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες αλλά και 

τους κοινωνικό-προσωπικούς αναφέροντας το χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης, 

ενδιαφέροντος, κατανόησης και αποδοχής των νέων τεχνολογιών από τα 

μέλη μιας κοινωνίας. 

Ως κρίσιμο ζήτημα θεωρείται αυτό της ύπαρξης κλιμάκωσης των 

υπαρχουσών ανισοτήτων ή αν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών θα δώσουν τη δυνατότητα να διευρυνθούν οι ευκαιρίες για 

μεγαλύτερη και ίση δημοκρατική συμμετοχή. 

Θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες και περισσότερες ευκαιρίες 

πρόσβασης των πολιτών σε τεχνολογικά μέσα για την λύση της ψηφιακής 

διαίρεσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των κυβερνήσεων, παροχή 

ποικίλων καναλιών πρόσβασης λόγου χάρη οι δημόσιοι υπολογιστές μέσα 

στο χώρο των βιβλιοθηκών, τα cybercafe, τα δημόσια περίπτερα (kiosks) 

κ.α. 

Η ιστορία θα έχει διδάξει την εύθραυστη φύση της δημοκρατίας και 

κατά περιόδους πόσο εύκολα μπορεί αυτή να εκτοπιστεί. Με τη σωστή 

χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη δημοκρατική 

διαδικασία θα αποφευχθεί η πιθανότητα η δημοκρατία να γίνει μια τρωτή 

έννοια. Τέλος, η ψηφιακή διαίρεση και οι επιπτώσεις της στην πολιτική 

ισότητα αποτελούν ιδιαίτερα επικίνδυνα σημεία για την στήριξη της 

δημοκρατίας. 

2.8.2 Χρηματοδότηση-Οικονομικοί παράγοντες 

Σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν την ανάπτυξη 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι το κόστος ανάπτυξης ή/ και 

συντήρησης των εφαρμογών, τα οποία συχνά ξεπερνούν τα επίπεδα του 

αρχικού προϋπολογισμού, αλλά και η έλλειψη χρηματοδότησης (Akmam, 

Ι.,2004) για έρευνα , ανάπτυξη και καινοτομία. Παράλληλα η ύπαρξη 

δυσκολίας για την μέτρηση του κόστους αλλά και τα οφέλη που 

προκύπτουν από την ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση συμβάλλουν στην 
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αποτυχία απελευθέρωσης της ροής επενδύσεων οι οποίες πρόκειται να 

υποστηρίξουν μελλοντικές καινοτομίες για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Η ανισορροπία που υφίσταται μεταξύ του κόστους ανάπτυξης και 

συντήρησης από τη μια και των ουσιαστικών και απτών οφελών από την 

άλλη και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οφέλη ποιοτικού χαρακτήρα οδηγούν 

σε οικονομικά κενά του εκάστοτε project με αποτέλεσμα τον συχνό 

περιορισμό ή και την διακοπή τους. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να 

αναφέρουμε και το κόστος των κυβερνήσεων να προσαρμόσουν το 

νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Συχνά τίθεται το θέμα της ελεύθερης ροής των 

πληροφοριών και της προστασίας προσωπικών ή μη δεδομένων.(Drοgkaris 

et al. , 2010). 

2.8.3 Πολιτική θέληση και διοικητικά προβλήματα. 

Οι αργές και αναποτελεσματικές διαδικασίες στα πλαίσια της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να είναι αποτέλεσμα έλλειψης 

επαρκούς ηγεσίας κατά τη διάρκεια της έναρξης των σταδίων της 

εφαρμογής, της προώθησης αλλά και της συντήρησης. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί ένα «ακριβό» εργαλείο που 

απαιτεί ισχυρή και διαρκή πολιτική βούληση. Οι κυβερνώντες πρέπει να 

διασφαλίσουν την κατανομή των οικονομικών πόρων, την υιοθέτηση ενός 

κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου και τη στελέχωση με το κατάλληλο 

ανθρώπινο δυναμικό. Σε πολλές περιπτώσεις, οι χώρες της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης έχουν ενθαρρύνει αυτή τη διαδικασία με την 

καθιέρωση υπουργείων ή άλλων εξειδικευμένων μονάδων στην ανάληψη 

της ευθύνης για το συντονισμό και τη διαχείριση της εφαρμογής για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση . 

Συχνά όμως υπάρχει έλλειψη πολιτικής προθυμίας για την εφαρμογή 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να αναλάβει ένα απαιτητικό project του 

οποίου μια ενδεχόμενη αποτυχία ή μια αναποτελεσματική λειτουργία θα 

είχε ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο πολιτικό κόστος. 
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2.8.4 Διοικητική ικανότητα. 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις κυβερνήσεις των χωρών είναι 

ο μετασχηματισμός των γραφειοκρατικά προσανατολισμένων διοικητικών 

διαδικασιών σε προσανατολισμένες στους πελάτες υπηρεσίες που 

μεταχειρίζονται τα άτομα και επιχειρήσεις ως καταναλωτές. Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση προσαρμόζεται ως ισχυρό εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία, 

δεδομένου ότι παρέχει τη δυνατότητα στη μεθοδολογία και την τεχνολογία 

να καταλύσουν μια τέτοια επαναστατική αλλαγή. 

Η διοίκηση των δημοσίων οργανισμών αλλά και το προσωπικό δεν 

έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να ανταποκριθούν άμεσα 

στις νέες ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

Πρόσθετα προβλήματα παρουσιάζονται με τον τεμαχισμό διοικητικών 

υπηρεσιών, τη δομική αναδιοργάνωση. Κάποιες χώρες μοιράζονται επίσης 

προβλήματα που προέρχονται από την απουσία κοινών τεχνικών πρότυπων 

και περιεκτικών στρατηγικών για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

2.8.5 Έλλειψη εμπιστοσύνης και η ασφάλεια δεδομένων . 

Στους πολίτες υπάρχει η ανησυχία για τον έλεγχο της ιδιωτικοποίησης 

και της καταγραφής πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων χωρίς την 

δικής τους έγκριση. Ο φόβος για ενδεχόμενες απάτες σε οη line εφαρμογές 

αλλά και άλλων παράνομων και καταχρηστικών πράξεων υπονομεύουν την 

εμπιστοσύνη στις εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στα πλαίσια 

της, οι ανησυχίες γίνονται ακόμα πιο έντονες όταν υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου πρέπει να δηλωθούν στις ηλεκτρονικές φόρμες των υπηρεσιών 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Τον Οκτώβριο του 1995, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο εξέδωσε μια οδηγία 13 για την προστασία των ατόμων σε 

13 Οδηγία εννοείται το έγγραφο το οποίο κατευθύνεται στα κράτη-μέλη εντός της ΕΕ 
προκειμένου να το εναρμονίσουν στη νομοθεσία τους. 
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σχέση με οποιαδήποτε επεξεργασία, δηλαδή συλλογή, καταγραφή, 

αποθήκευση, ανάκτηση και διακίνηση των προσωπικών δεδομένων. 

Με βάση την οδηγία αυτή, η μυστικότητα των πολιτών των κρατών 

μελών της ΕΕ πρέπει να προστατευθεί με τρεις βασικούς τρόπους: 

1. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε 

επεξεργασία μόνο εάν το υποκείμενο των δεδομένων, έχει 

σαφώς δεδομένη συγκατάθεση . 

ΙΙ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτει 

τη φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικές απόψεις, 

θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους σε 

εργατικό σωματείο, πληροφορίες υγείας, ή σεξουαλικές 

προτιμήσεις είναι απαγορευμένη. 

ΠΙ. Η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε μια χώρα έξω από 

την ΕΕ επιτρέπεται μόνο εάν αυτή η χώρα μπορεί να 

εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας. 

2.8.6 Έλλειψη συντονισμού μεταξύ των χωρών. 

Τέλος, ένας βασικός ανασταλτικός παράγοντας είναι και η έλλειψη 

συντονισμού μεταξύ των χωρών η οποία μπορεί να εμποδίσει την εδραίωση 

των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ηλεκτρονική δημόσια 

διοίκηση έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει και γεωγραφικά αλλά και 

διοικητικά όρια και δικαιοδοσίες. Οι διαφορές όμως στους νόμους και 

στους κανονισμούς της ίδιας χώρας ή και διαφορετικών χωρών, οι 

ασυμφωνίες που μπορούν να υπάρξουν μεταξύ δημόσιων οργανισμών , η 

παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, η έλλειψη συνεργασίας σε ένα 

κεντρικό επίπεδο συντονισμού αποτελούν παράγοντες οι οποίοι 

αναστέλλουν τη ροή πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 

27 



Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 

3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

3.1.1 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΙΑΦΘΟΡΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ 

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο μετεξέλιξης της 

κοινωνίας της πληροφορίας. Παράλληλα, οι πολιτικές και οικονομικές 

συγκυρίες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για δημιουργία μιας 

δυναμικής, ανταγωνιστικής οικονομίας, βασισμένης στη γνώση και τις νέες 

τεχνολογίες. 

Ως επίσημο μέλος της διεθνούς πρωτοβουλίας «Συνεργασία για την 

Ανοιχτή Διακυβέρνηση»(Οpeη Goνernment Partnership-OGP) η Ελλάδα 

έχει αναγνωρίσει την κρισιμότητα παραγόντων, όπως διαφάνεια, η 

λογοδοσία και η άμεση εμπλοκή του πολίτη στην ανάπτυξη ενός νέου 

μοντέλου δημόσιας διοίκησης, και εν κατακλείδι, τη σύναψη ενός νέου 

«κοινωνικού συμβολαίου» ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη. 

Συχνά ως πολίτες ενός κράτους, ερχόμαστε αντιμέτωποι με φαινόμενα 

διαφθοράς τόσο σε οικονομικό όσο και σε επίπεδο διοίκησης. Μια 

αλληλουχία ζητημάτων τροφοδοτεί ευρεία δυσπιστία από την πλευρά των 

πολιτών, η οποία οδηγεί στην εδραίωση χρόνιων τάσεων κυνισμού και 

αποστασιοποίησης, και τελικά, σε ένα βαθύτατο αίσθημα απογοήτευσης της 

ελληνικής κοινωνίας απέναντι στις ανεπάρκειες της δημόσιας διοίκησης. 

Η τάση αυτή, πυροδοτεί την εμφάνιση της διαφθοράς και την περιορισμένη 

συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, γεγονός το οποίο με τη σειρά του, τους 

κάνει να αισθάνονται ακόμη περισσότερο αποξενωμένοι. Επομένως, ο 

φαύλος κύκλος της ευνοιοκρατίας, του πελατειακού συστήματος, και της 

ελλιπούς συμμετοχής των πολιτών, τείνει να ανατροφοδοτείται. 
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Η διαφθορά στο Ελληνικό Δημόσιο παρουσιάζεται εκτενής και 

συνεπάγεται υψηλά κόστη, τα οποία συνδέονται με την αναποτελεσματική 

διακυβέρνηση - κυρίως στον οικονομικό τομέα. Οι επιπτώσεις, 

αποτυπώνονται στα χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και αποδοτικότητας, καθώς 

και στον υψηλό κίνδυνο εμψάνισης φαινομένων αστάθειας, κοινωνικού 

αποκλεισμού και φτώχειας. 

Μια σειρά μέτρων της Εθνικής Στρατηγικής για την ανοικτή 

διακυβέρνηση, στοχεύει στην αποδοτικότερη και πιο διαφανή διαχείριση 

του κρατικού προϋπολογισμού και των δημοσίων προμηθειών εστιάζοντας 

επίσης και στην αξιοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των σχετικών 

δράσεων με τη μορφή είτε χρηματοδοτήσεων, είτε παροχής τεχνογνωσίας 

και υποστήριξης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους. 

Ο δημόσιος τομέας είναι ο κατεξοχήν συλλογικός αγοραστής για τις 

περισσότερες εθνικές οικονομίες, ενώ ο όγκος των συναλλαγών που 

αφορούν προμήθειες μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και των 

προμηθευτών είναι τεράστιος. Ενδεικτικά, το ύψος των δημοσίων 

προμηθειών στα κράτη-μέλη της ΕΕ αγγίζει το 16% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος ( Gross Domestic Product). 14 Στην Ελλάδα, ο δημόσιος 

τομέας χειρίζεται προμήθειες μεγάλου όγκου, οι οποίες ξεπερνούν τα 3,5 δις 

ευρώ ετησίως (2005), βασιζόμενος κυρίως σε «χειρογραφικές» διαδικασίες. 

Η δέσμευση της Ανοικτής Διακυβέρνησης σε αυτό το πεδίο είναι οι 

πληροφορίες που αφορούν τον κύκλο προμηθειών, σε όλες τις οντότητες 

και φορείς του δημοσίου φορέα, να αναρτώνται σε συγκεκριμένο δικτυακό 

τόπo(agora.gov.gr). Η καταγραφή των πληροφοριών θα ξεκινά από την 

αρχική εκδήλωση της αναγκαιότητας για συγκεκριμένη προμήθεια, μέχρι 

την ολοκλήρωση της προμήθειας και της πληρωμής. 

Η ενίσχυση της διαφάνειας στις αποφάσεις και τις ενέργειες του 

δημοσίου τομέα θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πολίτη 

14 European e-Procurement: An oνerview, June 2006. 
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προς το κράτος, καθώς και στην αύξηση της υπευθυνότητας των δημοσίων 

λειτουργών και των ατόμων που λαμβάνουν αποφάσεις . 

Η διαφάνεια θα συμβάλλει επίσης στην αύξηση της αξιοπιστίας της 

χώρας στο διεθνές περιβάλλον, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες 

επενδύσεων . 

Σκοπός είναι η ενίσχυση της λειτουργικότητας του προγράμματος 

Διαφάνειας, η δημοσιοποίηση όπως προαναφέρθηκε των προμηθειών του 

Δημοσίου τομέα και η ανοικτή, διαφανής και ασφαλής διακίνηση δημόσιων 

εγγράφων. 

3.2 Οι σημαντικότερες ελληνικές πρωτοβουλίες-δράσεις 

Η χώρα μας έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές καινοτόμες δράσεις προς 

την κατεύθυνση της ανοικτής διακυβέρνησης, με βασικά αντικείμενα την 

προώθηση της διαφάνειας, τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη 

κυβερνητικών αποφάσεων, την ελεύθερη διάθεση της δημόσιας 

πληροφορίας, την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις μέσω ενός κεντρικού σημείου εξυπηρέτησης, αλλά και άλλες 

δράσεις με έμφαση την ενδυνάμωση των πολιτών και τη συμμετοχική 

δημοκρατία μέσω εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές δράσεις για την Ανοικτή 

Διακυβέρνηση: 

Το πρόγραμμα Διαύγεια: Αποτελεί τη σημαντικότερη πρωτοβουλία 

της ελληνικής κυβέρνησης για τη Διαφάνεια. Το πρόγραμμα συνδυάζει 

τόσο το θεσμικό πλαίσιο(Νόμος 3861/2010), όσο και τα τεχνικά μέσα 

(et.diavgeia.gov.gr) για την εισαγωγή της υποχρέωσης ανάρτησης όλων των 

κυβερνητικών αποφάσεων στο διαδίκτυο, από το σύνολο των δημοσίων 

φορέων, από τον Οκτώβριο 2010. 

Η δράση Ανοικτή Διακυβέρνηση(Οpen Gov. gr) ως πρωτοβουλία 

συνδυάζει πολιτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά και βασίζεται σε ένα 

πλαίσιο πολιτικών αρχής όπως η διαφάνεια, η διαβούλευση, η λογοδοσία 
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και η αποκέντρωση. Στο επίκεντρο είναι οι ανάγκες των πολιτών για 

πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για συμμετοχή στη διαδικασία 

διαμόρφωσης των αποφάσεων. Επίσης οι προσκλήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και η δημόσια διαβούλευση νομοθετικών και κανονιστικών 

πράξεων είναι οι βασικές δράσεις της ανοικτής διακυβέρνησης , οι οποίες 

αναρτώνται στον δικτυακό τόπο opengov.gr. 

Μια άλλη δράση αποτελεί και το LabsOpenGov.gr που αποσκοπεί να 

φέρει στο προσκήνιο τις δημιουργικές ιδέες, τους ανθρώπους, και τους 

τρόπους για να εισαχθεί η καινοτομία στις σχέσεις του πολίτη και των 

επιχειρήσεων με το δημόσιο τομέα. 

Ο δικτυακός τόπος geodata.gov.gr αποτελεί έναν κατάλογο, μια 

υπηρεσία απεικόνισης, με σκοπό την ελεύθερη διάθεση γεοχωρικών 

δ δ ' λ' 15 ε ομενων στους πο ιτες . 

Το Startup Greece αποτελεί μια άλλη πρωτοβουλία για τη νεανική 

επιχειρηματικότητα. 

Μέσα από το Startup Greece κάθε πολίτης, οργάνωση, επιχείρηση, 

σύνδεσμος, ερευνητικό ινστιτούτο, κοινωνικός και οικονομικός φορέας, 

καλείται να γίνει μέλος μιας δημιουργικής κοινότητας, να προσθέσει τις 

γνώσεις και την εμπειρία του. 

Την πιο γνωστή πρωτοβουλία-δράση αποτελεί η κυβερνητική πύλη 

ΕΡΜΗΣ, αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της 

Δημόσιας Διοίκησης και παρέχει πληροφόρηση και ασφαλείς ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ο βασικός σκοπός της 

είναι να συγκεντρώνει και να οργανώνει τις διαθέσιμες πληροφορίες του 

δημοσίου τομέα με δομημένο τρόπο, ώστε να μπορούν να διατίθενται 

ελεύθερα. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΡΜΗΣ έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως 

μοναδικό σημείο επαφής για τις συναλλαγές μεταξύ των πολιτών και των 

επιχειρήσεων και των διαφόρων φορέων της δημόσιας διοίκησης, 

15 Στη διάρκεια της λειτουργίας του( Οκτώβριο 2010) έχει οδηγήσει σε άμεσα οφέλη-20 εκ. 
ευρώ για τη δημόσια διοίκηση μέσω της επαναχρησιμοποίησης πληροφορίας. 
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αξιοποιώντας ολοκληρωμένες και ασφαλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

3.3 Μελλοντικές Επόμενες Δράσεις . 

../ Αύξηση του αριθμού των νομοθετικών πράξεων που διέρχονται την 

διαδικασία διαβούλευσης μέσω διαδικτύου . 

../ Αξιοποίηση των σχολίων και προτάσεων των πολιτών . 

../ Αποτελεσματικότερη Διαχείριση Δημόσιων Πόρων . 

../ Λειτουργία κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών . 

../ Λειτουργία Κεντρικού Συστήματος ERP (διαχείρισης πόρων) . 

../ Λειτουργία Κεντρικού Συστήματος HRMS (διαχείριση ανθρώπινου 

κεφαλαίου) . 

../ Ανοικτή διάθεση δημοσίων δεδομένων από το παρατηρητήριο 

τιμών . 

../ Επέκταση της υφιστάμενης δράσης ανοικτής διάθεσης φορολογικών 

δεδομένων . 

../ Ανοικτή , διαφανής και ασφαλής διακίνησης δημόσιων εγγράφων. 

3.4 Ο ρόλος των δημοσίων υπαλλήλων στην εφαρμογή τnς 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Η πιο σημαντική συνιστώσα έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το πώς 

αξιοποιεί την τεχνολογία. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως μορφή 

διοίκησης απαιτεί από τους υπαλλήλους του Δημοσίου νέους τρόπους 

εργασίας και χειρισμού των δημοσίων υποθέσεων. Χρειάζεται να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στη χρήση και την αξιοποίηση της 

πληροφορίας, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία 

δημιουργεί νέες δυνατότητες για την προώθηση υποθέσεων και την 

αλληλεπίδραση του Δημοσίου με τους πολίτες. Ο ρόλος των υπαλλήλων 

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

με το κοινό. 

Για καταστεί αποδοτικότερη η εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης απαιτείται η απασχόληση ενός άρτια εκπαιδευόμενου 

προσωπικού για τη διαχείριση της πληροφορίας. Η ύπαρξη ενός είδους 

δημοσίων υπαλλήλων με τεχνολογική κατάρτιση και εμπειρία στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη. Συγκεκριμένα οι υπάλληλοι του δημοσίου τομέα 

θα κληθούν: 

Ι. Να ενστερνιστούν τη νέα αντίληψη εξυπηρέτησης του πολίτη σε 

κάθε εισήγηση ή πράξη τους που αφορά στο σχεδιασμό ή την 

υλοποίηση διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης. 

ΙΙ. Να υποστηρίξουν την προετοιμασία του φορέα ή του οργανισμού 

που συμμετέχουν με: 

• Την κατανόηση των συνεπειών για την παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

• Την προώθηση προσλήψεων ατόμων με ειδικές δεξιότητες 

ικανές να υποστηρίξουν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

• Την εκπαίδευση τους στις νέες τεχνολογίες και τους νέους 

τρόπους παροχής υπηρεσιών στους πολίτες. 

• Την διερεύνηση δυνατοτήτων για την ανάπτυξη εφαρμογών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες 

για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης παροχής πολλαπλών 

υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

• Την προώθηση της νέας αντίληψης οργάνωσης και 

λειτουργίας του οργανισμού, που θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα 

αποκεντρωμένο αλλά ολοκληρωμένο σύστημα. 

ΠΙ. Να συμμετέχουν: 
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• Στη σύνθεση των στόχων και δραστηριοτήτων του τομέα 

ευθύνης τους με τη στρατηγική για θέματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

• Σε διάφορα έργα και δραστηριότητες που συνάδουν με τις 

δραστηριότητες του οργανισμού ή του φορέα στον οποίο 

συμμετέχουν προωθώντας τις δραστηριότητες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

• Σε έργα που περιορίζουν ή αλλάζουν τον οργανισμό, έτσι 

ώστε να μπορεί να ακολουθεί πολιτικές και πρότυπα που έχουν 

αναπτυχθεί με σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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ΜΕΡΟΣΤΡΙΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 

4.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

4.1.1 Εισαγωγή 

Η μετάβαση από την παραδοσιακή διακυβέρνηση στην Ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία, που πέρασε και περνάει 

ακόμα από διάφορα στάδια και φάσεις με απώτερο στόχο το ανώτερο 

επίπεδο εξυπηρέτησης πολίτη και επιχείρησης. 

Η χώρα μας βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο στον τομέα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι το πρώτο εγχείρημα 

πραγματοποιήθηκε από την δεκαετία του 1980 με την σύσταση της 

Επιτροπής Πληροφορικής, η οποία συνέβαλλε στην αξιοποίηση 

προγραμμάτων. Ακολούθησαν διάφορα άλλα προγράμματα και 

στρατηγικές για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που ως στόχο είχαν κυρίως 

την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην δημόσια διοίκηση και την 

μείωση της γραφειοκρατίας. 

Πλήθος μελετών και αναλύσεων έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 

χρόνια με σκοπό τη διάγνωση των αιτιών της χαμηλής διείσδυσης του e

Government και την εξεύρεση λύσεων για την αποτελεσματικότερη παροχή 

υπηρεσιών. Έτσι οι στρατηγικές που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα και στην 

Ευρώπη σχετιζόμενες με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελούν: 

4.1.2 Ελλπνικές Στρατηγικές. 

Οι στρατηγικές που υιοθέτησε η Ελλάδα στον τομέα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ήταν αρχικά: 

~ Η Λευκή Βίβλος (1995): Η Ελληνική Στρατηγική για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας. 
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>- Η Λευκή Βίβλος (2000-2006): Η Ελλάδα στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της 

Πληροφορίας. 

Κύριος στόχος και στις δυο ανωτέρω στρατηγικές είχαν την υλοποίηση 

των στόχων των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών σε σχέση με τις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. 

Ποιο συγκεκριμένα, οι στόχοι για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Κοινωνία της Πληροφορίας ήταν: 

1) Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 

Αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής του πολίτη 

μέσα από παρεμβάσεις σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως η Δημόσια 

Διοίκηση, η υγεία, οι μεταφορές και το περιβάλλον. 

2) Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό. 

Αφορά στη δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για την ενίσχυση μιας 

διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όπου η τεχνολογία και 

η γνώση αποτελούν τον κύριο μοχλό αύξησης της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας, των εισοδημάτων, της απασχόλησης και της 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 

3) Παιδεία και Πολιτισμός. 

Εξοπλισμός, δικτύωση, κατάρτιση εκπαιδευτικών για ένα σύγχρονο 

εκπαιδευτικό σύστημα του 21 ου αιώνα, χρήση νέων τεχνολογιών για την 

τεκμηρίωση και προβολή του Ελληνικού πολιτισμού. 

4) Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία. 

Δημιουργία συνθηκών για τη μετάβαση στη «νέα οικονομία», με την 

προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της έρευνας και της διασύνδεσής 

της με την παραγωγή , της κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, της 

απασχόλησης και της τηλε-εργασίας, την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τις Μικρό-Μεσαίες 

Επιχειρήσεις(ΜΜΕ). 
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5) Επικοινωνίες. 

Στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς, δράσεις ανάπτυξης 

της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε απομακρυσμένες περιοχές για παροχή 

προηγμένων υπηρεσιών σε χαμηλό κόστος και σημείων πρόσβασης για τους 

πολίτες. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω στρατηγικών η χώρα μας ενσωμάτωσε μια 

σειρά προγραμμάτων και δράσεων Δημόσιας Διοίκησης με στόχο την 

δημιουργία υποδομής για την εναρμόνιση της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης στην Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική , όπως: 

• Κλεισθένης ( 1994 -2000 ). 

• Αριάδνη ( 2000- 2006 ). 

• Πολιτεία ( 2000,2005-2007,2008-2010 ). 

• Ψηφιακή Σύγκλιση ( 2007 ). 

• Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 

( 2007-2013). 

• Ψηφιακή Ελλάδα 2020 ( 201 Ο ). 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι από τους ειδικούς στόχους του 

Επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την 

Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 αυτοί που θα επιτρέψουν τη βελτίωση 

της καθημερινότητας του πολίτη αλλά και την αποδοτική χρήση των πόρων 

που διαθέτει η Δημόσια Διοίκηση, απεικονίζεται στα σχήματα που 

ακολουθούν: (σχήματα 5 και 6) 
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Βελτίωση της πορανωyικότηrιις με 
cιξιοποiηση τω. me 

Ε ιικ σuιιΘΩiιk " 
dΙΙΙΙσιι - ΤΠΕ "111" 
ιwιι-1 σ.σ.σι.ί;ι 

Ι1ροώβηαq ..,,. 
(!! ιηιοι;« "' -;~ 

-~mε 

Βελτίωση της ποιότητα' ιωή, 

E-Goνernnwnt 

Σχι\μα: Ειδοcοl στόχοι nου C7J(~Τίζοντοι μ~ ΤΟ eGovernment 

Σχήμα 6: Ψηφιακή Στρατηγική 2007-2013 

Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 
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Όσο αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βελτίωση της Διοικητικής 

Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 2007-2013», το όραμα αποτελεί η 

«η δημιουργία μιας πολιτοκεντρικής αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης 

διακυβέρνησης». Στόχος η μετάβαση από τη διοίκηση 

αρμοδιοτήτων/διαδικασιών στην διοίκηση αποτελεσμάτων και υπηρεσιών. 

Τέλος, κεντρική επιδίωξη της στρατηγικής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος είναι η διαρθρωτική αντιμετώπιση χρόνιων δυσλειτουργιών 

της δημόσιας διοίκησης με επιλεγμένες παρεμβάσεις οργανωτικής και 

διοικητικής αλλαγής, θεσμικού και παραδειγματικού χαρακτήρα, με 

πολλαπλασιαστική αξία. 

Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία και πρακτικές, όπως: 

• Η γραμμή 1502 ( 1998 ). 

• Το δίκτυο Σύζευξης ( 2001 ). 

• Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ ( 2004 ). 

• Η κυβερνητική πύλη Ερμής ( 2009 ). 

• Το πρόγραμμα ανοιχτής διακυβέρνησης opengoν.gr ( 2009 ). 

• Το πρόγραμμα Διαύγεια ( 2010 ). 

4.2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

4.2.1 Η Στρατηχική της ΛισσαΒόνας. 

Η στρατηγική της Λισσαβόνας βασίστηκε στο μοντέλο «καινοτομία, 

απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη». Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 

υπήρχε σαφής οικονομική απόκλιση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Η 

οικονομία των ΗΠΑ επιταχύνονταν, διπλασιάζοντας το ρυθμό αύξησης των 
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επενδύσεων 16, ενώ η Ευρωπαϊκή οικονομία επιβραδύνονταν και η αύξηση 

των επενδύσεων περιοριζόταν. 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 

2000, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έθεσαν ως στόχο η Ένωση «να 

γίνει ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την 

υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και 

καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» 

(συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

Λισσαβόνας) και να διαμορφωθεί ένα «αειφόρο περιβάλλον». 

Μια από τις πρωτοβουλίες που έπρεπε να αναπτυχθούν ήταν ένα σχέδιο 

δράσης για την Ψηφιακή Ευρώπη, καθώς και η υλοποίηση του e-Europe 

action plan. Αυτό λοιπόν το σχέδιο δράσης συμπεριλάμβανε ανάμεσα στα 

άλλα την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τα κράτη μέλη 

της ΕΕ, τα οποία συμφώνησαν στην πληρέστερη εκμετάλλευση της 

πληροφορικής και των τεχνολογιών, με μεγαλύτερη εποπτεία στον τομέα 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Η Στρατηγική της Λισαβόνας περιλαμβάνει δέκα βασικές κατευθύνσεις, 

οι οποίες κρίνονται ως καθοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας. 

Μερικές από αυτές, κινούνται προς την ανάπτυξη κατάλληλων συνθηκών 

για εγχειρήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και είναι οι εξής: 

•:• Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου γνώσεων, μέσα στον οποίο οι 

πελάτες και οι επιχειρήσεις θα έχουν φθηνή πρόσβαση σε ένα 

παγκόσμιο δίκτυο πληροφόρησης και υπηρεσιών. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο και το διαδίκτυο θα χρησιμοποιούνται ευρέως, οι νέες 

τεχνολογίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην 

βελτίωση της διοίκησης και οι πολίτες θα έχουν την απαραίτητα 

κατάρτιση. 

16 Κατά το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του '90, οι αμερικάνικες επενδύσεις αφορούσαν όλο 
και περισσότερο προϊόντα της τεχνολογίας των πληροφοριών και της χρήσης του Ιντερνέτ. 
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•:• Έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για την ανταπόκριση 

στις νέες συνθήκες της κοινωνίας της γνώσης. Ιδιαίτερη προσοχή 

απαιτείται για τους νέους, τους ανέργους και τους πολίτες των οποίων 

τα επαγγελματικά προσόντα απαξιώνονται με την εισαγωγή των 

τεχνολογιών. 

•:• Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής πολιτικής, τα οποία 

θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαρκή αμοιβή της εργασίας, τη 

βιωσιμότητα τους λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, την ισότητα των 

φύλων, την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, την εξάλειψη του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Ουσιαστική ενίσχυση μπορεί να παρέχει η 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η βοήθεια από πλευράς 

Κοινότητας. 

4.2.2 Η πρωτοβουλία e-Europe 

Η πρωτοβουλία e-Europe δρομολογήθηκε τον Νοέμβριο του 1999 από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει ότι όλοι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσια διοίκηση θα έχουν 

πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και θα 

αποκομίζουν από αυτές το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Το Διαδίκτυο θα 

αποτελεί πλέον το απαραίτητο εργαλείο για να χρησιμοποιηθεί για κάθε 

είδους καθημερινές δραστηριότητες, υπηρεσίες και προϊόντα όπως η 

εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση, η υγεία, ο πολιτισμός και η διασκέδαση. 

Συμπερασματικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ανωτέρω πρωτοβουλία 

δεν ασχολήθηκε μόνο με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Επιδίωξε να εξασφαλίσει ότι όλοι οι ευρωπαίοι 

πολίτες, ιδίως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, θα έχουν πρόσβαση σε 

σύγχρονες τεχνολογίες πληροφοριών για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 

τους. 

Η πρωτοβουλία e-Europe βασίστηκε στο αξίωμα ότι το Διαδίκτυο είναι 

καθοριστικό για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία 
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αγορών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Βασικό στόχο είχε να 

αποκτήσουν όλοι πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να δημιουργήσει μια Ευρώπη 

που να διαθέτει στοιχειώδη κατάρτιση στην ψηφιακή τεχνολογία και να 

συμπεριλάβει όλα τα κοινωνικά στρώματα μειώνοντας έτσι το χάσμα 

ανάμεσα στους έχοντες και στους μη έχοντες. 

4.2.3 Το πρόγραμμα δράσης e-Europe 2002. 

Είχε καταστεί ως βασική αρχή για την χάραξη πολιτικής, όχι μόνο σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά κα σε κράτη μέλη , σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 

Ως επιμέρους στόχος αποτέλεσε η επέκταση των συνδέσεων με το 

Διαδίκτυο στην Ευρώπη, άνοιγμα όλων των δικτύων επικοινωνιών στον 

ανταγωνισμό και τόνωση της χρήσης του Διαδικτύου, με έμφαση στην 

επιμόρφωση και την προστασία των καταναλωτών. 

Οι δράσεις του e-Europe 2002 διαρθρώνονται με άξονες τρεις καίριους 

στόχους, που έπρεπε να επιτευχθούν μέχρι το τέλος του 2002: 

~ Φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές Διαδίκτυο. 

~ Επένδυση σε άτομα και δεξιότητες. 

~ Τόνωση της χρήσης του Διαδικτύου. 

Από την αξιολόγηση του e-Europe 2002 συνάγεται το συμπέρασμα ότι 

οι βασικοί στόχοι του σχεδίου δράσης επιτεύχθηκαν. Γενικά το e-Europe 

2002 λειτούργησε με επιτυχία ως προς την αύξηση των συνδέσεων πολιτών 

και επιχειρήσεων στο διαδίκτυο και τη θέσπιση νομικού πλαισίου που 

ευνοεί την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι εξελίξεις δεν περιορίστηκαν μόνο στο 

δημόσιο τομέα. Πολλές πρωτοβουλίες από τον ιδιωτικό τομέα είχαν 

εμπνευστεί από τη πρωτοβουλία e-Europe. Η προθυμία ιδιωτικών 

εταιρειών να δεσμεύουν πόρους για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας σε 

τομείς όπως η εκπαίδευση, οι δημόσιες υπηρεσίες σε απευθείας σύνδεση 

42 



Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

( e Government) και οι έξυπνες κάρτες αποτελούν πολύ ενθαρρυντικά 

παραδείγματα. 

Όσο αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση η τελική αναφορά της 

πρωτοβουλίας e-Europe 2002 αναφέρει: «οι βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι διαθέσιμες on lίne. Τώρα χρειάζονται αυξημένο βαθμό 

διαδραστικότητας και απαιτούν back-office αναδιοργάνωση για να επιτύχουν 

πλήρεις αποδοτικότητες». 

4.2.4 Το πρόγραμμα δράσης e-Europe 2005. 

Το σχέδιο δράσης e-Europe 2005 διαδέχεται το σχέδιο δράσης 2002. 

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002 

και αποσκοπούσε στην πρακτική έκφραση των ανωτέρω προαναφερόμενων 

δυνατοτήτων της πρωτοβουλίας e-Europe 2002, με αύξηση της 

παραγωγικότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και με 

βελτίωση της ποιότητας και της προσπέλασης των υπηρεσιών προς όφελος 

όλων των ευρωπαίων πολιτών. 

Οι βασικοί στόχοι, τους οποίους επιδίωξε να επιτύχει η ΕΕ μέχρι το 

2005 μέσω του e-Europe 2005 ήταν: 

~ Σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες δηλαδή ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση ( e-Government), ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης 

( e-learning), ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας ( e-health). 

~ Δυναμικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν ( e-business) 

~ Ασφαλής υποδομή πληροφοριών. 

~ Μαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές. 

~ Συγκριτική αξιολόγηση της προόδου και διάδοση ορθών 

πρακτικών. 

Όσο αφορά την αξιολόγηση της δράσης e-Europe 2005, οι αξιολογητές 

έκριναν ότι η στρατηγική ήταν χρήσιμη και συναφής. Το πρόγραμμα 

επέτρεψε όντως τη συγκρότηση και διατήρηση διαλόγου μεταξύ χωρών που 

διέθεταν πολύ διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και σημεία αναφοράς. 
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Ωστόσο, και στις δυο πρωτοβουλίες διαπιστώνει κανείς ότι η ανάπτυξη 

υπηρεσιών και εφαρμογών, συμπεριλαμβανόμενης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, αποτελούν τα μέσα για την επίτευξη του βασικού στόχου 

της πρωτοβουλίας και όχι κάποιο τελικό αποτέλεσμα . 

Τέλος με την πρωτοβουλία e-Europe 2005 και αναφορικά για την 

τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, είχε αρχίσει να διαφαίνεται πιο 

ξεκάθαρα ο ρόλος και η σημασία των κυβερνήσεων τοπικού και 

περιφερειακού επιπέδου. Η τελική ευθύνη για την υλοποίηση της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βρίσκεται στις επιμέρους δημόσιες 

διοικήσεις των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο . 

4.2.5 Η πρωτοβουλία ί2010. 

Το i201 Ο αφορούσε αποκλειστικά τον τομέα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης , δίνοντας σημασία στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της 

μέχρι το 201 Ο με προτεραιότητα στην πρόσβαση και στην 

αποτελεσματικότητα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με απώτερο 

στόχο τη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων (e-democracy). 

Πιο συγκεκριμένα με το σχέδιο δράσης i201 Ο επιδιώχθηκε: 

~ Να επιταχύνει τη διανομή απτών ωφελημάτων για όλους τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

~ Να εξασφαλίσει ότι οι ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό 

επίπεδο δεν συνεπάγονται νέους φραγμούς στην ενιαία αγορά 

εξαιτίας του κατακερματισμού και έλλειψης διαλειτουργικότητας. 

~ Να επεκτείνει τα οφέλη από την ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση σε 

επίπεδο ΕΕ, παρέχοντας στις πρωτοβουλίες των κρατών μελών τη 

δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας και εξασφαλίζοντας 

συνεργασία σε κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις. 

~ Να εξασφαλίσει τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων στην ΕΕ 

όσον αφορά το σχεδιασμό και τη διανομή ηλεκτρονικών 

διοικητικών υπηρεσιών. 
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Το σχέδιο δράσης i2010, εστίασε στην συμβολή της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για υποστήριξη των στόχων των κρατών μελών και των 

κοινοτικών πολιτικών, εν προκειμένω της στρατηγικής της Λισαβόνας, της 

εσωτερικής αγοράς, της βελτίωσης της κανονιστικής ρύθμισης και της 

ευρωπαϊκής ιθαγένειας. 

Επικεντρώθηκε σε πέντε μείζονες στόχους για την ηλεκτρονική δημόσια 

διοίκηση, με επιμέρους στόχους έως το 2010: 

Ι. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει στο περιθώριο: προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης μέσω της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης, 

ώστε όλοι οι πολίτες να επωφελούνται από καινοτόμες υπηρεσίες 

κοινής εμπιστοσύνης, με εύκολα πρόσβαση. 

ΙΙ . Επίτευξη απόδοσης και αποτελεσματικότητας: συμβάλλοντας 

σημαντικά ώστε να επιτευχθεί υψηλός βαθμός ικανοποίησης των 

χρηστών, διαφάνεια και λογοδοσία, περιορισμός της γραφειοκρατίας 

και βελτίωση της αποτελεσματικότητας. 

ΠΙ. Υλοποίηση νευραλγικών υπηρεσιών με μεγάλο αντίκτυπο: για 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το σύνολο των δημόσιων 

συμβάσεων θα διατίθεται πλέον ηλεκτρονικά με συμφωνία 

συνεργασίας για περαιτέρω επιγραμμικές υπηρεσίες με μεγάλο 

αντίκτυπο όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

IV. Δημιουργία καίριων καταλυτικών παραγόντων: που, από το 2010 

και σε ευρωπαϊκή κλίμακα, θα παρέχουν στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις τη δυνατότητα άνετης, ασφαλούς και διαλειτουργικής 

ελεγχόμενης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες. 

V. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και ενδυνάμωση των 

δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων: με την επίδειξη 

εργαλείων για αποτελεσματικό δημόσιο διάλογο και συμμετοχή σε 

δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 
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4.2.6 Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2011-

2015. 

Το σχέδιο δράσης 2011-2015 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

εντάσσεται στις προβλέψεις της υπερκείμενης στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 

2020». 

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η προώθηση της ανάληψης υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό, περιφερειακό και ενωσιακό 

επίπεδο, προκειμένου να καταστούν πιο προσιτές και να είναι διαθέσιμες 

για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ ανεξαρτήτως της χώρας 

καταγωγής τους. 

Θεσπίζει ειδικά πρακτικά μέτρα έτσι ώστε μέχρι το 2015, μεταξύ άλλων 

θα είναι κατά πολύ ευκολότερο για το κοινό να ζητά οφέλη κοινωνικής 

ασφάλειας και υγείας και να έχει πρόσβαση σε αυτά, να μεταφέρει 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα από ένα κράτος της ΕΕ σε άλλο ή να σπουδάζει 

οπουδήποτε στην Ευρώπη. Επιπλέον, προσβάσιμες, χωρίς διακρίσεις 

υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα βοηθήσουν άτομα με 

αναπηρία και άλλες ομάδες που απειλούνται με αποκλεισμό να καταστούν 

περισσότερο ανεξάρτητα και ικανά να χρησιμοποιούν λύσεις 

αυτοεξυπηρέτησης με την ψηφιακή διάδραση με την δημόσια διοίκηση. 

Όσον αφορά της επιχειρήσεις, οι αδιάλειπτες διασυνοριακές υπηρεσίες 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα τις διευκολύνουν να ανοίγουν 

υποκαταστήματα ή θυγατρικές σε άλλο κράτος της ΕΕ ή να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους. 

Σκοπός του σχεδίου δράσης 2011-2015 είναι η αύξηση της 

χρησιμοποίησης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ποσοστό μέχρι 

50% των πολιτών της ΕΕ και 80% των επιχειρήσεων της ΕΕ μέχρι το 2015. 

Επίσης λαμβάνει υπόψη, τους εξής μακροπρόθεσμους άξονες θεσμικού 

πλαισίου: 

ο Της Διοικητικής Αναμόρφωσης και Αναδιάρθρωσης. 

ο Του Νομοσχεδίου για την καλή νομοθέτηση επίσης, 
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των πρωτοβουλιών της ΕΕ για better regulation και την αξιοποίηση 

πιλοτικών προγραμμάτων ( π.χ. e-justice). 

Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2011-

2015 πρέπει να εκληφθεί ως την έμπρακτη μετουσίωση των στόχων του 

ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Εξαιρετικής σημασίας είναι να 

επιδιωχθεί η βελτίωση της πρόσβασης των τοπικών και των περιφερειακών 

αρχών σε καινοτόμες τεχνολογίες, δεδομένου ότι οι εν λόγω αρχές είναι οι 

πλησιέστερες στους πολίτες και παρέχουν υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. 

Ολοκληρώνοντας, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση 2011-2015 θεωρεί ότι η κοινή δράση των κρατών μελών για 

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη 

χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων και στη μείωση των δημοσίων 

δαπανών. Θα μειώσει επίσης τον διοικητικό φόρτο με την απλοποίηση των 

διαδικασιών και της επικοινωνίας, και θα βελτιώσει τις οργανωτικές 

διαδικασίες με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών όπως είναι οι 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την γηράσκουσα κοινωνία. 

4.2.7 Ανάγκη καινοτομίας στη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση -

"e-Government 2.0" 

Οι ευρωπαϊκές χώρες στη διάσκεψη του Μάλμο 17 υπέγραψαν κοινή 

δέσμευση, να αναπτύξουν ως το 2015 ευφυέστερες ηλεκτρονικές δημόσιες 

υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, απαιτείται από τις 

κυβερνήσεις να καινοτομήσουν ως προς τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και 

την παρακολούθηση των εκάστοτε έργων/δράσεων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και να απομακρυνθούν από την αναποτελεσματική , καθώς 

17 Κοινή υπουργική διακήρυξη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έως το 2015 . Σουηδία, 
Νοέμβριος 2009. 
http://epractice.eu/files/Malmo%Ministeria1%20Declaration%202009.pdf 
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αποδεικνύεται, πρακτική της απλής μεταφοράς των υφιστάμενων 

διαδικασιών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

Πολλές προσπάθειες γίνονται ήδη προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ ο 

όρος «Government 2.0» ή Διακυβέρνηση 2.0 έρχεται να σηματοδοτήσει 

την νέα εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πρόκειται για μια εποχή 

όπου διαμορφώνεται νέα δυναμική στη σχέση πολίτη-κράτους, με τους 

πολίτες πλέον να παίρνουν ενεργό ρόλο στη διακυβέρνηση, καθώς 

συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και ελέγχουν το έργο της 

κυβέρνησης σε επίπεδο διαφάνειας, χρηστής χρήσης, κ.λ.π. 

Στη Διακυβέρνηση 2.0 γίνεται μια μετατόπιση της δημόσιας πολιτικής 

προς τη δημιουργία κουλτούρας εξωστρέφειας και διαφάνειας, όπου η 

κυβέρνηση είναι πρόθυμη να εμπλέξει και να ακούσει τους πολίτες της, 

καθώς και να παράσχει ελεύθερα το απέραντο εθνικό απόθεμα των μη 

ευαίσθητων πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Η Διακυβέρνηση 2.0 

ενδυναμώνει και παρακινεί πολίτες και δημόσιους λειτουργούς να 

συνεργαστούν εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την 

τεχνολογία. 

Οι τρεις (3) πυλώνες της Διακυβέρνησης 2.0 είναι: 

~ Η εφαρμογή των εργαλείων και πρακτικών του Web 2.0 στην 

κυβέρνηση. 

~ Η ανοιχτή πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία. 

~ Η ηγεσία, πολιτική και διακυβέρνηση ώστε να επιτευχθούν οι 

απαραίτητες αλλαγές στην κουλτούρα και τη λειτουργία του 

δημόσιου τομέα. 

Η Διακυβέρνηση 2.0 μεταβάλλει εύστοχα τη σχέση μεταξύ κυβέρνησης 

και πολίτη. Κυριότερο "τεχνολογικό καταλύτη" στη διαμόρφωση της νέας 

αυτής δυναμικής αποτελούν τα εργαλεία που έχουν πλέον στη διάθεσή τους 

κυβερνήσεις και πολίτες. 

Με μικρές, σχετικά, απαιτούμενες επενδύσεις, οι εφαρμογές που 

στηρίζονται στις τεχνολογίες web 2.0 αναπτύσσονται με ραγδαίο ρυθμό και 
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επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στον τρόπο επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης των χρηστών. Τη θέση του όρου «ενημερώνομαι» 

καταλαμβάνουν πλέον όροι όπως «μοιράζομαι», «εκφράζομαι», 

«επηρεάζω», «δικτυώνομαι».(σχήμα 7) 

Σχήμα 7: Παραδείγματα δημιουργίας οη line αιτήσεων προς την 

κυβέρνηση 

........................................................... 
Σχήμα 3. Παραδείy ατα δη ιο ργίας ο li ρ α τ 'σεων π ος τη · κυ~€ρvηο 

http : l/vJWγι ,tra nspprency.gr/ootit ioηs taspx 

ο σωματείο ~( Δ θνής Διαφάνeια • fλλάςιι π οσκαλε' το ς Η'Εργοός πολίτες, καθώς και 

κο vωvικο 
1 

ς κα πολ ηκο1
1 

ς φορε'ς να evταχθούv σε ια 'Κοιv νική Συ αχία; η οποια ε · φρά~eι 

τις eταρ υθ ίσεις πο απα το 
1 
~ται ώστε να αvαχαιτιστϊ η @ζάπλωση της διαφθο ά ως 

πρακτικής αλλά και ως vοοτ οπίας . Μ~ την αποδοχή και υποστήρ του ροέδρο της 

Δημο ρατιας κυρΌ Κάρολου απούλ α. 

htt : Vi'\V\VHtu 1Όtf1en1arbles .eoni 

~' ία από τις πολ &ριθ eς ηλfκτροvικές αιτήσης1 που καλeί α~ρώπους από όλον το κόσμο να 

υπογρό 1 ουv για Τ ν €Π στροφ 1 των γλυπτών ΤΟ Παρθeνωνα στ ν ωαδα, 

http ://www .petitίono11 l in e .corn/asopoSOS/pgtition.html 

Συλλογή υπογ αφώv για τηv αποκατάσταση του Ασωπού ποταμού και των προ~λημ&1ωv 

(υγ@ίας1 ο ικονο κά1 πφ ~αλλοvτικά) των κατο'κων τωv ιιεριοχώv πο Επηρεά~οvται από το 

πρό~~μα, 

t .......................................................... ι 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ5 

5.1 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

5.1.1 Διοίκηση 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή ηλεκτρονική 

διοίκηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των δημοσίων 

υπηρεσιών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση ίσως αποτελεί το τελευταίο στάδιο του διοικητικού 

παραδείγματος που επεκράτησε τις τελευταίες δεκαετίες στις δημόσιες 

διοικήσεις των περισσότερων χωρών του δυτικού κόσμου και ονομάστηκε 

Νέο Δημόσιο Management (New Public Management). Έχει ιδιαίτερη 
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σημασία να αναλυθεί η συνθήκη υπό την οποία η ηλεκτρονική διοίκηση 

μπορεί να αποτελέσει ένα αυτόνομο μοντέλο διοικητικής μεταρρύθμισης. 

Αναμφισβήτητα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνδέεται άμεσα με την 

ιδέα της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Μπορεί μάλιστα να 

υποστηριχθεί ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί μια νέα φάση της 

διοικητικής μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα. Η έννοια και το 

περιεχόμενό της δε συνδέονται μόνο με την εισαγωγή της σύγχρονης 

τεχνολογίας στη διοίκηση, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν το πρακτικό εκείνο 

πεδίο μέσα στο οποίο αναμένεται να αλλάξουν οι διαδικασίες ώστε να 

λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά οι δημόσιες οργανώσεις. 

Ένας κλασσικός τρόπος με τον οποίο η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

συμβάλλει θετικά στην εφαρμογή νέων διοικητικών μεθόδων είναι η 

πρόσβαση στη πληροφορία και η γνώση που μπορεί να παράσχει στα 

διοικητικά στελέχη. 

Στο παρακάτω σχήμα (8) εμφανίζονται τα εναλλακτικά κανάλια πρόσβασης 

που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας πολίτης για την παροχή πληροφοριών 

και την διενέργεια συναλλαγών με τη Δημόσια Διοίκηση . 

ΕwΜαJΟ'ι.a:ά χανόΝα πρ6cΡtzοικ «. 
• Πληροφόρηση ~ EWftMιιyiς 

" 

ΔΚtδίιcιvο 

• f!1i] 
T~νo t1 Stoι 

• M obile 

οτν• 
(1)€λλι:W1ιιι:.ά) 

ΚΕΠ ' 
ι-· (irfo--1\iωkf J 

: Γ:::;ι 
r- •~ 

-~ . 
' ' ι_ _ .. . ΚΕΠ' 

(1rlo-koQιkι ) 

'~ΚΙ . Ι"ψις Κ.y Wrutructur• ΙΥrιοδομ'ι ~ 
)Qοδιοοi} 
•oni ; ~νo~-6Σi>o'•,..,.. 
•otν: DigJtιι tν 
•Δι,.-6<τι~•οvς 4'ορdς.π-.ς:ΑΔ.μι: .. (\ιηιuςιι., μι 
•ov f r•H 
'Σ;κι•~ Νί~.ς ~οirς.μrλrοβό,Ιιμ•ην?rο&ιι..:... 

πηγή: Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ ΑΠ) - Υ ΔΜΗΔ 
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5.1.2ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

5.1.2.1 Υ φιστάuενη κατάσταση 

Αναποτελεσματικό, Δύσκαμπτο και Κοστοβόρο Μοντέλο Οργάνωσης 

και Λειτουργίας των Δημοσίων Φορέων δηλαδή: 

Ι. Πολύπλοκες, Γραφειοκρατικές και Κοστοβόρες διαδικασίες. 

Π. Απουσία ουσιαστικής πολιτοκεντρικής προσέγγισης. 

ΠΙ. Χαμηλού επιπέδου και υψηλού κόστους υπηρεσίες στους πολίτες. 

Ανθρώπινο Δυναμικό: 

Ι. Ελλιπής κατάρτιση. 

Π. Αρνητική στάση και αντίσταση στην αλλαγή. 

ΠΙ. Αδυναμία προσαρμογής στις σύγχρονες πρακτικές διοίκησης και 

εξυπηρέτησης του πολίτη καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων 

τεχνολογιών. 

Θεσμικό πλαίσιο που διακρίνεται από: 

Ι. Πολυνομία. 

Π. Αδιαφάνεια. 

ΠΙ. Μη προσαρμοσμένο στην ψηφιακή εποχή. 

Πληθώρα Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων, με περιορισμένες υπηρεσίες 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τον πολίτη. 

Με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ψηφιακή πλέον 

Δημόσια Διοίκηση πετυχαίνεται η ύπαρξη: 

../ Σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων σε όλους τους Δημόσιους 

Φορείς . 

../ Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Συναλλαγές για όλους . 

../ Ασφάλεια και Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση . 

../ Πλήρες, Επίκαιρο και Αξιόπιστο Ψηφιακό Περιεχόμενο . 

../ Ηλεκτρονική Δημοκρατία . 

../ Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προμήθειες. 
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./ Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Δημόσιων Υπαλλήλων . 

./ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας στάσης. 

5.1.2.2 Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Δημόσια Διοίκηση. 

Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις»: Η βασική δικτυακή 

πλατφόρμα υποστήριξης της ψηφιακής επικοινωνίας και συνεργασίας των 

φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 

~ Σύστημα Ενιαίας Εξυπηρέτησης «Ερμής-ΚΕΠ» 

~ Δημιουργία Αξιόπιστων Μητρώων. 

~ Εθνικό Δημοτολόγιο. 

~ Εθνικό Ληξιαρχείο. 

~ Ηλεκτρονικές προμήθειες. 

~ Κέντρο Δεδομένων Δημόσιας Διοίκησης. 

~ Ηλεκτρονική Ανταλλαγή εγγράφων-ψηφιακές υπογραφές. 

5.1.3 Εκπαίδευση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

Ο Θεόδωρος Καρούνος ως Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» παράθεσε 

ένα άρθρο στην Ελευθεροτυπία το 2004 με θέμα : Πολίτες και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση-Η περίπτωση της Εκπαίδευσης στοχεύοντας την αξία που 

μπορεί να δώσει η χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλα τα 

πεδία του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα. Το άρθρο ανάφερε τα εξής: 

«Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση, αποτελεί προνομιακό χώρο για τη 

διάδοση των ΤΠΕ στην κοινωνία, λόγω του ρόλου της, αλλά και της 

δεκτικότητας των νέων ανθρώπων στις νέες τεχνολογίες. 

Σε ότι αφορά στις υποδομές της εκπαίδευσης, αναμφίβολα έχουν γίνει 

σημαντικά βήματα στη χώρα μας. Το πρώτο αποτελεί το υψηλών ταχυτήτων 

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΔΕΤ (www.edet.gr), το οποίο 

διασυνδέει όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα. Το δεύτερο αποτελεί το 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr) , το οποίο διασυνδέει όλα τα 
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σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα 

εκπαιδευτικό ενδοδίκτυο και στο Διαδίκτυο. 

v, , , δ , 18 δ , 
Λανοντας χρηση των υφισταμενων υπο ομων και σε συν υασμο με τον 

υψηλό βαθμό χρήσης του Διαδικτύου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

αναπτύσσονται εφαρμογές, με βασικές επιλογές το ελεύθερο λογισμικό (open 

source) και τα ανοιχτά πρότυπα (web-based open standards), οι οποίες 

σύντομα θα προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις 

ανάγκες της εκπαίδευσης. 

Σε αυτή την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα έργα 

ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών e-School και e-Unίνersίty. Ειδικά 

αυτές οι δυο δράσεις αποσκοπούν στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών 

πληροφόρησης και διοίκησης της εκπαίδευσης προς τους πολίτες, μαθητές, 

εκπαιδευτικούς, γονείς. Στόχοι τους είναι να προσφέρουν υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών, περιορισμό των δαπανών και, κυρίως, να συμβάλλουν στην 

υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέους τρόπους μάθησης που 

κάνουν τη διαδικασία απόκτησης της γνώσης διαλογική.» 

5.1.3.1 Πλεονεκτήματα 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν και σε μικρότερο βαθμό, σε σύγκριση με 

τον υπόλοιπο κόσμο, η ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι ταχέως 

αναπτυσσόμενη στη Λατινική Αμερική. Σχεδόν όλες οι χώρες της 

Λατινικής Αμερικής έχουν υιοθετήσει κάποια μορφή εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ως ένα βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των ελλείψεων 

σχολικής εκπαίδευσης και της βελτίωσης στην ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θεωρείται ότι 

αποτελούν τα εξής: 

18 Σε όλα τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο 40% των 
σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν σήμερα σύγχρονα εργαστήρια 

πληροφορικής. 
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1.Είναι παντού και πάντα διαθέσιμη χωρίς να απαιτείται η φυσική 

παρουσία του εκπαιδευόμενου. 

2.Είναι διαθέσιμη σε όλους όσους διαθέτουν απλά μέσα, όπως ένα PC, 

και δεν απαιτείται οργανωμένος χώρος εκπαίδευσης. 

3.Επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει ο ίδιος χρόνο μελέτης και 

τον ρυθμό στον οποίο μαθαίνει. 

4.Είναι εξαιρετικά πλούσια (ή μπορεί να γίνει) σε περιεχόμενο. 

5.Είναι οικονομικότερη από την κλασική εκπαίδευση . 

6.Καταρτιζόμενοι διαφόρων επιπέδων μπορούν να καλύψουν τα κενά 

τους με λιγότερο άγχος. 

7 .Η διδακτική ύλη μπορεί να ανανεώνεται και να αναθεωρείται 

σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου που αναφέρεται. 

8.Επιτρέπει την πολύπλευρη ενημέρωση του μαθητή μέσα από την 

προσθήκη διαφόρων συνδέσμων(liηks) 

Έτσι αφενός προωθείται η ανοικτή εκπαιδευτική μέθοδος distance 

learning, γεγονός που θα δώσει νέα εναλλακτική και δυναμική μορφή στην 

παροχή γνώσεων ή/ και δεξιοτήτων, αφού η εκπαίδευση αποδεσμεύεται από 

περιορισμούς του χώρου, του χρόνου, του ρυθμού και του όγκου των 

εκπαιδευόμενων, αφετέρου επιτυγχάνεται η διάδοση του εκπαιδευτικού 

υλικού μέσω Ιντερνέτ. 
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_ί, Β 

~ Νίες 
Τεχvολοyiις 

~ ---
Ηλικι,ρον1κό 
Ταχοορομεfο 

5.1.3.2 Μειονεκτήματα 

Chat 

/ - ~ .Βιβi.ιοθήκες 
ΔιΟlδlκτυ\ ~ 

/ \ ~Κ~\·ό τη ες' 
~ ~ 
Περιοδικό .. 

Πανεπισrή ιο 

Στον αντίποδα, τα κυριότερα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης αναφέρονται τα εξής: 

1. Οι μαθητές μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι 

2. Αργή σύνθεση στο Διαδίκτυο ή παλαιότεροι υπολογιστές μπορεί να 

καταστήσει την πρόσβαση σε υλικό του μαθήματος απογοητευτικό. 

3. Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων και online λογισμικό εκμάθησης 

μπορεί μερικές φορές να φαίνεται πολύπλοκη για τους μαθητές με 

αρχικού επιπέδου δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

4. Μερικά μαθήματα μπορεί να είναι δύσκολο να προσομοιωθούν. 

Επίσης σύμφωνα με τους Philips και Merisoti (1999) η χρήση της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης μειονεκτεί διότι: 

1. Συχνά δίνει έμφαση στα αποτελέσματα των φοιτητών για ατομικά 

προγράμματα σπουδών παρά για ένα συνολικό ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα. 
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2. Δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορές ανάμεσα στους μαθητές. 

3. Δεν εξηγεί επαρκώς γιατί τα ποσοστά αποχώρησης των φοιτητών 

της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι μεγαλύτερα. 

4. Δεν λαμβάνει υπόψη πως τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ των 

φοιτητών σχετίζονται με τη χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών. 

5. Δεν περιλαμβάνει ένα θεωρητικό ή διανοητικό σκελετό. 

6. Δεν αντιμετωπίζει επαρκώς την επίδραση της πρόσβασης σε υλικό 

πηγών και υπηρεσίες υποστήριξης. 

5.1.4 E-work ως εργαλείο εξέλιξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί διεθνώς μια ευρεία 

προβληματική σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει η έλευση της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας για την οργάνωση της εργασίας και την απασχόληση. 

Σημαντικό τμήμα αυτής της προβληματικής καταλαμβάνει η τηλεργασία ως 

η κατεξοχήν νέα μορφή απασχόλησης που η εμφάνισή της οφείλεται στη 

ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Ως 

αποτέλεσμα, η τηλεργασία συμπεριλαμβάνεται και στις σχετικές 

στρατηγικές και πολιτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε κεντρικό 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την ομαλή μετάβαση στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας και στην οικονομία της γνώσης. 

Εξάλλου, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η τηλεργασία και για τη 

Δημόσια Διοίκηση καθώς ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο 

δημόσιος τομέας για την ανάπτυξη της τηλεργασίας, καθίσταται στην 

περίπτωσης της Ελλάδας διττά πρωταγωνιστικός: τόσο από την πλευρά των 

παρεμβάσεων και των μέτρων πολιτικής που προτείνονται για την 

προώθησή της και την αξιοποίηση των θετικών της επιπτώσεων, όσο και 

από αυτή μιας ενδεχόμενης υιοθέτησης της τηλεργασίας από δημόσιους 

φορείς, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που επιχειρείται τα 

τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. 
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Το μοντέλο αυτό ως εργαλείο εξέλιξης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης , δύνανται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για 

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (χρόνια άνεργους, μητέρες, άτομα με ειδικές 

ανάγκες) προσφέροντας έτσι ευκαιρίες για δημιουργική ένταξη των 

ατόμων αυτών στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό η τηλεργασία ή 

ηλεκτρονική εργασία όπως είναι και ο νεώτερος όρος ( e-work), αναμένεται 

να έχει σημαντικό ρόλο στην προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και 

στην ευελιξία της εργασίας διεθνώς. 

5.1.4.1 Ορισμός. 

Σύμφωνα με την συμφωνία-πλαίσιο για την τηλεργασία, που 

υπογράφτηκε από τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους αυτή ορίζεται ως 

«μία μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης της εργασίας, με τη χρήση της 

τεχνολογίας πληροφοριών, στο πλαίσιο μιας εργασιακής σύμβασης/σχέσης, 

όπου η εργασία, η οποία θα μπορούσε να εκτελείται επίσης στους χώρους του 

εργοδότη, εκτελείται μακριά από τους χώρους αυτούς σε τακτική βάση>/9 

5.1.4.2 Μορφές τηλεργασίας 

Οι παρακάτω διαθέσιμες επιλογές για τον τρόπο και τον τόπο της 

τηλεργασίας δεν είναι απόλυτες μιας και είναι δυνατόν να υπάρχουν 

συνδυασμοί αυτών των επιλογών. Επίσης είναι σημαντικό να τονισθεί ότι 

όλες οι μορφές τηλεργασίας έχουν γνωρίσει ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 

Η ανάγκη για αυξημένη παραγωγικότητα, το αυξημένο κόστος των 

επιχειρήσεων, η ανάγκη για ευελιξία και η ανάπτυξη της τεχνολογίας σε 

συνδυασμό με διάφορους κοινωνικούς παράγοντες ετοίμασαν το έδαφος για 

την ανάπτυξη αυτού του νέου τρόπου εργασίας. Έτσι οι κυριότερες μορφές 

τηλεργασίας αποτελούν: 

19 Πλείστοι είναι οι ορισμοί περί τηλεργασίας, που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς στη 
βιβλιογραφία. Όμως, θεωρείται ο συγκεκριμένος ως το πλέον έγκυρο, καθώς αφενός μεν 

συνδυάζει το περιεχόμενο των υπολοίπων κατά τρόπο σαφή και περιεκτικό, και αφετέρου 

είναι ο πρώτος που διατυπώνεται σε επίσημο κείμενο. 
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~ Τα τηλεκέντρα (Telecentres) 

Πρόκειται για καλά οργανωμένους χώρους με τη μορφή γραφείων . 

~ Τα τηλεσπίτια( Telecottages) 

Τα telecottages είναι μια μορφή τηλεκέντρων που όμως είναι συνήθως 

εγκατεστημένα σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές. Ευρύτερος 

σκοπός τους είναι να ενδυναμώσουν την κατά τόπους οικονομία με το να 

εκπαιδεύσουν τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών στην 

τηλεργασία και στον ευρύτερο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και της 

Πληροφορικής. 

~ Τηλεργασία στο σπίτι (Home based teleworking) 

Είναι φανερό εδώ ότι η τηλεργασία, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, 

πραγματοποιείται με έδρα το σπίτι. 

~ Νομαδική τηλεργασία ή (Nomadic teleworking) 

~ Τηλεργασία με τη βοήθεια κινητού γραφείου(Remοte office 

teleworking) 

~ Διάσπαρτη τηλεργασία ( Offshore teleworking) 

Αφορά στη δημιουργία κινητών γραφείων ανά τον κόσμο, ανάλογα με 

τις ανάγκες μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού. Ο όρος αυτός 

ανακαλύφθηκε το 1992-1993 μετά από έρευνα του Βρετανικού τμήματος 

Βιομηχανίας και Εμπορίου. Ένα παράδειγμα τέτοιας μορφής είναι το 

Πανευρωπαϊκό Τηλεφωνικό Κέντρο. 

~ Τα τηλεχωριά (Teleνillages) ή τηλε-αγροικίες. 

Πρόκειται για μία σύγχρονη μορφή telecottages. Η προηγμένη εικόνα 

τους απαιτεί ολόκληρα χωριά εξοπλισμένα με άρτιο τεχνολογικό 

εξοπλισμό. 

Επίσης σαν ξεχωριστές μορφές τηλεργασίας αναφέρονται τα 

Δορυφορικά κέντρα (Satellite Centres), οι τηλε-υπηρεσίες και η ομαδική 

τηλεργασία από απόσταση. 

Τα δορυφορικά κέντρα είναι εγκαταστάσεις που τις μοιράζονται 

εργαζόμενοι που ανήκουν στον ίδιο οργανισμό. Οι τηλε-υπηρεσίες 
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είναι εξωτερικές υπηρεσίες σε έναν οργανισμό ενώ στην ομαδική 

τηλεργασία από απόσταση υπάρχουν παραδείγματα όπως είναι το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και η τηλεϊατρική . 

5.1.4.3 Τηλεργασία και ιδιαιτερότητες στον Δημόσιο Τομέα. 

Η δομή και η λειτουργία του δημόσιου τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό 

είναι διαφορετική. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι δημόσιες υπηρεσίες 

οφείλουν να λειτουργούν αποδοτικά προσφέροντας υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες προς τους πολίτες. 

Λόγω της φύσης του ο δημόσιος τομέας συνδέεται κυρίως με την παροχή 

υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών αφορά την διακίνηση πληροφορίας ή 

εγγράφων και σε αυτό το σημείο η τηλεργασία θα μπορούσε να δώσει 

λύσεις τόσο στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη όσο και στην 

συμφιλίωση της εργασιακής με την επαγγελματική ζωή για τον εργαζόμενο. 

Πρωτοβουλίες του δημόσιου τομέα σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές 

εργασίας μπορούν να αφορούν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, 

προσφέροντας ευκαιρίες τόσο στην καταπολέμηση της ανεργίας όσο και 

στην καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. 

Η πρακτική όμως δείχνει ότι για την εφαρμογή δομών τηλεργασίας στον 

δημόσιο τομέα απαιτούνται κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις όπως είναι η 

ευελιξία στην χρήση της τηλεργασίας. 

Στον ελληνικό χώρο τα παραδείγματα τηλεργασίας αφορούν 

περισσότερο κάποιες πρωτοβουλίες για προσφορά εξυπηρέτησης του 

πολίτη αλλά όχι ολοκληρωμένες δομές τηλεργασίας. 

Σαν επίλογο λοιπόν σε αυτήν την ενότητα μπορούμε να πούμε ότι στην 

Ελλάδα η τηλεργασία βρίσκεται σε υβριδικό στάδιο, είναι ακόμη δύσκολο 

να πεισθούν οι «πραγματιστές» τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο 

τομέα. Εταιρείες συμβουλευτικής δεν υπάρχουν κα πιλοτικά προγράμματα 

δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλη έκταση. 
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5.1.5 e-health ή αλλιώς ηλεκτρονική υγεία 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει πολύ σημαντικές εφαρμογές να 

προσφέρει στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής με ιδιαίτερη σημασία για τις 

απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές. 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα και την 

ηλεκτρονική υγεία ( e-health), στην οποία όμως λίγοι είναι αυτοί που 

μπορούν να δώσουν ένα σαφή ορισμό για αυτόν τον νέο όρο. Ο όρος 

ηλεκτρονική υγεία, κυρίως μετά το 1999, χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει οτιδήποτε έχει σχέση μεταξύ της ιατρικής και των τεχνολογιών 

πληροφορικής. Πρόκειται για την απόρροια μιας προσπάθειας να 

επεκταθούν οι αρχές και οι «υποσχέσεις» της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

στον τομέα της υγείας και παράλληλα να τονιστούν οι νέες δυνατότητες 

που παρέχει το διαδίκτυο στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης. 

Το έγγραφο στρατηγικής της Ευρωπαϊκής πολιτικής «COM (2004) 356 

Ανακοίνωση Της Επιτροπής Στο Συμβούλιο, Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

Στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Και Κοινωνική Επιτροπή Και Στην Επιτροπή 

Περιφερειών: ηλεκτρονική υγεία-βελτίωση των υπηρεσιών 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο 

δράσης για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο ηλεκτρονικής Υγείας» παρουσιάζει τα 

εργαλεία ή τις λύσεις της ηλεκτρονικής υγείας ως εξής: 

«Περιλαμβάνονται εργαλεία, τόσο για τις υγειονομικές αρχές όσο και για το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και εξατομικευμένα συστήματα 

υγείας για ασθενείς και πολίτες όπως : δίκτυα πληροφοριών υγείας, 

ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, προσωπικά 

φορετά και φορητά επικοινωνούντα συστήματα, δικτυακές πύλες για την 

υγεία, καθώς και πολλά άλλα εργαλεία που βασίζονται σε τεχνολογία 

πληροφοριών και επικοινωνιών και που επικουρούν πρόληψη, διάγνωση, 

θεραπεία, παρακολούθηση υγείας και παραμέτρων τρόπου ζωής.» 

Σύμφωνα με μια μελέτη για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στον τομέα υγείας και πρόνοιας τον Ιούλιο 2007 από το 
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Παρατηρητήριο για την Κοινωνίας της Πληροφορίας τα χαρακτηριστικά 

της ηλεκτρονικής υγείας είναι: 

1. Αποδοτικότητα(Εfficieηcy): Μια από τις υποσχέσεις της 

ηλεκτρονικής υγείας είναι να αυξήσει την αποδοτικότητα της 

ιατρικής περίθαλψης, μειώνοντας το κόστος μέσω της αποφυγής 

διπλών ή μη απαραίτητων διαγνωστικών ή θεραπευτικών 

διαδικασιών κάνοντας χρήση της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων 

υγείας και των πολιτών. 

2. Βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης: Η αύξηση της αποδοτικότητας 

δεν μειώνει μόνο το κόστος αλλά βελτιώνει ταυτόχρονα και την 

ποιότητα της περίθαλψης μέσω της δυνατότητας σύγκρισης 

ανάμεσα στους παροχείς υγείας. 

3. Ενδυνάμωση πολιτών και ασθενών: Οι βάσεις δεδομένων υγείας και 

ο προσωπικός ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος καθίστανται 

προσβάσιμα από το διαδίκτυο. Ανοίγονται έτσι νέοι ορίζοντες για 

ανθρωποκεντρικά συστήματα υγείας και διευκολύνεται ο ασθενής 

στις επιλογές του. 

4. Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης: Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη νέας 

σχέσης ανάμεσα στον ασθενή και τον επαγγελματία της υγείας, προς 

μια συνεργασία στην οποία οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με κοινό 

τρόπο. 

5. Συνεχής Εκπαίδευση: Με την ηλεκτρονική υγεία επιτρέπεται η 

εκπαίδευση και των γιατρών, παραϊατρικού προσωπικού αλλά και 

των πολιτών μέσω των ιατρικών πληροφοριών πρόληψης. 

6. Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφορίας: Αναβαθμίζονται τα 

μέσα διακίνησης της ιατρικής πληροφορίας, και κατά συνέπεια της 

επικοινωνίας, με έναν προτυποποιημένο τρόπο ανάμεσα στους 

διάφορους φορείς υγείας. Δίνεται η δυνατότητα προσπέλασης και 

ελέγχου σε δεδομένα όλων των συστημάτων με την ταυτόχρονη 

ύπαρξη ενός ενιαίου σημείου διαχείρισης και διοίκησης. 
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7. Επέκταση της εμβέλειας της ιατρικής περίθαλψης: Η παροχή 

υπηρεσιών υγείας μεταφέρεται πέρα από τα συμβατικά όρια, τόσο 

με τη γεωγραφική όσο και με τη μεταφορική έννοια του όρου. Οι 

πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν online ιατρικές 

υπηρεσίες που παρέχονται από διεθνείς παροχείς όπως για 

παράδειγμα η προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων. 

8. Ασφάλεια: Η ηλεκτρονική υγεία περιλαμβάνει νέες μορφές 

αλληλεπίδρασης ασθενή-γιατρού και εμπεριέχει νέες προκλήσεις σε 

θέματα ασφαλείας, όπως για παράδειγμα, το ιατρικό απόρρητο. 

9. Ισότητα: Η ενίσχυση της ισοτιμίας στην παροχή υπηρεσιών 

ιατρικής περίθαλψης αποτελεί μια από τις υποσχέσεις της 

ηλεκτρονικής υγείας. 

Ο παρακάτω πίνακας (3) αποτυπώνει και παρουσιάζει τις υφιστάμενες 

δράσεις τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό Επίπεδο για την 

ηλεκτρονική υγεία. 
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Πίνακας 3: Κατηγοριοποίηση στρατηγικών Ε.Ε για την ηλεκτρονική υγεία 
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Συνοψίζοντας, η ηλεκτρονική υγεία ( e-health) είναι σημαντικό ζήτημα 

και ενδιαφέρει ευρύτερα . Μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στην 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να δώσει ώθηση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών με την όσο πιο 

δυνατή μικρότερη δαπάνη. Η ηλεκτρονική υγεία αποτελεί το σύγχρονο 

εργαλείο για την επίτευξη σημαντικών αυξήσεων στην παραγωγικότητα, 

και το μελλοντικό μέσο για την αναδιάρθρωση των συστημάτων υγείας που 

θα είναι επικεντρωμένα στον πολίτη , με ταυτόχρονη όμως διαφύλαξη της 

ποικιλομορφίας στην ευρωπαϊκή πολυπολιτισμική, πολυγλωσική παράδοση 

παροχής υπηρεσιών υγείας. 

5.1.6 e-Commerce 

Το «Ηλεκτρονικό Εμπόριο ( e-Commerce)» περιλαμβάνει την αγορά και 

την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Είναι ένα 

υποσύνολο της στρατηγικής «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business)» και 

αποτελεί ένα από τα εργαλεία εξέλιξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Συχνά χρησιμοποιείται με σκοπό να προσθέσει ροές εισοδήματος. 

5.1.6.1 Οοισμός 

Βασικός ορισμός για το ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και να αναζητήσει 

κανείς δεν υπάρχει. Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή 

επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών, η 

οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών. Με τη στενότερη έννοια του όρου, «ηλεκτρονικό 

εμπόριο» καλείται η πώληση και αγορά αγαθών ή υπηρεσιών με 

ηλεκτρονικά μέσα. 

5.1.6.2 Η σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Η αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών(ΤΠΕ) στη κατεύθυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
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αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος με άξονες: 

~ Την αυτοματοποίηση και απλοποίηση των συναλλαγών και της 

ροής εργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων. 

~ Την μείωση του κόστους. 

~ Την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

~ Την αύξηση της ποιότητας και ταχύτητας παράδοσης. 

~ Τη δημιουργία «εξατομικευμένων» σχέσεων με επιχειρήσεις και 

τελικούς καταναλωτές. 

~ Την εκτέλεση συναλλαγών ανεξάρτητα γεωγραφικής θέσης 7 

ημέρες χ 24 ώρες. 

5.1.6.3 Εφαρμογές 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο υπάρχει για 

να διαθέτει μια επιχείρηση ένα δικτυακό τόπο. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

όμως είναι πολύ παραπάνω από αυτό είναι: α) οι άνθρωποι, β) το 

οικονομικό, φορολογικό και νομικό περιβάλλον, γ) τα τεχνολογικά 

πρότυπα, δ) άλλοι οργανισμοί. 

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπως η 

ηλεκτρονική τραπεζική, η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από 

ηλεκτρονικά καταστήματα και εμπορικά κέντρα, η αγορά μετοχών, η 

διεξαγωγή μιας δημοπρασίας, και η ηλεκτρονική συνεργασία σε έργα 

έρευνας και ανάπτυξης. Γενικά οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου 

καλύπτουν όλο τον εμπορικό κύκλο, από την ηλεκτρονική διακίνηση 

πληροφοριών έως την ολοκλήρωση συναλλαγών που αφορούν αγαθά και 

υπηρεσίες. (σχήμα 9) 
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Σχήμα 9: Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

'~'Μετοχές VΕργασίες 'fOnlinc τραπεζικές εργοσi!:ς 
'~'Προμήθειες κaι αγορές νΕμπορικά κέντρο 

l'Onlιnc μάρκετιlι'{κ και διαφήμιση '~'Αγορές οπό το σπίrι VΔημοπροσίες 
νΤαξίδισ 'fOnline εκδόσεις 

Ανθρωποι : Δημόσια Πολπική: Τεχνικό Πρότυπα : Ορyανισμοl 
Αγοραστές, Πωλητές, 
Εvδιάμεσrn, Υπηρ;:· 

σίες, Ατομο Πληροφο
ριακών Συστημάτων 

ΙΙΟι Διοίκηση 

Φόροι, Νόμοι κοι 
Θέμοτο Διασφάλισης 

Απορρήτου 

Γιο έγγραφο. 
ασφάλεια κοι 

πρωτόκολλο δικτύου , 
Πληρωμές 

Εταίροι, 
Αντογωνιστtς, 
Συνεταιρισμοί, 
Κυβερνητικές 

(1 ) 
Υποδομιj συνηθιομtνωv 
υπηρεσιων εnιχεφήσεων 
(ασφάλεια με έξunνις 
κάρτες/πιστοποίηση , 

ηλεκτρονικές πληρωμές, 
κατάλογοι) 

Πιη rj : Τιιrl >.ιιι <'Ι . ι /, 1999. 

(2) 
Υποδομή 

μηνuμάrων και 
διανομής 

πληροφοριών (EDI. 
email, Hypertext 

Transfer ProtocoQ 

Υποδομή 

(3) 
Περιεχόμενο 
Πολuμtσων 1101 

Υποδομή Εκδοσης 
(HTML, Java. World 
Wide Web. VRML) 

MANAGEMENT 

5.1.6.4 Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

υπηρεσίες 

(4) 
Υποδομή δικτύου 
(Τηλεπικοιvωνiες, 

κα\ωδιακή 
τηλεόραση , 

aσJρμaτα. Ιnternet) 
(VAN. WAN. LAN, 
lntranet, Ex!ranet) 

(5) 
Υποδομή 

Διασύνδεσης 
(Προς βάσεις 

δεδομένωv, πελάτες 
και εφαρμογές) 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις (4) 

εμφανείς κατηγορίες οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με το ποια είναι τα 

συναλλασσόμενα μέρη. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχειρήσεις προς Καταναλωτή(Βusiηess to 

Costumer- B2C). 

Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Επιχείρηση (Business to 

Business-B2B). 
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Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρησης προς Δημόσια Διοίκηση 

(Business to Government-B2G). 

Ηλεκτρονικό εμπόριο Καταναλωτή προς Δημόσια Διοίκηση 

(Costumer to Government-C2G). 

Πιο συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό εμπόριο «Επιχειρήσεις προς Δημόσια 

Διοίκηση και Καταναλωτή προς Δημόσια Διοίκηση» καλύπτει όλες τις 

συναλλαγές ανάμεσα σε εταιρείες ή ιδιώτες και φορείς της δημόσιας 

διοίκησης. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες δημοσιεύονται οι 

λεπτομέρειες των προσεχών κυβερνητικών προμηθειών στο intemet και οι 

εταιρείες μπορούν να ανταποκριθούν ηλεκτρονικά. 

Στην Ελλάδα μέσα από τα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος 

Κοινωνία της Πληροφορίας προγραμματίζεται να αναπτυχθούν πολλές 

εφαρμογές οι οποίες θα εξυπηρετούν τις συναλλαγές των πολιτών με τους 

φορείς της δημόσιας διοίκησης. Ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα 

σε αυτήν την κατηγορία εφαρμογών ανήκει και το πρόγραμμα Τ AXIS το 

οποίο λειτουργεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια και μέσω του οποίου ο 

κάθε πολίτης μπορεί να κάνει συναλλαγές που ανήκουν στον τομέα της 

φορολογίας. 

5.1.6.5 Θεσμικό Πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που παρεμπόδισε την ανάπτυξη 

του ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν και η έλλειψη σαφούς θεσμικού πλαισίου 

και ξεκάθαρων νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά σε ζωτικά θέματα του 

Διαδικτύου. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ανασφάλεια τόσο στους 

καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την καθυστέρηση 

της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Σήμερα εάν και δεν έχουν λυθεί ακόμη όλα τα θέματα που άπτονται του 

θεσμικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο και γενικότερα για τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια 

αντιμετώπισης του προβλήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει 
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να θέσει σταθερές νομικές βάσεις που να δημιουργούν ένα δίχτυ ασφαλείας 

για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Η ελληνική έννομη τάξη προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα εμπορική 

πραγματικότητα κυρίως με την προσαρμογή των ευρωπαϊκών 

νομοθετημάτων στο εσωτερικό δίκαιο . Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να 

παίρνει μορφή το νομοθετικό εκείνο καθεστώς που αναφέρεται στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ειδική νομοθεσία, σε συνδυασμό με τις 

προγενέστερες γενικές διατάξεις παρέχουν, στις μέρες μας, την βάση για 

την προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενώ παράλληλα τις 

αναγνωρίζουν ως νόμιμη συναλλακτική πρακτική. 

Τέλος, η καταγραφή και παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτέλεσε αντικείμενο συγκεκριμένης ομάδας 

εργασίας που καλείται "e-Business Forum" το οποίο είναι ένας μηχανισμός 

διαβούλευσης και επικοινωνίας της πολιτείας με τον επιχειρησιακό κόσμο 

και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το e-Business Forum υλοποιείται από το 

ΕΔΕΤ(Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας) στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας με στόχο την 

ανάπτυξη και την διάδοση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές 

επιχειρήσεις και την διαμόρφωση ιδεών και προτάσεων προς την πολιτεία . 

5.1.6.6 Η θέση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Ευρώπη -Υφιστάμενη κατάσταση. 

Στις 14 Νοεμβρίου 2012 φιλοξενήθηκε στις Βρυξέλλες20 το 4° Ετήσιο 

Ευρωπαϊκό e-Commerce Συνέδριο με σκοπό την παράθεση πρωτοβουλιών 

που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην Ευρώπη και την ευρύτερη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη 

20 Το 4° Ετήσιο Ευρωπαϊκό e-Commerce Συνέδριο διοργανώθηκε από τις εταιρείες 
ΕΜΟΤΑ, η European Multi-Channel and Online Trade Association και EDIMA, η 
European Digίtal Media Assocίation. 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάστηκαν τα σημαντικότερα οφέλη τα 

οποία απορρέουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου τα οποία είναι: 

Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη 

σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών 20% το 2012 σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος, επίσης: 

~ Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου και 

συνεχίζει να αυξάνεται ταχύτερα από τη Βόρεια Αμερική. 

~ Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία μαζί 

αντιπροσωπεύουν το 60% του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου . 

~ Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης 

των λιανικών πωλήσεων και απασχολεί εκατομμύρια ανθρώπους σε 

όλη την Ευρώπη. 

~ Το e-Commerce αυξάνεται πολύ γρήγορα στην Νότια και 

Ανατολική Ευρώπη, με αύξηση συντελεστών μεταξύ 20% και 30%, 

αλλά το online μερίδιο του στη λιανική είναι ακόμα πολύ 

χαμηλότερο από ότι εκείνο στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. 

~ Το e-Commerce συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τη 

δημιουργία απασχόλησης. Η διαδικτυακή οικονομία ευθύνεται για 

περίπου το 21 % της αύξησης του ΑΕΠ κατά τα τελευταία 5 χρόνια 

και προσθέτει 2,6 νέες θέσεις εργασίας για κάθε θέση εργασίας που 

χάνεται. 

Ελλάδα - Υφιστάμενη κατάσταση 

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο τζίρος 

των ηλεκτρονικών αγορών B2C (Business to Costumer) στην Ελλάδα 

άγγιξε τα 2,9 δις ευρώ το 2012 έναντι 1,8 δις ευρώ την περασμένη χρονιά 

(αύξηση 61%). Συγκεκριμένα, το 2012 συνολικά 1,9 εκατ. Έλληνες (από 
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1,5 εκατ. το 2011 )αγόρασαν online προϊόντα ή υπηρεσίες, ενώ κατά μέσο 

όρο οι καταναλωτές πραγματοποίησαν σε ετήσια βάση 20 αγορές μέσω 

διαδικτύου συνολικής αξίας 1.600 ευρώ (από 15 αγορές συνολικής αξίας 

1.200 ευρώ το 2011). Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του τζίρου των 

ηλεκτρονικών αγορών της πενταετίας 2008-2012, τότε αυτή παρουσιάζει 

μια θεαματική αύξηση της τάξεως του 480%.(Διάγραμμα 1) 
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Διάγραμμα 1: Εξέλιξης τζίρου e-commerce στην Ελλάδα 2008-2012 
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ6 

6.1 ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ανοιχτή 

Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η Ελλάδα συμμετείχε στην διεθνή 

πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση(Οpeη 

Government Partnership-OGP).21 

Τον Απρίλιο του 2012 έλαβε χώρα Σύνοδος κορυφής για το OGP στην 

Μπραζίλια της Βραζιλίας με συνολική συμμετοχή 73 χωρών. Η ελληνική 

αντιπροσωπεία παρουσίασε το ελληνικό σχέδιο δράσης για την Ανοιχτή 

Διακυβέρνηση και το οποίο απέσπασε θετικά σχόλια. 

Η αναφορά των Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση(2012) όσο αφορά την Ελλάδα, κατατάσσεται στην λίστα με 

τις χώρες που θεωρούνται ως «Αναδυόμενοι Ηγέτες» (Διάγραμμα 2) στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχοντας την 17η θέση. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει πως η Ελλάδα, έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους σε θέματα που 

αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Υπάρχει μεγάλη επέκταση των 

υποδομών και σωστή αξιοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού έτσι 

ώστε να επιτύχουν μια μακροχρόνια αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη στο χώρο 

των τεχνολογιών . 

21 Το OGP είναι πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπεί στη διασφάλιση 
συγκεκριμένων κυβερνητικών δεσμεύσεων για την προώθηση της διαφάνειας, την 

ενδυνάμωση των πολιτών , την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση . 
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Διάγραμμα 2: «Αναδυόμενοι Ηγέτες» στην ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Στη συνέχεια της αναφοράς των Ηνωμένων Εθνών για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση(2012), η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης οι οποίες το 2012 βελτίωσαν την παγκόσμια κατάταξή τους σε 

σχέση με δυο χρόνια πίσω δηλαδή με το έτος 2010. Στον επόμενο πίνακα 

( 4) απεικονίζεται η θέση της Ελλάδας η οποία από την 41 η θέση, ανέβηκε 

στην 37η. 
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Πίνακας 4: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Νότια Ευρώπη(U,Ν 2012) 

Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι, για να μπορέσει η ηλεκτρονική 

συμμετοχή ( e-participation) να συνεισφέρει τα προσδοκώμενα στην 

βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αλλά και οικονομική ανύψωση των 

πολιτών , θα πρέπει και ο ρόλος της εκάστοτε κυβέρνησης να 

διαδραματίζεται ως ελεγκτή πληροφοριών και υπηρεσιών. Εδώ δυστυχώς η 

Ελλάδα απεικονίζεται ότι βρίσκεται στην προτελευταία θέση, σε ισοβαθμία 

με την Αιθιοπία και οριακά καλύτερη από την Ταί"λάνδη .(πίνακας 5) 
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Πίνακας 5: e-participation (U,N 2012) 

6.2 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ. 

6.2.1 ΕισαχωΎt). 

Η ποιότητα της δημόσιας διοίκησης είναι θεμελιώδης για την 

οικονομική ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική ευημερία. Σε μία εποχή 

που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη τις αυξανόμενες πιέσεις στους 

δημόσιους προϋπολογισμούς, η πρόκληση της εξασφάλισης υψηλής 

ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών απαιτεί την τεχνολογική και οργανωτική 

καινοτομία για να ωθήσει την αποδοτικότητα και στη δημόσια διοίκηση και 
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στην παράδοση των δημόσιων υπηρεσιών και της ποιοτικής δημόσιας 

επένδυσης. Συγχρόνως, η καλή διακυβέρνηση και η νομική βεβαιότητα 

είναι απαραίτητες για ένα σταθερό επιχειρησιακό περιβάλλον. Είναι 

ουσιαστικό ότι τα όργανα που κυβερνούν τις οικονομικές και κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις μέσα σε μια χώρα εκπληρώνουν διάφορα βασικά 

κριτήρια, όπως η απουσία δωροδοκίας, μια εφαρμόσιμη προσέγγιση στον 

ανταγωνισμό και στην πολιτική προμήθειας, ένα αποτελεσματικό νομικό 

περιβάλλον, ένα αποδοτικό δικαστικό σύστημα. Επιπλέον, η ενίσχυση της 

θεσμικής και διοικητικής ικανότητας, η μείωση του διοικητικού φορτίου και 

η βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας υποστηρίζουν τις διαρθρωτικές 

προσαρμογές και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη . 

6.2.2 Βασικοί στατιστικοί δείκτες. 

Η βασική στατιστική αξιολόγηση των δεικτών της ποιότητας της 

δημόσιας διοίκησης στα κράτη μέλη πρέπει να λάβει υπόψη τους 

ακόλουθους παράγοντες που πιθανόν να έχουν επιπτώσεις στη γενική 

παραγωγή, στην απασχόληση, στην ανταγωνιστικότητα, στην δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν: 

1. Γενική διακυβέρνηση ( π.χ. κυβερνητική αποτελεσματικότητα) 

2. Εργαλεία για τη δημόσια διοίκηση ( π.χ. e-Goνemment) 

3. Το διοικητικό φορτίο στις επιχειρήσεις ( π.χ. χρόνος και κόστος για 

να δημιουργηθεί μια ανώνυμη εταιρεία.) 

4. Η αποδοτικότητα του αστικού δικαστικού συστήματος 

5. Δωροδοκία-Διαφθορά. 

Πιο συγκεκριμένα η κυβερνητική αποτελεσματικότητα, διάγραμμα (3), 

είναι ένας γενικός δείκτης διακυβέρνησης που παρέχει μια συνοπτική 

αξιολόγηση της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης ανάλογα με το 

ρυθμιστικό σύστημα του, της αμεροληψίας του και της ποιότητας των 

υπηρεσιών που παρέχει. 
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Διάγραμμα 3: Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα (2010) 

Global government effectiveness ranking (2010) 
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Oata source: World Bank Gover11a11ce lndicators 2011. 

6.2.3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηsm στις μικρές επιχειρήσεις. 

Όσο αφορά το βαθμό στον οποίο οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης χρησιμοποιούνται από τις μικρές επιχειρήσεις και 

αλληλεπιδρούν με τη δημόσια διοίκηση, στην ΕΕ 27 αυξήθηκε από 73% σε 

82% το 2011 . Η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Λετονία έχουν δείξει 

σημαντική βελτίωση , ενώ υπήρξε έντονη μείωση μόνο στην Ιταλία. Η 

απόδοση της Ρουμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου-με λιγότερο από το 

65% της χρήσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τις επιχειρήσεις

είναι ιδιαίτερα χαμηλές σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ε.Ε . Επίσης η 

χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τις μικρές 

επιχειρήσεις είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ και στην Βουλγαρία, τη 

Γερμανία, την Ισπανία, τη Κύπρο και την Ουγγαρία. 

6.2.4 Η Χρήση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους πολίτες της Ε.Ε 

Η αφομοίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το 2011 

ανήλθαν, κατά μέσο όρο, στο 49% των μεσήλικων πολιτών της ΕΕ (σχεδόν 

αμετάβλητο σε σύγκριση με το 2010). Οι χώρες που παρουσίασαν τη 

μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ 2010 και 2011 ήταν η Δημοκρατία της Τσεχίας 
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( + 22 εκατοστιαίες μονάδες), Ελλάδα ( + 13 εκατοστιαίες μονάδες) και η 

Πορτογαλία ( + 13 εκατοστιαίες μονάδες), ενώ κάποιες έδειξαν μια 

σημαντική μείωση, για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο (-10 εκατοστιαίες 

μονάδες). Η Ρουμανία έδειξε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο (10%) της 

αφομοίωσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους πολίτες. 

Ιταλία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρος, Πολωνία και Λιθουανία παρουσίασαν 

επίσης χαμηλά επίπεδα της χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης από τους πολίτες (λιγότερο από τα δύο πέμπτα των 

πολιτών). 

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα καταλήγουμε ότι μια νέα γενιά 

ανοικτών, ευέλικτων και συνεργάσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι απαραίτητη για να δοθεί στους ευρωπαίους πολίτες 

και στις επιχειρήσεις την δυνατότητα της βελτίωσης κινητικότητάς τους 

εντός της εσωτερικής αγοράς του 21 ου αιώνα και να εξασφαλίσει ότι οι 

δημόσιες υπηρεσίες μπορούν να εξυπηρετούν μια οικονομία η οποία θα 

βασίζεται στα δίκτυα του μέλλοντος. Στηριζόμενοι στην Πράξη για τις 

ΜΜΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταστήσουν 

τις δημόσιες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΜΜΕ, και όχι 

μόνο ειδικά με τη μείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις. Η 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων αστικής δικαιοσύνης, θα πρέπει να 

εξεταστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεταρρυθμίσεις του εθνικού 

συστήματος δικαιοσύνης θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας του, ιδίως με τη μείωση της επιτάχυνσης των 

διαδικασιών, την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και την εισαγωγή 

εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών. 

Συμπερασματικά, η χρήση των ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών 

είναι μια διαδικαστική λύση σε πολλά γενικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει σήμερα ο δημόσιος τομέας όπως η προσβασιμότητα, η 

διευκόλυνση των εσωτερικών και εξωτερικών διοικητικών διαδικασιών, η 

άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων και η μείωση της γραφειοκρατίας. Η 
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αφομοίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις (όπως παρουσιάζεται από τα δύο διαγράμματα 4 και 5 

που ακολουθούν) είναι ιδιαίτερη χρήσιμη για την αξιολόγηση της ποιότητας 

των διαθέσιμων υπηρεσιών, αυξάνοντας έτσι την πρόκληση για το δημόσιο 

τομέα να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες υπηρεσίες θα 

πρέπει να έχουν επίκεντρο τον χρήστη των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

Διάγραμμα 4: e-Govemment use by citizens 25-54 years old (2010-2011) 
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Διάγραμμα 5: e-Govemment use by small enterpήses(l0-49 employees, 

2010-2011) 
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Καθιστώντας την δημόσια διοίκηση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) συνεπάγεται τη μείωση του 

διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις εξοικονομώντας έτσι χρόνο και 

χρήμα παραδείγματος χάρη στην δημιουργία μιας νέας 

επιχείρησης.(διαγράμματα 6 και 7). Επίσης στα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας που έγινε στις 31/5/2011 περιελάμβαναν 

μία έκκληση προς τα κράτη μέλη για τη μείωση του χρόνου και του 

κόστους για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. 
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Tlme requlred Ιο st;ιrt.up ;ι ιomp;ιny (dφ) Cosl Ιο st;ιrt-up a COl11jlill'f 

Data soιιrce: 2011 data based on ίnformation provided by Member States. Calcιιlatίon methods ίn 

SEC(2007) 129. 

Η έγκαιρη και σωστή επίλυση των διαφορών μεταξύ των επιχειρήσεων, 

οι πτωχεύσεις, οι εμπορικές απαιτήσεις και οι εργατικές διαφορές καθώς 

επίσης και η ταχεία εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων παρέχουν την 

αναγκαία εμπιστοσύνη για την επιχειρηματική δραστηριότητα έτσι ώστε να 

γίνουν επενδύσεις σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Αυτά όμως 

αποτελούν και ευθύνη του κάθε εθνικού συστήματος δικαιοσύνης. Η 

αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος και της δικαιοσύνης στα 

κράτη μέλη ως εκ τούτου θεωρείται ως μια πτυχή της ποιότητας της 

δημόσιας διοίκησης , έχοντας όμως κατά νου ότι το δικαστικό σύστημα 

είναι ανεξάρτητο από τη διοίκηση του κράτους μέλους. 
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Σε γενικές γραμμές η ευνοιοκρατία από τη δημόσια διοίκηση , που 

προκαλείται μέσω της διαφθοράς, δημιουργεί αναποτελεσματικότητα και 

ανορθολογική κατανομή επειδή οι επιθυμητές υπηρεσίες που παράγονται 

δεν προσφέρονται εξίσου σε όλες τις επιχειρήσεις. Δεν βασίζονται σε 

αντικειμενικά κριτήρια αλλά μάλλον σε κατεστημένα συμφέροντα και στο 

κατά πόσο είναι πρόθυμες οι επιχειρήσεις να δωροδοκήσουν. Αυτό 

αποτρέπει σημαντικά την καινοτομία, επιβραδύνει σημαντικά την 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, μειώνει τα επίπεδα επενδύσεων, εμποδίζει 

την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και έχει αρνητικές επιπτώσεις 

για τα δημόσια οικονομικά, την αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας. Το οικονομικό κόστος της διαφθοράς στην Ευρώπη 

εκτιμάται περίπου στα 120 δις ευρώ ανά έτος ( το ισοδύναμο του 1 % του 

ΑΕΠ της Ε.Ε). Ο δείκτης «παράτυπες πληρωμές και δωροδοκίες» 

αξιολογεί το επίπεδο διαφθοράς μεταξύ των κρατών μελών με βάση μια 

έρευνα ζητώντας από τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τη 

συχνότητα των παράτυπων πληρωμών τους που συνδέονται με την άσκηση 

μιας σειράς από οικονομικές δραστηριότητες.(διάγραμμα 8) 

Διάγραμμα 8: Iπegular payments and bribes 
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ΜΕΡΟΣΕΚΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 -ΜΕ Λ Ε ΤΗ 

7.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

7.1.1 Εισαγωγή 

Τον περασμένο Σεπτέμβριο το Παρατηρητήριο για τη Διοικητική 

Μεταρρύθμιση παρουσίασε τα αποτελέσματα μελέτης για την ανάπτυξη και 

διείσδυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε πολίτες και 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

Η έρευνα - μελέτη στο σύνολό της αποτίμησε : 

1. Το ποσοστό των πολιτών και επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τις 

διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης. 

2. Το ποσοστό των πολιτών που χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης(πέραν των αμιγών δημόσιων 

υπηρεσιών). 

3. Τα επίπεδα ικανοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων από τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

4. Την πρόθεση χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο μέλλον. 

5. Τα οφέλη που αποκομίζουν από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

6. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ή έχουν αντιμετωπίσει κατά 

την χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
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Πίνακας 6: 

Η ταυτότητα της έρευνας 

Τηλεφωνική έρευνα (CATll με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου 

27 Μάιου 20 11 - 1 Ι ουνίου 20 11 

Στρωματοποιημένη τvχαία δειγματοληψία 

Έλληνες πολίτες ηλιχίας 16-74 ηών 

1606 Έλληνες π.ολlτες επιλεγμένοι αναλογικά ως προς το φύλο τηv ηλικία 

και τον τόπο διαμονής τους (γεωγραφικό δ αμέρισμα της χώρας) 

24 Μάιου 2011 - 8 Ι οuν ίο 2011 

Στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία 

Ελληνικ έ::; Επιχειρή σεις, προσω;τικό άνω των 10 ατόμων 

679 Ελληνικές επιχειρήσεις μεγέθους 10+, αντιπροσωJtΕυτικά 
επιλεγμένες ως προς οuγκεκριμένοuς κλάδους δραστηριότητας και τα 

γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. 

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια η πορεία της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα έχει ανοδική τάση. Ο δημόσιος 

τομέας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα γεγονός 

το οποίο δυσκόλεψε την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

(Charalabidis, Y.et al, 2008). Εκτός από πολυπλοκότητα ο Ελληνικός 

Δημόσιος Τομέας χαρακτηρίζεται από χαμηλή απόδοση, ελλείψεις στη 

μηχανοργάνωση των υπηρεσιών, ελάχιστες τεχνολογικές υποδομές, έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού και τέλος μικρό ποσοστό δαπανών για ΤΠΕ 

(Boufeas, G. et al, 2004). 

7.2.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Χρήση. Συχνότητα και Λόγοι Χρήσης των Ηλεκτρονικά Διαθέσιμων 

ΥΠ!)ρεσιών του Δημοσίου. 

Αρχικά στο πρώτο πολλαπλό σχήμα (1 Ο) που αφορά τη χρήση 

Ηλεκτρονικών Διαθέσιμων Δημοσίων Υπηρεσιών, προκύπτει ότι το 34,16% 
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των πολιτών που έχουν όμως πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει χρησιμοποιήσει 

τις υπηρεσίες του δημοσίου που παρέχονται ηλεκτρονικά. Μεταξύ των δυο 

φύλων δεν παρατηρείται διαφοροποίηση, ενώ στην ανά ηλικία κατανομή 

προκύπτει ότι τα άτομα 16-24 ετών χρησιμοποιούν λιγότερο τις υπηρεσίες 

(18%). Ενώ, τα άτομα 35-54 συγκέντρωσαν τα υψηλότερα ποσοστά 

χρήσης (41 %). 

Τέλος, η ανάλυση ανά περιφέρεια καταδεικνύει πως η χαμηλότερη 

διείσδυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών παρατηρείται στη Δυτική Ελλάδα 

με μόλις 7.1 %, ενώ πρώτες έρχονται οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας 

και Βορείου Αιγαίου με 61.7% και 61.3% αντίστοιχα. 

Πολλαπλό Σχήμα lΟ:Χρήση ηλεκτρονικά Διαθέσιμων Δημοσίων 

Υπηρεσιών. 

Χρήση Ηλατροvιιώ Διαθiσιμοιν 

Δημόσιων Υπηρι:σιών 

• Dv 

Χρήση Διαθiσιμwv Ηλc:ιιτρονuώv 

Υπηιγ_οιών δημοσίου, Σα'tά Φίλο 

6S,3i!>i δS,31!» 

Χρήοη Διαθiαιμωv ΗλιιιrρΟΙΙΙJΙliιν Υπηριαιώv 

Δημδαίου, κατά η,\!Jή_α 

1 6-2~ 2S-3.; 35"4t .;s -54 55-Ei-t 65-7.t 

Χρήση Ηλεκτρονικά Διαθέσιμων Δημόσιων υπηρεσιών, κατά Περιφέρεια 

Κρήτη 

Νότιο Αιγαίο 

Βόρε ιο Αιγαίο 

Αττική 

Πελοπόννησος 

Στερεά Ελλάδα 

Ιόν ια Νησιά · · . 

., .. ·. . 

' .. 
1 

"' : 

Δυτι κ ή Ελλάδα ·--ιm~-.~r:::==:==::::=::::::=::::J~ίD·········· 
Ήπειρος 

Θεσσαλία 

Δυτική Μακεδονία 

Κεντρ ι κή Μακεδονία 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

. . 
1 1 1 ...... ·,_. .· .. 

1 

... 
1 

• Χ ρ ήσ η • Μη Χρήση 
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Πηγή: Παρατηρητήριο της ΚΤΠ Α.Ε-2012 

Σχετικά με τους λόγους χρήσης των υπηρεσιών διαδικτύου, οι γυναίκες 

δήλωσαν ότι τις χρησιμοποιούν κυρίως για την πληροφόρηση και την 

ενημέρωσή τους, ενώ οι άνδρες τις χρησιμοποιούν εξίσου για ενημέρωση 

αλλά και ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων και συναλλαγών με το 

δημόσιο. Σχήμα(l 1) 

Σχήμα 11: Λόγοι χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά φύλο. 

Συναλλαγές/δ ιε κπεραίωση υποθέσεων 

Και τα δύο 

Ενημέρωση 
62,37% 

• Γυναίκες Ι Άνδρες 

Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τους λόγους χρήσης των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης , ως σημαντικότερος προβάλει η λήψη 

πληροφόρησης από ιστοσελίδες δημοσίων υπηρεσιών (72%). Επίσης, το 

32% των χρηστών «κατεβάζει» ηλεκτρονικές διαθέσιμες αιτήσεις, φόρμες 

κλπ, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 45% ολοκληρώνει 

συναλλαγές μέσω διαδικτύου για παράδειγμα: η υποβολή φορολογικής 

δήλωσης. Σχήμα (12) 

Σχήμα 12: Λόγοι χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ανά δραστηριότητα 

72,49% 

Πληροφόρηση 

3 1 ,60 % 

Ηλε κτρον ική λή ψη 

εντύπων 

44,98% 

Υποβολή/ αποσοτολή 

συμπληρωμένων 

εντύπων 

14,13% 

Τίποτα από τα 

παραπάνω 
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Στο επόμενο σχήμα (13), φαίνονται τα ποσοστά εκφρασμένα ως προς το 

σύνολο των ατόμων που είναι ήδη χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Αναλύονται 4 συγκεκριμένες υπηρεσίες του δημοσίου που 

είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά για τους πολίτες. Οπότε σύμφωνα με 

το σχήμα αυτό , η υπηρεσία «φόρος εισοδήματος» αποτελεί αυτή με την 

μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα (20,4 % ). 

Σχήμα 13: Αναγνωρισιμότητα και χρήση ηλεκτρονικών δημοσίων 

υπηρεσιών. 

67,29% 

• % στο σύνολο των cπόμων 
ΠΟV J(ΡησψΟΠΟ<ΟU\/ 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

Δημοσίου 

• % στο σύνολο τωv cπόμωv με 
δuvατότητα πρόσβαση~ στο 

διαδίκτυο 

rvωρ(ζou v Χρησψοποιούv ΓνωρΠ:οu\ι Χρησιμοποιούν Γνωρίζουν Χρησιμοποιούν Γνωρίζοu 11 Χρήση 

Φόρο<, ιιοοδήμοrος ΥπηρLσkς κοινωνικής ασφά.\ισης Υπηρεσίι ς ιύρισηςιρνασ ίας Ηλ<ιcτροvική δήλωση μεταβολής 

οτοιχείwν αvτο~ι:ιvήτοu 

Δείκτες αξιολόγησης των Ηλεκτοονικά Διαθέσιμων Υπηρεσιών του 

Δημοσίου. 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα άτομα που έχουν κάνει στο παρελθόν χρήση 

ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών, να αξιολογήσουν μια σειρά 

χαρακτηριστικών εκφράζοντας τη συμφωνία τους σε μια σειρά προτάσεων 

χρησιμοποιώντας κλίμακα 1-5, όπου 1 =διαφωνώ απόλυτα, 5= συμφωνώ 

απόλυτα. (πίνακας 7 και σχήμα 14) 
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Αξίζει να παρουσιαστεί, ωστόσο, πως ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης 

του 30% δηλώνει ότι δε νοιώθει ασφάλεια με την παροχή προσωπικών 

δεδομένων μέσω του διαδικτύου κατά τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης όπως αυτό εμφανίζεται στον πίνακα 2. Επίσης, ένα 

παρόμοιο ποσοστό διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσον οι 

πληροφορίες που παρουσιάζονται σπς ιστοσελίδες είναι ακριβείς και 

επίκαιρες, ενώ το 3,35% φαίνεται να ζητεί περισσότερη καθοδήγηση 

σχετικά με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. 

Πίνακας ?:Αξιολόγηση Χαρακτηριστικών Χρήσης Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Δiάφωνώ Μάλλον Διαφωνώ Ούπ ~Σ Μδλλοv, Συμφωνώ 
ΔΞ/ΔΑ Σκορ 

Ισχυρι οι Αίίόλύτα Σuμφώvω Αίίιiλυτα 

Ο εvτοnισμ~ της υnηρεσ/ας ι/vαι 
2,03% 4,98% 10,16% 32,22% 49,88% 0,81% 4,21 

εύκολος 

Οι ισrοσελ/δtς ε/ναι nροσ8άαψες 0,41% 1,22% 13)6% 37,25% 45,81% 2,06% 4,21 

Οι ιαrοσελ/δες είναι αισgl)rικά 

ιuδιάκριrες και διιuκοΛύvουv την 488% 
ι 

4,88% 20,73% 35,84% 32,88% 0,81% 3,85 

πλοήγηση 

Οι nληpοφορlες που 

παρουσιά(ονται ε/ναι ακρι8εlς και 2,03% 13Α1% 22,90% 27,85% 3229% 
ι 

163% 
ι 370 

ι 

ι 

επικαιρες 

Υπάρχει επαρκής καgοδήyηαη 

σχετικa με την ολοκλήρωση της 
3,35% 11,38% 18,02% 32,71% 31,28% 284% 3,67 

υπηρεσίας (περiyραφή 8ημάrωv, 
ι 

συμnλtiοωαη πεδ/ωv) 

Γ εvικδτερα νιωθeτε ασφαλείς κατά 

rη wήση των υπηρeαιώv/ παροχή 20,05% 8194% 10,97% 25,93% 33,87% 0,41% 3,44 

rωv προσωπικών σας σrοιχε/ων 
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Σχήμα 14: Αξιολόγηση χαρακτηριστικών χρήσης ηλεκτρονικών 

σελίδων δημοσίου: σκορ 

ΓεV\Κότe ρα νιώθετε 

ασφαλείς κατCι τη χρήcη των 

unηpεmών/ nαρcχή των 

προσωnι.'<ών σας σrοιχε ίων 

Υnάρχeιencιρκής 

χαθοδή'V'Ίση σχετικά με την 

ολοκλήρωση τ ης υπηρεσίας 
(περιγραQή 

βημάτuΝ, σuμrτλήρωση .. . 

ΟιπληροφορU,ς που 

παρουσιάζονται ε ίνα 

ακριβε 'ςκαι εn i.καφες 

Οι στοσελίδες είνα 

προσβάσιμες 

Οιιστοσελίδες ε ίνα ι 

αισθητικά εv5 άιφ τες και 

διε u κολύνc-υ v την πλοήγηση 

Προσεγγίζοντας τη συνολική εμπειρία των πολιτών από τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα (8) η ικανοποίηση έως των 

τώρα χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοσίου. Για την ακρίβεια 

το αθροιστικό ποσοστό στις κατηγορίες «Πολύ» και «Πάρα πολύ» 

ικανοποιημένοι, ανέρχεται στο 68,2%. Ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης 

επιβεβαιώνεται και από το μέσο σκορ στην κλίμακα ικανοποίησης, 2.22 

(αντιστοιχεί στην κατηγορία «Πολύ»). Όμως παρόλα αυτά, το 27,1 % 

δηλώνει «Λίγο ικανοποιημένοι» ποσοστό το οποίο δεν πρέπει να θεωρηθεί 

αμελητέο. 

Πίνακας 8: Ικανοποίηση από τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του Δημοσίου. 

Κλίμακ·α Ικαvοπο ίησης 

Πάρα πολύ 

Πολ ύ 

Λiγσ 

;σλύ λivo· 

Καθόλου 

Συ vσλικό Σκορ 

Ποσοστά 

3 ,03% 

_ ,70 % 

2 .. 22 
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Σχήμα 15: Επίπεδα ικανοποίησης από τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες 

λίγο 

Τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, προφανώς μεταφράζονται σε κάποια μορφή 

προσλαμβανόμενου οφέλους για τους πολίτες. Ο πίνακας (9) και το σχήμα 

(16) απεικονίζουν ότι το 93,42% του συνόλου των χρηστών ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών αναγνωρίζει την ύπαρξη οφέλους και ως σημαντικότερα 

αποδεικνύονται η εξοικονόμηση χρόνου και η μείωση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

Πίνακας 9: Οφέλη από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Αποκομίζετε όφελος αιιό τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

δημοσίου ; 

Ναι 

Όχι 

Κατάτα~η Ωφελειών 

Όφελος σε χρόνο 

Μεί{ αη γραφεισκρατίαr (απ).σύσiευση διαδικασιrl.ιν) 

Όφελος σε χρήμα 

Όφελος σε ποιότητα υπηρεσιών 

Μεγαλύτερη διαφά~·εια 

Πιο ενεργή συμμετοχή στα κοινά 

% χρηστών 

93,42% 
6, 8% 

Σκορ 

4,09 
4,03 

3)9 

3, 
3,60 
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Σχήμα 16: Αποκομίζετε όφελος από τη 

χρήση ηλεκτρονικών δημοσίων 

υπηρεσιών; 

υχι 

6,58% 

διαφάνέια 

Σχήμα 17: Οφέλη, Σκορ 

Όφέλος σε 

Όφέλόςσε 

ποιόrητα 

Η ύπαρξη δυσκολιών κατά την χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης θα πρέπει όμως να ληφθεί σοβαρά υπόψη και δεν μπορεί να 

αναιρεθεί από την ύπαρξη οφέλους. Σύμφωνα με τον πίνακα (10) και το 

σχήμα (18), προκύπτει ότι το 30,23% των ατόμων που χρησιμοποιούν τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα κατά την χρήση 

τους. Σε ποσοστό 49,33% αυτό εντοπίζεται στη διαθεσιμότητα της 

ιστοσελίδας όπου φιλοξενείται η υπηρεσία ενώ με 37,33% και 36% 

ακολουθούν προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο, την ακρίβεια και 

επίπεδο επικαιροποίησης. Τέλος, το 32% δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν 

δυσκολία στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
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Πίνακας lΟ:Αντιμετώπιση Προβλημάτων από τη Χρήση Υπηρεσιών-Κατάταξη 

Προβλημάτων 

Αvτψετωπίσατε Προβλήματα στη Χρήση των Υπηρεσιών; 

Ναι 

Οχι 

Κατάταξη Προβλημάτων 

Διαθεσιμότητα ιστσσελίδας (δuσκσλία εύρεσης ή μη ύπαρξη) 

Οι rιληpcφορίες που παρουσιάζονται δεν είναι ακριβείς και επίκαιρες 

Ειl.λιπής πληροφ6ρηση 

Δυσκολία χρήσης των υπηρεσιών 

Ασφάλεια των υπηρεσιών 

Άλλα 

Σύνολο Πολιτών nou 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 

30,23% 

69,77% 

Ποσοστό(%) 

49,33% 

37,33% 

36,00% 

32,00% 

10,67% 

8,00% 

Σχήμα(18):Αντιμετωπίσατε προβλήματα 

κατά τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών; 

Σχήμα(19): Κατάταξη προβλημάτων 

Διαθειrψόrητα ισrοσελίδας(δuσκολlα 

εύρεσης ή μη ύπαρξη) 

Οι πληροφορίες nou παροvσιάζΟ'Ι!αι δεν 
εί'Ιαιαιφιβ! Ις ιαιι εκ lκαφες 

Ελλιπής πλrροφόρ~ 

Δuσι:ολiα χρήοης rΙ&Ν uπrρεσ:ώv 

Ασ~άλε ια τωv υπ ε σιώιι 

λλλο 

Μη χρήση των Ηλεκτρονικών Διαθέσιμων Δημοσίων Υπηρεσιών-Λόγοι 

Πρώτος λόγος μη χρήσης τέτοιων υπηρεσιών παρουσιάζεται ο λόγος της 

ύπαρξης. Το 18,18% θεωρεί περίπλοκη τη χρήση των υπηρεσιών του 

διαδικτύου, ενώ το 17,11 % θεωρούν όπ δεν χρειάστηκε μέχρι τώρα ή δεν 

ξέρουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ένα σημαντικό 

ποσοστό 16,22% θεωρεί πως λείπει η προσωπική επαφή, ενώ το 8,38% 

δεν νοιώθει ασφάλεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Τέλος, 5,88% βρίσκει χρονοβόρα την διαδικασία αυτή. 
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Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το σύνολο των πολιτών που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημόσιας 

διοίκησης, σχεδόν οι μισοί προτίθενται να τις ξαναχρησιμοποιήσουν 

(43,24%) ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό (44,52%) «ίσως» 

ξαναχρησιμοποιήσουν τέτοιες υπηρεσίες. 

Πίνακας 11: Λόγοι μη χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Λόγοι Ποσοστό 

Είναι πιο χρcιvοΒόρα διαδικασία S,88% 

Δεν είμαι 8f8αιος yία την nροσrαcιία και rη~· ασφάλεια των στοιχείων μου 8,38% 

Λείπει η προσωπική πταφή 16,22% 

Άλλος 1 7,1~% 

Είναι rισλύrJ,οκη η χρήση τους/ χρήση του διαδικrύου 18,18% 

Δε11 rvώριζα την ύπαρξη τους 34,22% 

Σχήμα(20):Λόγοι μη χρήσης ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών . 

Δινyνώριζα Τr)ν ίι παρξr1τοuς 

Είνα ι πολίιπλοι<r} t} χρt\ση τοος/ χρr\ιJrι του 

διαδικτίιοιι 

• •••••••••••• 34,22% 

• •••••• 18,18% 

Άλλος ••••••Ι 11,11% 

Λείπει 11 προοωπικiΙ επαφiι • ••••• 16,22% 

Δεvείμαιβέβαια; 'ι\U την nροσrαοία και την 

ασφάλειατωνστοιχtίων μοu 

Είναι πιο XfJOVOβόpa διαδιχαοία 

Πίνακας 12: Πρόθεση χρήσης 

5,88% 

Πιιιπeύετε ·ότι θα: ιρη,cιιμ.οποιήσιετε 

κό:nοια/ες ο:ιιό '!Εις διαθέmιμες 

unηρεCJίες crιo· μεlλ.οvι 

Ίσως 

α 

Όχι 

Σόvολο 

% 1( ο) 

44 .. 2% 

4-::ι z- 4(•/' 
~' ; · /C• 
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Σχήμα(21):Πρόθεση χρήσης ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών. 

7.2.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ 10+ 

Δεν 

vvωρίζω 

4% 

Μέρος της μελέτης αποτέλεσε και η διερεύνηση της ανάπτυξης και 

διείσδυσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις ελληνικές 

επιχειρήσεις . Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά τα αποτελέσματα 

της έρευνας που διενεργήθηκε επί το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων 

μεγέθους 10+ εργαζομένων. 

Δηuογοαφικά Στοιχεία Επιχειρήσεων 

Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας επελέγη στρωματοποιημένο 

τυχαίο δείγμα μεγέθους 679 επιχειρήσεων που συγκέντρωσαν τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

>- αναφορικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων του δείγματος, η 

μεγάλη πλειοψηφία (80,55%) απασχολούσε 10-49 εργαζομένους 

κατά την περίοδο της έρευνας. 

>- όσον αφορά τη δραστηριότητα, οι περισσότερες επιχειρήσεις 

προέρχονται από τον κλάδο του «Χονδρικού, Λιανικού εμπορίου» 

(36,91 % ) και ακολουθούν οι «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» 

(35,37%). 

>- το 56,56% των επιχειρήσεων προήλθαν από την Αττική και το 

17,87% από την Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με τις 

επικρατούσες αναλογίες στον πληθυσμό. 
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Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Βασικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δημοσίου Πλήρως Διαθέσιμες 

στις επιχειρήσεις- Γνώση και Βαθμός Χρήσης. 

Βασικός στόχος της έρευνας είναι η αποτύπωση του βαθμού γνώσης και 

χρήσης των υπηρεσιών του δημοσίου που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά για 

την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλες 

σχεδόν οι επιχειρήσεις (94,8%) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις 

συναλλαγές τους με το δημόσιο, είτε αμιγώς για συναλλαγές και 

διεκπεραίωση υποθέσεων (37,2%), είτε συνδυαστικά και με λόγους 

ενημέρωσης (62,08%). 

Σχήμα (22): Χρήση ηλεκτρονικών 

δημοσίων υπηρεσιών. 

Ι Νιn Ιt>χι 

Σχήμα (23): Λόγοι χρήσης. 

Ενημέρωση Ι !tινιιλ.\αyές/διειιπεραiι.ιση υποθέσειw 1 Καt τα δύο 

0,7% 

Δείκτης Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δημοσίου που είναι 

Πλήρως Διαθέσιμες. 

Αντίστοιχα με τα όσα αναφέρθηκαν στην έρευνα για τους πολίτες, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει και αξιολογεί ετησίως για όλα τα κράτη μέλη 

οκτώ(8) «βασικές δημόσιες υπηρεσίες» που αφορούν στις επιχειρήσεις. Οι 

υπηρεσίες που φτάνουν σε επίπεδο να προσφέρουν τη δυνατότητα πλήρους 

ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης χαρακτηρίζονται ως «πλήρως διαθέσιμες 

ηλεκτρονικά», και για την Ελλάδα είναι οι εξής πέντε(5): 

~ Υποβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 
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~ Υποβολή ΦΠΑ 

~ Σήμα τελών κυκλοφορίας (από το έτος 2012) 

~ Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης(ΙΚΑ) 

~ Δηλώσεις σε Τελωνεία 

~ Υποβολή δεδομένων στη Στατιστική Αρχή 

Σύμφωνα με την έρευνα, προκύπτει ότι 9 στις 1 Ο επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τουλάχιστον μια από τις παραπάνω 

υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη διείσδυση παρατηρείται στον κλάδο 

Κινηματογραφικών, Βιντεοσκοπικών και Ραδιοφωνικών δραστηριοτήτων 

(100%) ενώ η μικρότερη αλλά επίσης πολύ υψηλή, παρατηρείται σε 

ποσοστό 87,5% σε Ξενοδοχεία και Εστιατόρια. Αναλυτικά, ανά υπηρεσία, 

τα ποσοστά αναγνωρισιμότητας και χρήσης φαίνονται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί. 

Διάγραμμα (9): Αναγνωρισιμότητα και χρήση πλήρως διαθέσιμων 

ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών. 

89,7% 89,4% 88,1'6 88,9% 

Φορολογία(πλήρης Φ.Π .Α!ιtλήρης ηλεκfροvική Κοιvωvιχές Εισφςιρές ΔηλώσειςσtαΤελωνεία !tαtιστικάΔrδομένα 

διεκnεραίωοη και υnοβο.\ιj διέκ7ίέραίωση υnοβα\ής (Vnοβολή Αναλυτικής 

φόρου tιοοδήμαfοςτου Φ.Π .Α) Περιοδικής Δήλωσης του 
Νομιχού nρΜ:ίιιtόυ) ΙΚΑ, δηλ. Ηλέιαρσνικά 

Ένσημα) 

• rvωρίζω 1 Χρησιμοποιώ 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα: 

~ Η υπηρεσία της Φορολογίας (κυρίως για υποβολή φόρου 

εισοδήματος) είναι η πιο αναγνωρίσιμη από όλες με ποσοστό 
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89,71%. Το 84,5% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως την 

χρησιμοποιούν. 

~ Η υπηρεσίας της Ηλεκτρονικής Υποβολής Φ.Π.Α. για τις 

επιχειρήσεις είναι η δεύτερη πιο αναγνωρίσιμη (89,4%) από όλες 

αλλά παράλληλα είναι και η υπηρεσία με το μεγαλύτερο ποσοστό 

χρήσης(88,14 % ). 

~ Η υπηρεσία των Κοινωνικών Εισφορών έρχεται Τρίτη σε 

αναγνωρισιμότητα (88,9%) αλλά δεύτερη σε ποσοστό χρήσης 

(84,9%). 

~ Η υπηρεσία Ηλεκτρονικών Δηλώσεων σε Τελωνεία παρουσιάζει 

ένα ποσοστό αναγνωρισιμότητας αλλά και χρήσης περίπου 57%. 

~ Πολύ χαμηλά είναι τα ποσοστά αναγνωρισιμότητας και χρήσης των 

υπηρεσιών Υποβολής Στατιστικών Δεδομένων (7,4% και 6,3% 

αντίστοιχα), γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι ορισμένοι μόνο 

κλάδοι υποχρεούται στην αποστολή στατιστικών στοιχείων στο 

δημόσιο όπως για παράδειγμα οι επιχειρήσεις Μεταφορών, 

Αποθήκευσης και Επικοινωνιών. 

Δείκτης Αξιολόγησης των Ηλεκτρονικών Διαθέσιμων ΥΠ11ρεσιών του 

Δημοσίου από τις Επιχειρήσεις. 

Σε αντιστοιχία με τους πολίτες, ζητήθηκε και από τις επιχειρήσεις να 

αξιολογήσουν μια σειρά χαρακτηριστικών της παροχής ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών χρησιμοποιώντας κλίμακα 1-5, όπου 1 =διαφωνών απόλυτα, 5= 

συμφωνώ απόλυτα. Με τα γενικά σκορ να κινούνται μεταξύ 3 και 4, 

προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις δεν αξιολογούν αρνητικά τις υπηρεσίες, 

ωστόσο όμως κρατούν επιφυλάξεις απέναντι σε μια πλήρως θετική 

αξιολόγηση.(πίνακας 13) 
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Πίνακας 13: Χαρακτηριστικά Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του 

Δημοσίου . 

Ούτε 

Ισχυρισμοί Διαφωνώ 
Διαφωνώ Διαφωνώ, 

Συμφωνώ 
Συμφωνώ 

Σκορ 
απόλυτα ούτε απόλυτα 

συμφωνώ 

~·r.άρχει επαρκής καθοδήγηση 

σχετικά με την ολοκλήρωση 

της ιιπηρεσiο:ς (ιrεριyραφή 4,22% 0,42% 15,97% 74,79% 4,60% 3,17 
Βημάτων, συμJΤλήρωση 

πεδίων) 

Γενικότερα vιώθεrε ο:σφαλι:ίς 

κατά τη χρήση rω>' υιrηρεσιών/ 
2,31% 0,14% 9,99% 84,07% 3,48% 3,56 

παροχή των σrο!χι:ίων της 

επιχι:ίρησης 

Ο εντοπισμός της ιιrιηρι:σία· 
1,21% 0,71% 7,97% 83,47% 6,64% 3,68 

ι:ίναι εύκολος 

Οι ισrοσελiδες είναι αισθητικά 
ευδιάκριτες κω δίευ.~ολύ vcιι~· 1,37% 0,51% 9,41% 85,68% 3,04% 3,59 
την πλcήyηοη 

Οι ιστοσελίδες είναι 
3, 9% 0,95% 17,40% 74, 2% 3, 3% 3,10 

προσ8άσιμες 

Οι rJ.ηρcφορίες που 

παρουσιάζονται είναι ακριβείς 4,35% 0,25% 15,96% 75,39% 3,03% 3,11 
και επίκαιρες 

Σχήμα (24): Αξιολόγηση χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

προς τις επιχειρήσεις: σκορ 

οι ιστοσw.λίδες •(ναι a.~τuαi 
εuδιάιφπεςκαιδι.εuι:ολU,•οuv την 

πλοή'ι'Ίαη 

rε\.•ικότερα νιώθ'ετε αο$αλεiς κα.τά 

τη:χρήαη των uπrιρι:c.;.ι::. ... ~·/ nα.ρσχή 
τώ'V στοιχΙΕίων της εnί,'(ι:ίρησης 

οι.vτ-οπu::μός της uπφ.εσίαςε ί•;αι 

εύιcολος, 
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Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Προβλήματα κατά τη Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του 

Δημοσίου. 

Αναφορικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά τη χρήση των 

υπηρεσιών, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιχειρήσεων της τάξης του 53%, 

δήλωσε ότι έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά τη χρήση υπηρεσιών. Όπως 

προκύπτει από την έρευνα, το πρόβλημα με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε ιστοσελίδας και 

της εύρυθμης λειτουργίας της. Σε πολύ μικρότερο βαθμό, ακολουθούν 

θέματα δυσκολίας χρήσης των υπηρεσιών, υποστήριξης των χρηστών και 

πληροφόρησης. Στον αντίποδα, θέματα ασφάλειας των υπηρεσιών δε 

φαίνεται να έχουν προβληματίσει τις επιχειρήσεις.(πίνακας 14) 

Πίνακας 14: Ύπαρξη και κατάταξη προβλημάτων κατά τη χρήση 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Υπηρεσιών. 

Έιιτε αvιιμιτωnίσιι nρό~ηματιι κατά τη i,ρηση των ~mpovίκώv Υnηρtσιtίιν; 

Ναι 

Οχι 

Τί t\δο~ nρ~ηματα αvιψετωπ[σαtέ) (% ~πίtωv άπttvτηοέίόv) 

Ασφ~εια rωv υπηρtσιών 

ΕΜυι~~ ~οηθειά κάι unoστqpι{~ 

Δυοκόλίά χρηση ~ rωv unqptoιώv 
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Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Σχήμα (25): Αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά 

τη χρήση των υπηρεσιών ; 

Σχήμα (26): Κατάταξη 

προβλημάτων 

• Ναι •Οχι 

Διαθεσψιόrιyrα ιστοσελίδας 

(δυσκολlαεύρεσηςή μη ύπαpξη) 

Δ uσιι.ολlαχpήσης rωv υπηρεσιών 

Ελλιπής &fιθε/3 και uποοrήριξη 

Βαθμός Ικανοποίησης από την χρήση των ηλεκτρονικών δημόσιων 

υπηρεσιών. 

Αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης από τη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών του δημοσίου, το 66% των επιχειρήσεων δήλωσαν «πολύ 

ικανοποιημένες» και άλλο ένα 9% «πάρα πολύ ικανοποιημένες», ενώ ένα 

σημαντικό ποσοστό (21,74%) δήλωσε «μέτρια» ικανοποιημένο. 

Πίνακας 15: Ικανοποίηση από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

% επίχlαωv 

ΚάtΜλοιι 1,25% 

Λίγο ι .. 43% 

Μέrρια 11)4% 

Πάράnολύ 9,16% 

Πολύ 66,43% 
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Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Σχήμα (27): Επίπεδα ικανοποίησης από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Δείκτες Ύπαρξης ή Μη Οφέλους από τη χρή(m- Κατάταξη Ωφελειών. 

Είναι αναμενόμενο η υψηλή ικανοποίηση από τη χρήση των υπηρεσιών να 

μεταφράζεται και σε κάποια μορφή προσλαμβανόμενου οφέλους για τις 

επιχειρήσεις. Πράγματι, από την έρευνα προκύπτει ότι το 98,66% των 

επιχειρήσεων συμφωνούν ότι ωφελούνται από τη χρήση υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Σχήμα 28: Αποκομίζετε οφέλη από τη χρήση Σχήμα 29: Σημαντικότερα 

υπηρεσιών ηλ. διακυβέρνησης; Οφέλη. 

Ι;ψt:λ~ ιrnό Μci'ιιισι/ })Χ!ψCΙΟrpα~.!α\ 

(σ.η},ικίοrευοrιΔ1α&ιιu01W.j 

Ι;ψt:λος λιif'h' wλί•~qxr; m1 cύr,rpιroη.; 
παιόrηrιrς υ.ηη,..ΥCΙών 

Μηn.\ύτεpη διιrφι!ι<cια 

Μ.Ιο 1,JllK 
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Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνnση, Επιδράσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

Από το πλήθος των επιχειρήσεων που διαπιστώνει ύπαρξη οφέλους, το 

99,73%, θεωρεί πως η εξοικονόμηση χρόνου είναι το κατεξοχήν και 

κυρίαρχο όφελος. Δεύτερο στην κατάταξη είναι το όφελος που προκύπτει 

από τη μείωση της γραφειοκρατίας (54,89%) και τρίτο το όφελος σε 

χρήματα, με ποσοστό 46,02%. Οφέλη που σχετίζονται με διαφάνεια 

συναλλαγών και συμμετοχή στα κοινά, δεν αναγνωρίστηκαν από τις 

επιχειρήσεις ως σημαντικά. 

Πρόθεση Χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοσίου στο 

μέλλον. 

Σημαντική είναι η αποτύπωση της πρόθεσης χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών του δημοσίου στο άμεσο μέλλον από τις επιχειρήσεις. Παρά τον 

υψηλό βαθμό χρήσης και την υψηλή ικανοποίηση από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, παρατηρήθηκε ότι, 

~ Το 29,16% δηλώνει πως θα χρησιμοποιήσει σίγουρα τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημοσίου στο αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα. 

~ Ενώ μεγαλύτερο ποσοστό 35,33% δηλώνει πως ίσως τις 

χρησιμοποιήσει. Επιπλέον, 

~ ένα μεγάλο ποσοστό 20,74% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ή αρνήθηκε 

να απαντήσει. 

~ Ενώ 14,78% των ερωτηθέντων απέρριψε ρητά τη μελλοντική 

χρήση των υπηρεσιών. 
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Πίνακας 16: Πρόθεση χρήσης των 

ηλεκτρονικών δημόσιων 

υπηρεσιών στο μέλλον. 

Ναι 

Οχι 

1οως

ΔΞ/ΔΑ 

29,16% 
14,7&% 

35, 33% 

20, 74% 

Σχήμα 30: Πρόθεση χρήσης 

στο μέλλον. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή η χρήση του διαδικτύου και 

εργαλείων πληροφορικής για την παροχή υπηρεσιών του κράτους προς τους 

πολίτες του, αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη και 

ανταγωνιστική ανάπτυξη της Ελλάδας τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στη 

διεθνή αγορά. 

Σε μία χώρα, όπως η Ελλάδα, με περιορισμένους φυσικούς πόρους και 

εξαγωγές προϊόντων, η αύξηση της παραγωγικότητας του δημοσίου τομέα 

είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Η φιλική και αποτελεσματική δημόσια 

διοίκηση είναι απαραίτητη για να αποκατασταθεί η κακή εικόνα του 

κράτους στην κοινωνία και στην επιχειρηματικότητα, καθιστώντας την 

Ελλάδα έναν ελκυστικό τόπο για επενδύσεις και απασχόληση για να μπούμε 

επιτέλους σε μια τροχιά ανάπτυξης και να αποφύγουμε μια περαιτέρω 

ύφεση της οικονομίας και αύξηση της ανεργίας. 

Η ανάπτυξη υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα στις 

κρατικές υπηρεσίες να εξυπηρετούν με ταχύτητα και άνεση τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις, χωρίς να έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους. Έτσι, 

αποκαθιστάται η διαφάνεια στις συναλλαγές μεταξύ Κράτους-πολίτη και 

εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και πόροι, έτσι ώστε να μπορέσουν να 

αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα περισσότερες υποθέσεις. Επιπλέον, !l 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση συμβάλλει στην αύξηση της 

παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα και στη Βελτίωση της 

οικονομικής αποδοτικότητας και ανάπτυξης. 

Σε καμία περίπτωση, οι νέες τεχνολογίες και ειδικά η χρήση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δεν υποκαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα, 

αλλά τον βοηθούν έτσι ώστε να υπάρξει: 
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,/ Διαφάνεια, αξιοκρατία και καταπολέμηση της διαφθοράς 

βάζοντας έτσι φρένο στην ανεξέλεγκτη κατασπατάληση του 

δημοσίου χρήματος. 

,/ Συνεχής επίβλεψη και άρα καλύτερος έλεγχος εργασιών, μιας και 

όλη η πληροφόρηση θα είναι διαθέσιμη προς όλους, 

,/ Εξορθολογισμός των δαπανών, δηλαδή μείωση του κόστους, 

δικαιότερη και πιο αποτελεσματική κατανομή των δημόσιων 

πόρων, 

,/ Αρχειοθέτηση και διαχείριση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή. 

,/ Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των συναλλαγών, μείωση 

της επίσκεψης των πολιτών στις κρατικές υπηρεσίες άρα κέρδος σε 

παραγωγικές ώρες τόσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

όσο και για τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Τα οφέλη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπερβαίνουν κατά πολύ τα 

αρχικά επιτεύγματα των ηλεκτρονικά παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών. 

Είναι εν προκειμένω σημαντικό να προσαρμόσει ο δημόσιος τομέας την 

οργάνωσή του και τις δεξιότητες σε χρηστοκεντρική προσέγγιση, υπό την 

οποία η τεχνολογία θα εξυπηρετεί τους πολίτες. Υπάρχουν ωστόσο πολλοί 

φραγμοί και εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν και απαιτούνται 

σημαντικές επενδύσεις. Οι διαδικασίες αλλαγών της οργάνωσης και των 

συνηθειών είναι χρονοβόρες: ενδεχομένως να χρειαστούν αρκετά χρόνια 

μέχρις ότου ο συνδυασμός επενδύσεων σε ΤΠΕ, η αναδιοργάνωση και οι 

δεξιότητες αποδώσουν όλα τα πλεονεκτήματα. Η μεταμόρφωση των 

δημοσίων διοικήσεων που συνεπάγεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα 

προσκρούσει σε αντίσταση. 

Όσο αφορά την Ελλάδα οι κυριότεροι λόγοι του περιορισμένου 

αντίκτυπου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εντοπίζονται στην 

αποσπασματική υλοποίηση έργων από φορείς του δημοσίου και την 
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έλλειψη διαλειτουργικότητας συστημάτων και εφαρμογών μεταξύ φορέων, 

το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο, τα διοικητικά εμπόδια, κ.α. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δίνεται όλο και μεγαλύτερη προσοχή στον 

παράγοντα που αφορά στην «ικανοποίηση των πολιτών» από το 

παρεχόμενο πλέγμα υπηρεσιών. Από την λειτουργία το ενδιαφέρον 

μετατοπίζεται στη λειτουργικότητα και αναζητούνται τα μέσα που θα 

κάνουν τις παραγόμενες υπηρεσίες περισσότερο εύχρηστες, φιλικές και 

ανταποκρινόμενες στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. 

Στην Ευρώπη πρέπει να επιδιωχθεί συνεκτική προσέγγιση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υπό τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποτελέσουν μοχλό για 

εθνικές, περιφερειακές και τοπικές επενδύσεις και να επιταχύνουν τη 

διάθεση πανευρωπαϊκών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Καλούνται τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τον ηγετικό ρόλο σε πολιτικό 

επίπεδο και να ενισχύσουν την ανάληψη δεσμεύσεων σε όλα τα επίπεδα του 

Δημοσίου, ώστε να συμβάλλουν στην προσφορά παγκόσμιας κλάσης 

δημόσιας διοίκησης στους ευρωπαίους πολίτες, η οποία να συνεισφέρει 

πλήρως στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας με υψηλής ποιότητας και 

καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες για όλους. 

Εν ολίγοις, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο 

εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος θα συντελεσθεί αργά ή 

γρήγορα, διότι αποτελεί κοινωνική επιταγή. Η ταχύτητα με την οποία θα 

την εντάξουμε όμως στην καθημερινότητά μας, θα αποτελέσει μια από τις 

πλέον καθοριστικές παραμέτρους για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της οικονομίας μας. 
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