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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αθνξά ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο θαη λέεο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δεκφζησλ πνιηηηθψλ». 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα ζρεκαηίζεη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην θαηά πφζν 

νη εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αθελφο απνηεινχλ εξγαιείν ζηελ 

ππεξεζία ηνπ Έιιελα πνιίηε θαη αθεηέξνπ αλ έρνπλ βειηηψζεη ηα ηειεπηαία έηε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη νη δπζρεξείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο 

επηηάζζνπλ ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε πνηθίινπο 

ηνκείο, πξνθεηκέλνπ ν Γεκφζηνο Σνκέαο λα δηακνξθψζεη ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο 

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηε βέιηηζηε. Θεσξείηαη, ινηπφλ, φηη ε κειέηε ηνπ ελ ιφγσ 

εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο είλαη αλαγθαία, θπξίσο ηε ζεκεξηλή επνρή. Μειεηψληαη 

δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, φπσο νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα λέα δεδνκέλα ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ, ε λέα ζρέζε πνιίηε – θξάηνπο, ηα νθέιε πνπ νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη θα.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηίδνληαη κε ην α) αλ νη πνιίηεο 

γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ελ γέλεη, β) αλ νη πνιίηεο 

γλσξίδνπλ ηηο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζε πνην 

βαζκφ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, β) πψο ραξαθηεξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη ηελ ρξήζε ησλ 

εθαξκνγψλ θαη γ) πνηα ζεσξνχλ ηα γεληθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη πνηεο επηθπιάμεηο 

έρνπλ, απφ ηε ρξήζε ηνπο δ) ζε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ βειηηψζεη ην 

Γεκφζην Σνκέα.  
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ABSTRACT 

E-Government refers to the use of IT and telecommunications technologies in public 

administration combined with organizational changes and new skills of staff to 

improve public service, empower democracy and support public policies.  

The present study aims to provide a complete picture of whether e-government 

applications are a tool for Greek citizens and, on the other hand, whether they have 

improved public sector performance in recent years.   

An important role for the selection of the issue was the fact that the difficult economic 

conditions in Greece require the use of e-Government tools in a variety of sectors so 

that the Public Sector can formulate the appropriate policies for its smooth operation 

and the quality of the provided services and the best. 

 It is therefore considered that the study of this research issue is necessary, especially 

in the present era. Issues that arising from the use of electronic public service 

applications, such as their views on new e-services, the new citizen-state relationship, 

benefits they perceive themselves, are being studied. 

The research questions raised relate to a) whether citizens are aware of the concept of 

e-Government in general, b) whether citizens are aware of e-Government applications 

in Greece and to what extent they use it, b) how they characterize the existence and 

use of e- of the applications and c) what do they consider the more general advantages 

and what reservations they have from their use? d) to what extent they believe that the 

Public Sector has improved. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

ηφρνο απηήο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, θαζψο θαη ην πψο έρεη 

επηδξάζεη ηα ηειεπηαία έηε ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Ζ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε έρεη σο θχξην ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε 

ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρεη ηε βέιηηζηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη βαζηθφ 

ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνλ πνιίηε.  

ηελ παξνχζα εξγαζία πξνζδηνξίδεηαη αξρηθά ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν ε ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε θαη νη εθαξκνγέο ηεο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ έρεη 

παξάγεη ζε επίπεδν δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη βειηίσζεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν ην πψο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο πνιίηεο νη νπνίνη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλψληαη νη 

αληηιήςεηο πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε κέζσ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ ζην πιαίζην κηαο πνζνηηθήο 

κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ νη ίδηνη πσο αληηιακβάλνληαη ηηο εθαξκνγέο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην Γεκφζην Σνκέα θαη θαηά πφζν έρνπλ αιιάμεη ην 

πξνθίι ηνπ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπο.  

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα ζρεκαηίζεη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην θαηά πφζν 

νη εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αθελφο απνηεινχλ εξγαιείν ζηελ 

ππεξεζία ηνπ Έιιελα πνιίηε θαη αθεηέξνπ αλ έρνπλ βειηηψζεη ηα ηειεπηαία έηε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη νη δπζρεξείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο 

επηηάζζνπλ ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε πνηθίινπο 

ηνκείο, πξνθεηκέλνπ ν Γεκφζηνο Σνκέαο λα δηακνξθψζεη ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο 

γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηε βέιηηζηε. Θεσξείηαη, ινηπφλ, φηη ε κειέηε ηνπ ελ ιφγσ 

εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο είλαη αλαγθαία, θπξίσο ηε ζεκεξηλή επνρή. Μειεηψληαη 

δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, φπσο νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα λέα δεδνκέλα ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ, ε λέα ζρέζε πνιίηε – θξάηνπο, ηα νθέιε πνπ νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη θα.  
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Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηίδνληαη κε ην α) αλ νη πνιίηεο 

γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ελ γέλεη, β) αλ νη πνιίηεο 

γλσξίδνπλ ηηο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζε πνην 

βαζκφ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, β) πψο ραξαθηεξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη ηελ ρξήζε ησλ 

εθαξκνγψλ θαη γ) πνηα ζεσξνχλ ηα γεληθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη πνηεο επηθπιάμεηο 

έρνπλ, απφ ηε ρξήζε ηνπο δ) ζε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ βειηηψζεη ην 

Γεκφζην Σνκέα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

1.1 Έλλνηα θαη νξηζκόο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ δηεηζδχζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη έρνπλ γίλεη αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ. εκαληηθφ ξφιν 

θαη ηδηάδνπζα ζέζε θαηαιακβάλεη ην δηαδίθηπν ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ησλ 

αηφκσλ. ηηο αξρέο ηνπ αηψλα πνπ δηαλχνπκε ινηπφλ, ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη νη 

θνξείο / νξγαλψζεηο / ππεξεζίεο ηεο έρνπλ αληηιεθζεί ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πην εχθνιε 

θαη γξήγνξε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε θαηλνηφκεο κεζφδνπο. 

(Απνζηνιάθεο θαη ζπλ.,  2008).  

Έηζη, δεκηνπξγήζεθε έλα λέν κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε (E-government). χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Gartner (2000), ε 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε ζπλερήο βειηηζηνπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 

ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα θαη δηαθπβέξλεζεο κε ηε κεηαηξνπή 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ ζε εμσηεξηθέο ζρέζεηο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο, ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ λέσλ κέζσλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

ηχπνπο:  

 Κπβέξλεζε πξνο Κπβέξλεζε (G2G): Δίλαη ν ππξήλαο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Αλαθέξεηαη ζην αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ. 

 Κπβέξλεζε πξνο πνιίηε (G2C): Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο κε ηνπο πνιίηεο 

 Κπβέξλεζε πξνο Δπηρεηξήζεηο (G2B): Πεξηιακβάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο  

 Κπβέξλεζε πξνο ππαιιήινπο (G2E): Αλαθέξεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο κε ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. 

Σν κνληέιν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη πιένλ έλα παγθφζκην θαηλφκελν 

θαη απνηειεί πξαγκαηηθφηεηα γηα πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. ε ηνπηθφ, αιιά θαη ζε 
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δηεζλέο επίπεδν ινηπφλ, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί δηαρεηξηζηή φισλ ησλ 

επηπέδσλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Οπζηαζηηθά, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη 

κία πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί 

ν θάζε πνιίηεο θαη  ε θάζε επηρείξεζε λα δηεθπεξαηψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ηε ρξήζε  ηνπ δηαδηθηχνπ, εμνηθνλνκψληαο ρξφλν 

θαη απνθεχγνληαο ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Χο ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε νξίδεηαη «ν κεηαζρεκαηηζκφο δηαδηθαζηψλ, 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηφρσλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο, κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρνπλ νη ΣΠΔ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο» (Απνζηνιάθεο θαη ζπλ., 2004). Ζ Δπξσπατθή Έλσζε 

(2003) έδσζε ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο είλαη ν 

εμήο: 

«Ηιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε ρξήζε ηωλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηωλ 

ηειεπηθνηλωληώλ ζηε δεκόζηα δηνίθεζε ζε ζπλδπαζκό κε νξγαλωηηθέο αιιαγέο θαη λέεο 

δεμηόηεηεο ηνπ πξνζωπηθνύ, κε ζθνπό ηε βειηίωζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ, ηελ 

ελδπλάκωζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ηωλ δεκόζηωλ πνιηηηθώλ». 

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα, πξνζπαζψληαο λα δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηνπ e-government, 

ηελ νξίδεη σο εμήο (Mahaman et al., 2005): 

«Η θπβέξλεζε θαηέρεη ή ρεηξίδεηαη ζπζηήκαηα ΤΠΕ πνπ κεηαηξέπνπλ ηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο πνιίηεο, ηνλ ηδηωηηθό ηνκέο θαη/ή άιινπο θξαηηθνύο νξγαληζκνύο, ώζηε λα 

πξνωζεζεί ε ρεηξαθέηεζε ηωλ πνιηηώλ, ε βειηίωζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ, ε 

ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο, ε αύμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ε βειηίωζε ηεο θπβέξλεζεο». 

Πνιιά είλαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απφ πνιινχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο  πνπ 

έρνπλ μεθηλήζεη ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο  ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο  γηα λα παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο εχθνινπο θαη γξήγνξνπο ηξφπνπο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη 

ππεξεζίεο. H ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζέληεο βαζηθέο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, θαιχπηεη έλα κεγάιν εχξνο 

ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε, ε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ,  ε 

ειεθηξνληθή ςεθνθνξία θ.ά. 
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Όζνλ αθνξά έλαλ άιιν νξηζκφ πνπ δφζεθε απφ ηελ επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (2006), ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζπλδπάδεη δχν πηπρέο: 

α) εηνηκφηεηα (e-readiness), ε νπνία είλαη ε γεληθή ηθαλφηεηα ή ε ηθαλφηεηα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα λα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο θαη ηερλνινγία πιεξνθνξηθέο θαη 

επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) γηα ηελ ελζσκάησζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη αλάπηπμε ηεο 

δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο πςειήο πνηφηεηαο (ζαθήο γλψζε) θαη απνηειεζκαηηθά 

εξγαιεία επηθνηλσλίαο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε θαη 

β) Ζιεθηξνληθή ζπκκεηνρή (e-participation), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπκία ηεο 

θπβέξλεζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ΣΠΔ γηα λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο 

πιεξνθνξίεο (ζαθείο γλψζεηο) θαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία επηθνηλσλίαο κε ζθνπφ 

ηελ ελδπλάκσζε / ελζάξξπλζε ησλ αηφκσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαβνπιεχζεηο θαη 

ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηφζν ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο θαηαλαισηέο δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ φζν θαη σο πνιίηεο 

1.2 Γηαζηάζεηο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο δηαζηάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ή ηξία 

αλαπφζπαζηα κέξε απηνχ ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα, κε βάζε ηελ αλάιπζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Mergel (2013). 

Ζ πξψηε δηάζηαζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε Ζιεθηξνληθή 

πκκεηνρή (e-Participation), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο 

δεκφζηεο ππνζέζεηο, ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ηηο θπβεξλήζεηο θαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. 

πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο). Ζ ζπκκεηνρή, ε εκπηζηνζχλε θαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο 

έρνπλ κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δηάθνξεο ρψξεο, κε ηάζε πεξαηηέξσ κείσζεο.  

Σν θαηλφκελν ηνπ «troll» πνιιψλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ θαη πξνζψπσλ ζηα δηάθνξα 

θνηλσληθά δίθηπα είλαη έλα εμέρνλ παξάδεηγκα απηήο ηεο ηάζεο. Σα εξγαιεία ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θνηλσληθά δίθηπα, ηα 

ζπλεξγαηηθά γξαθεηαθά εξγαιεία θαη ηα θφξνπκ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ελαιιαθηηθφ κεραληζκφ γηα ηελ αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλνηθηήο θπβέξλεζεο (π.ρ. επίιπζε πξνβιεκάησλ κε 

βάζε ηελ ηνπνζεζία, ζηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εζλνηηθέο ππνζέζεηο), θαη ηελ 

αχμεζε ησλ επηθνηλσληψλ ησλ πνιηηψλ κε ηα δηάθνξα φξγαλα ηεο θπβέξλεζεο (π.ρ. 

ζέηνληαο εξσηήζεηο, πξνζδηνξίδνληαο ηηο αλάγθεο).  
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηε ρψξα καο είλαη ε δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ λφκσλ ζηελ Διιάδα φπνπ, ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο 

«opengov», ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, λα πξνηείλνπλ αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο θαη 

βειηηψζεηο ζην ςήθηζκα γηα νπνηαδήπνηε λφκνο. Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ην 

πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα άκεζεο ελεκέξσζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ θαλψλ ζην 

Γήκν Υαλίσλ ζηελ Κξήηε, ρξεζηκνπνηψληαο θηλεηή ηειεθσλία. 

Χζηφζν, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κέζσ 

πιαηθνξκψλ πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν θαη άιισλ εξγαιείσλ κέζσ δηαδηθηχνπ 

δελ είλαη ε κφλε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο (Mergel, 2013).  

Μηα άιιε ιεηηνπξγία είλαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ κε ηνλ επξχηεξν νξηζκφ απηνχ ηνπ 

φξνπ, δειαδή ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ πνιηηψλ θαη ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ αληαιιαγή 

ζρνιίσλ θαη θαηαγγειηψλ γηα ηνπηθά ζέκαηα. Σν Love Lewisham 

(www.lovelewisham.org) είλαη έλα παξάδεηγκα φπνπ θάηνηθνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο ηνπ Λνλδίλνπ κπνξνχλ λα ζηείινπλ θσηνγξαθίεο ζην Γήκν γηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή Citizens Connect iPhone είλαη κηα 

πχιε πνπ επηηξέπεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Βνζηφλεο λα αλαθέξνπλ πξνβιήκαηα ζην 

Γήκν ηνπο. 

Ζ ελζσκάησζε είλαη κηα αθφκα ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα 

ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε εθαξκνγή 

Wikiplanning ζην αλ Υνζέ ζηελ Καιηθφξληα (www.wikiplanning.org), ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί έλα wiki γηα ηε δηεμαγσγή ελφο εηθνληθνχ Charrette γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ απφ πνιίηεο, ζρεδηαζηέο, πξνκεζεπηέο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο 

εηαίξνπο.  

Μηα άιιε ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ην Mergel (2013), είλαη ε ζπλεξγαζία, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ πνιηηψλ θαη θπβεξλεηηθψλ 

θνκκάησλ. Έλα παξάδεηγκα είλαη ηα Virtual Ward Panels, ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Westminster, κε ζηφρν ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

απφ ηελ νκάδα πνιηηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή. Ζ ηειεπηαία ιεηηνπξγία είλαη ε 

ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Έλα 
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παξάδεηγκα είλαη ην Forum Idea ηεο Βηξηδίληα (www.ideas.virginia.gov), φπνπ νη 

πνιίηεο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζε απηή ηελ πιαηθφξκα ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζρεηηθά 

κε ηηο βειηηψζεηο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πνιηηεία ηεο Βηξηδίληα.  

Ζ δεχηεξε δηάζηαζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε ειεθηξνληθή 

ζπλεξγαζία (e-Cooperation) ή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ δηαθφξσλ ηκεκάησλ 

ελφο θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ ή δηαθφξσλ ηκεκάησλ δηαθφξσλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ. Απηή ε δηάζηαζε αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. πγθεθξηκέλα, 

δηεπθνιχλεη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θπβεξλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ. 

ε έλα ζελάξην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ν ζπλεξγαδφκελνο νξγαληζκφο κπνξεί λα είλαη 

νξγαληζκνί ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο (ππνπξγεία θαη γεληθέο γξακκαηείεο), ηνπηθέο 

αξρέο, βαζκνί Α θαη Β, επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο σο αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 

(ΟΓΑ, EFKA θηι), κεζάδνληεο θαη νξγαληζκνχο (π.ρ. ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα). 

Μεξηθά παξαδείγκαηα ειεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο είλαη ε ειεθηξνληθή αίηεζε θαη ε 

ειεθηξνληθή παξαιαβή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ πνιηηψλ γηα επίζεκε 

ρξήζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ 

ζρεηηθά κε αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο ζχλδεζεο κε 

ην κεηξψν πνιηηψλ . 

Ζ ηειεπηαία δηάζηαζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε ειεθηξνληθή 

δηαθάλεηα (e-Transparency), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο φζνλ 

αθνξά ηηο θπβεξλεηηθέο δηαδηθαζίεο. Έλα παξάδεηγκα ηνπ Transparency 2.0 είλαη ην 

DataGov ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ην OpenGov ζηελ Διιάδα, φπνπ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

θπβεξλεηηθά θνλδχιηα, πξνκήζεηεο θαη πξνκήζεηεο. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ππάξρνπλ θαη δηαθνξεηηθά αλαπηπμηαθά ζηάδηα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνηείλεη ηα αθφινπζα βήκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

ζηαδίνπ ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (Information Society Report, 

2013 - Έθζεζε γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 2013): 
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1. Πξψην επίπεδν - Πιεξνθνξίεο: Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ κφλν 

ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο 

αθνξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ, ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο, ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ππεξεζία, 

2. Γεχηεξν επίπεδν – Μνλφδξνκε Αιιειεπίδξαζε (One-Way Interaction): 

Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επεμεξγάδνληαη, θαζψο θαη επίζεκν πιηθφ (πξφηππα εθαξκνγψλ, βεβαηψζεηο θ.ιπ.) 

πνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα κεηαθνξηψζνπλ, λα εθηππψζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

3. Σξίην επίπεδν - ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε (Two-way Interaction): Οη 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθέο 

θφξκεο γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ απνζηνιή ζην δηαδίθηπν. Γεδνκέλνπ φηη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πιεξνθνξηψλ απφ ην ρξήζηε, απαηηνχλ 

κεραληζκφ γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

απνζηέιινληαη απφ ην ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο, 

4. Σέηαξην επίπεδν - πλαιιαγή: Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο, εθηφο απφ ηα 

έληππα απνζηνιήο, ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγίεο φπνπ ν ρξήζηεο νινθιεξψλεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλεη ε ππεξεζία. Ζ ιεηηνπξγία απηνχ 

ηνπ επηπέδνπ ζπλεπάγεηαη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο αληηθαηάζηαζεο ηεο αληίζηνηρεο 

κε ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο, 

5. Πέκπην επίπεδν - Δμαηνκίθεπζε: ε πεξίπησζε ζηνρνζεηεκέλεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ν πάξνρνο - θνξέαο ιακβάλεη πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ βαζκνχ θηιηθφηεηαο πξνο ηνλ ρξήζηε, ελψ εθηειεί 

νξηζκέλεο ππεξεζίεο απηφκαηα, εμαηξψληαο ηνλ πνιίηε ή ηελ επηρείξεζε. Σν επίπεδν 

απηφ πεξηιακβάλεη ηελ "απηφκαηε" παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ φπνπ ν 

δεκφζηνο θνξέαο ελεξγεί ελεξγά γηα λα απμήζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηε 

θηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε ή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νινθιεξψλεη απηφκαηα ηελ 

ππεξεζία ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεζνιαβεί ζηνλ πνιίηε ή ηελ επηρείξεζε. 

χκθσλα κε ηνπο Καινγήξνπ θαη Παλαγησηφπνπιν (2016) πξνείλνληαη ηα αθφινπζα 

επίπεδα αλάπηπμεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο: 
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1) Τπεξεζίεο πιεξνθφξεζεο: Σν επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο είλαη ην 

πξψην ζηάδην ζηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κέζσ ηεο νπνίαο νη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί - νξγαληζκνί επηθνηλσλνχλ κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο επίζεκσλ 

ηζηνζειίδσλ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ επηπέδνπ είλαη ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο / επηρεηξήζεηο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, φπσο ην 

φξακα ηεο εγεζίαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ, ην πξνζσπηθφ θαη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπ, ηε δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ (νξγαλφγξακκα θ.ιπ.), ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ηε δεκνζίεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπ Απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην επίπεδν ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ν νξγαληζκφο κεηαθνξηψλεη πιεξνθνξίεο ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο επίζεκεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη θαηά παξαδνζηαθφ ηξφπν 

ζηνπο πνιίηεο / επηρεηξήζεηο, φπσο ην ρξνλνδηάγξακκα, ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη αηηήζεηο, νη δηεπζχλζεηο / νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο, ε ζεηξά ησλ 

απαηηνχκελσλ ζπλαιιαγψλ θαη ελδερνκέλσο ε ζρεηηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ 

παξνρή θάζε ππεξεζίαο. εκεηψλεηαη φηη ε αλάγθε γηα ζπλερή θαη έγθαηξε 

ελεκέξσζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη πξνθαλήο. Σν ζεκαληηθφηεξν φθεινο 

απηνχ ηνπ επηπέδνπ είλαη ε έγθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ / 

επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο κηαο ππεξεζίαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

ελεκεξψλεηαη απεπζείαο (ηειεθσληθά ή κε θπζηθή παξνπζία) απφ έλαλ ππάιιειν ηεο 

νξγάλσζεο, κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ γηα ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ 

θαη ηνπο πφξνπο γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

2) Γηαδξαζηηθέο Τπεξεζίεο: Σν δεχηεξν επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ-νξγαληζκψλ απφ κηα ζηαηηθή 

ζε κηα πην δπλακηθή ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πνιίηεο / επηρεηξήζεηο, ζηνπο 

νπνίνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη κηα 

πνηθηιία κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σν επίπεδν απηφ ζπλεπάγεηαη αιιαγή ηφζν ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζηελ επζχλε ελφο δεκφζηνπ 

θνξέα φζν θαη ζηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. Δηδηθφηεξα, νη πνιίηεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αηηήκαηα γηα 

δηάθνξεο κνξθέο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ. Ζ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή αηηήζεσλ κπνξεί επίζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ ειεθηξνληθή απνζηνιή κέξνπο 

ή φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν πνιίηεο / 
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επηρείξεζε εμνηθνλνκεί ζεκαληηθφ ρξφλν. Σαπηφρξνλα, απνθεχγεηαη ν ζπλσζηηζκφο 

ησλ πνιηηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε εγγξάθσλ ζηα γξαθεία ελφο νξγαληζκνχ, γεγνλφο 

πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πην παξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Δπηπιένλ, 

ζε απηφ ην επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, αλαβαζκίδεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ 

πνιηηψλ λα παξεκβαίλνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηεο ππνζέζεηο θαη ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνπο πνιίηεο δίλεηαη ε 

επθαηξία λα ππνβάιινπλ θαηαγγειίεο θαη πξνηάζεηο ειεθηξνληθά ζε δηάθνξα 

θαζεκεξηλά ζέκαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, ε δεκνηηθή αξρή έρεη ηελ επθαηξία 

λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ γηα δηάθνξα ζέκαηα κέζσ ειεθηξνληθψλ 

θφξνπκ, εξσηεκαηνινγίσλ θαη δεκνζθνπήζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ν 

ελεξγφο ξφινο ησλ πνιηηψλ, ελψ παξάιιεια εληζρχεηαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο νξγάλσζεο, θαζψο δηαζέηεη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε θαη 

γλψζε ζρεηηθά κε ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο. 

3) Τπεξεζίεο εκπνξίαο: Απηφ ην επίπεδν πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε εμππεξέηεζε 

πνιηηψλ / επηρεηξήζεσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο 

ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ πιεξσκέο (π.ρ. θφξνη, ηνπηθέο ρξεψζεηο, θιήζεηο, 

πξφζηηκα) ειεθηξνληθά κέζσ eBanking ή πηζησηηθήο θάξηαο. Δπηπιένλ, ν πνιίηεο 

κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε θαη λα ιάβεη άκεζα ή βξαρππξφζεζκα κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ππνγεγξακκέλα θπβεξλεηηθά έγγξαθα πνπ ηνλ αθνξνχλ (π.ρ. 

πηζηνπνηεηηθά, αλαλέσζε δηαβαηεξίνπ). Έλα πξνρσξεκέλν ζηάδην απηνχ ηνπ 

επηπέδνπ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ελεξγφ παξνρή ππεξεζηψλ (π.ρ. έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε ηνπ πνιίηε / εηαηξείαο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαιάβεη 

δξάζε). Δπηπιένλ, ζε απηφ ην επίπεδν ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ν δεκφζηνο 

θνξέαο έρεη ειεθηξνληθνπνηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ. Σν 

επίπεδν ησλ (ειεθηξνληθψλ) ζπλαιιαθηηθψλ ππεξεζηψλ ζπλεπάγεηαη αθφκε 

κεγαιχηεξε βειηίσζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ / επηρεηξήζεσλ, θαζψο πνιιέο 

απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ έλαλ νξγαληζκφ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ πιήξε 

επεμεξγαζία κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Χο εθ ηνχηνπ, νη ρξήζηεο δελ αλαγθάδνληαη λα 

πάλε ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο κηαο 

ηέηνηαο ππεξεζίαο, εμνηθνλνκψληαο έηζη ζεκαληηθφ ρξφλν θαη θφζηνο. Δπηπιένλ, ε 

αχμεζε ηνπ βαζκνχ απηνκαηνπνίεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

αθφκε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηνπ νξγαληζκνχ 

απφ ηα δχν πξψηα επίπεδα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 
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4) Οινθιεξσκέλεο Τπεξεζίεο: Σν επίπεδν απηφ δηαθέξεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηξεηο, 

θαζφζνλ αθνξά ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο δεκφζησλ θνξέσλ. Έηζη, νη δεκφζηνη νξγαληζκνί 

επηηπγράλνπλ έλα ηέηνην βαζκφ δηαζχλδεζεο, επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνληζκνχ πνπ ηνπο επηηξέπεη απνηειεζκαηηθά λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα θαη 

πιεξνθνξίεο θαη λα νξγαλψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρνπλ νινθιεξσκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. Σν θξάηνο αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ηνπ 

ρξήζηε, βειηηψλνληαο απνηειεζκαηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη δεκηνπξγψληαο επίζεο 

έλα ζεκαληηθφ ζπλνιηθφ φθεινο απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα. Ζ ελζσκάησζε ησλ 

ζρέζεσλ ησλ δηαθφξσλ νληνηήησλ ηνπ θξάηνπο είλαη θάζεηε (αθνξά δηαθνξεηηθά 

θπβεξλεηηθά επίπεδα, φπσο δήκνη, πεξηθέξεηεο, θεληξηθφ θξάηνο) θαη νξηδφληηα 

(αθνξά δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο, φπσο πγεία, εθπαίδεπζε, αζθάιηζε, 

θνξνινγηθνί κεραληζκνί) . Δπηπιένλ, έλα πξνρσξεκέλν ζηάδην απηνχ ηνπ επηπέδνπ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ (π.ρ. ρσξψλ ηεο ΔΔ) γηα ηελ παξνρή 

ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηε ρψξαο πνπ δεη θαη εξγάδεηαη ζε άιιε ρψξα. 

1.3 Οθέιε από ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο  

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο ζην επξχ θνηλφ, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη άιινπο νξγαληζκνχο ζπλερψο αλαλεψλνληαη θαη ελεκεξψλνληαη, 

θαζηζηψληαο επθνιφηεξε ηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ, απνηειεζκαηηθφηεξεο 

δηαδηθαζίεο θαη, σο εθ ηνχηνπ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπο (Pollitt & Dan, 2011). Οη 

Bonson et al. (2012) αλαθέξνπλ φηη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηε δεκηνπξγία ελφο Γεκφζηνπ Σνκέα ν νπνίνο ζα πξνζζέηεη αμία ζηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλα επίπεδα δηαθάλεηαο, ινγνδνζίαο θαη ρακειφηεξα 

επίπεδα δηαθζνξάο. Χο απνηέιεζκα, ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εληζρχνληαη ζπλερψο (Bonsón et 

al., 2012), γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε επηθνηλσλία 

κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ηδηαίηεξα πνιηηψλ, θαη απμεκέλεο 
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ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο θεληξηθψλ απνθάζεσλ (Bertot, et al., 2010, 

Mergel, 2013).  

Ζ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη ζηελ 

νηθνδφκεζε θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη πνιηηψλ, θαζηζηψληαο ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηα δηάθνξα ελδηαθεξφκελα κέξε πην νκαιή, επθνιφηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ησλ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ ηαρχηεξε, άκεζε θαη θζελφηεξε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ 

ζε δηάθνξεο νκάδεο (Layne & Lee, 2001). 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ε ρξήζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κπνξεί 

λα είλαη έλα νηθνλνκηθά απνδνηηθφ εξγαιείν, θαζψο δχλαηαη λα δηεπθνιχλεη ην έξγν 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη απφ ηνπο Layne & Lee (2001) θαη 

ηνπο Osborne et al. (2013) φηη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε επηηξέπεη ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο επθνιφηεξα θαη κε ιηγφηεξνπο ρξφλνπο 

θαη θφζηνο θαη ηαπηφρξνλα κεηψλεη ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληαιιάζζνληαη. 

Σν ίδην αλαθέξεηαη θαη απφ ηνπο Agrawal et al. (2015), νη νπνίνη πξνζζέηνπλ φηη ε 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κεηψλεη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δίλεη ζηνπο 

πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα αζθνχλ ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ην γεγνλφο 

φηη νη πνιίηεο έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε πεγέο θαη πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπο, νπνηνλδήπνηε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη 

πξνβιήκαηα πξφζβαζεο (π.ρ. πνιίηεο κε αλαπεξίεο ή πνιίηεο πνπ δνπλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο) gov2014). Χο απνηέιεζκα, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη λα βειηηψζεη ην βηνηηθφ 

ηνπο επίπεδν, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Bertot et al., (2010) 

1.4 Παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο αλάπηπμεο & πηνζέηεζεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αλαπηχρζεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Οη ηνπηθέο αξρέο είλαη βαζηθνί παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Έλαο πνιχ 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ηνπηθψλ αξρψλ αληαπνθξίζεθαλ ζηα εζληθά ζηξαηεγηθά ζρέδηα 

πνπ αλέπηπμε ε θεληξηθή θπβέξλεζε, κε απνηέιεζκα ηελ επηηπρή ειεθηξνληθή 
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δηαθπβέξλεζε (Kuk, 2003). Χο εθ ηνχηνπ, έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο 

είλαη ε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ε πξνζπκία, ε 

ηθαλφηεηα θαη ε εηνηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ λα εθαξκφζνπλ δξάζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζε απηφ ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Δθηφο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ρξεζηκνπνηείηαη 

επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ρψξα ηνπ Μεμηθνχ. (Picazo-Vela θ.ά., 2012). Απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, φιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηε ρψξα ηνπ Μεμηθνχ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε 

δεκφζηα ππεξεζία είρε ηε δηθή ηεο ζειίδα πνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο 

ππεξεζίαο θαζψο θαη κεξηθέο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο. ε εζληθφ επίπεδν, ε ηζρπξή αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο επηηεχρζεθε κέζσ ησλ εζληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πξνγξακκάησλ Good Government and Agenda e-Mexico. Ζ πξψηε 

ζηξαηεγηθή απνζθνπνχζε ζηε βειηίσζε ηεο ππνδνκήο ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ 

ζηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηεο δεχηεξεο ζηξαηεγηθήο κε ζηφρν ηελ πξφζβαζε 

ησλ ρξεζηψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σφζν ε Καιή 

Κπβέξλεζε φζν θαη ε Αηδέληα e-Μεμηθφ ήηαλ πνιχ απνηειεζκαηηθέο θαη είραλ πνιχ 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ (Picazo-Vela 

et al., 2012). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νξηζκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

ζην Μεμηθφ βξίζθνληαη αθφκε ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην φζνλ αθνξά ηα δηαζέζηκα 

εξγαιεία ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαη φηη δελ ππάξρεη ην ίδην επίπεδν ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο απφ φια 

(Sandoval-Almazán et al., 2011). Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε απμεκέλε δηαθάλεηα θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

Δπηπιένλ, νη Picazo-Vela et al. (2012) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε δείγκα πνιηηψλ ηνπ 

Μεμηθνχ γηα λα εμεηάζνπλ εάλ νη πνιίηεο πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή εάλ ππάξρνπλ θίλδπλνη. Ζ έξεπλα 

δηαπίζησζε φηη νη πνιίηεο πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρεη 

ζεκαληηθά νθέιε, αθελφο, θαη φηη ζπλδέεηαη κε δηάθνξνπο θηλδχλνπο, αθεηέξνπ. 

πλήζσο, ζεκεηψζεθε φηη νη πνιίηεο πηζηεχνπλ φηη κε ηε ρξήζε ηεο εκπηζηνζχλεο 
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ησλ πνιηηψλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο ην θξάηνο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

απμάλεηαη, ελψ ζπγρξφλσο βειηηψλεηαη ε εηθφλα ηεο θπβέξλεζεο. Χζηφζν, ππάξρεη 

θίλδπλνο δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ πνπ απμάλεη ηε δπζπηζηία ηνπ θνηλνχ ζηελ ίδηα ηελ 

θπβέξλεζε θαη ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, νη πνιίηεο 

πηζηεχνπλ φηη κέζσ ηεο ρξήζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ, νη πνιίηεο ζα βειηηψζνπλ ηε 

ζπρλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο, αιιά ηαπηφρξνλα δελ εκπηζηεχνληαη 

ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ζα επελδχζνπλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ηε ρξήζε ηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, παξφιν πνπ ε 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο θπβέξλεζεο. 

Οη Sobaci θαη Karkin (2013) δηελήξγεζαλ έξεπλα ζηελ Σνπξθία γηα λα βξνπλ ηα 

πξφηππα ρξήζεο ηνπ Twitter σο εξγαιείν ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο εμ νλφκαηνο ησλ δεκάξρσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο 

θαιχηεξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα λα παξέρνπλ δηαθαλείο, 

ζπκκεηνρηθέο, ππεξεζίεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνλ πνιίηε. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

δεκάξρσλ, ηφζν ζε επαξρηαθνχο φζν θαη ζε κεηξνπνιηηηθνχο δήκνπο, ρξεζηκνπνίεζε 

ην ινγαξηαζκφ Twitter γηα λα παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη εηδήζεηο ζηνπο πνιίηεο. Οη 

δεκάξρνη ζε κεηξνπνιηηηθνχο δήκνπο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο απηήλ ηελ πιαηθφξκα 

γηα λα βειηηψζνπλ ηηο ηνπηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα κπνξνχζε λα θέξεη ηνπο δεκάξρνπο πιεζηέζηεξα 

ζην θνηλφ θαη λα ιάβεη δεκφζηα ζρφιηα ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, αιιά δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα επηηχρεη απηά ηα νθέιε. Καηά ζπλέπεηα, αλ θαη ην Twitter 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη ζε βειηηψζεηο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, αιιά θαη 

ζηελ παξνρή δηαθαλψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ζηελ Σνπξθία νη 

δήκαξρνη δελ ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε πεξηνρή 

ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί κηα δεκφζηα ππεξεζία, θαζψο θαη ε γλψζε θαη ε πξνζπκία εθ 

κέξνπο ηεο εγεζίαο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο εμ νλφκαηνο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα, ε κειέηε ηνπ Hatmaker (2014) 

έδεημε ηνλ παξάγνληα ηεο νξγαλσηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε 
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δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην ηνκέα καζαίλνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα λα είλαη κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη εγεζίεο είλαη έλαο 

αθφκε παξάγνληαο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνπο Cotterill & King (2007). Οη 

ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε εγεζία ελφο νξγαληζκνχ ζπκβάιιεη ζηε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κέζσ ηεο άζθεζεο ηεο θαηάιιειεο επηξξνήο έηζη ψζηε 

νη εξγαδφκελνη λα πηνζεηήζνπλ ηε λέα ηερλνινγία θαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο. Καηά ζπλέπεηα, ε δέζκεπζε εγεζίαο δηαδξακαηίδεη 

θαίξην ξφιν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Σαπηφρξνλα, ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ηε ζπκκεηνρή ζε επξχηεξα δίθηπα γηα 

ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηε ρξήζε θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ, κε ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ, ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηδεψλ θαη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνσζήζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο (Cotterill & King, 2007). 

Οη Cotterill θαη King (2007) αλέθεξαλ φηη ν νξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο πηνζέηεζεο 

ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο είλαη ην κέγεζφο ηνπο. 

Οη κηθξέο δεκφζηεο ππεξεζίεο έρνπλ αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, δηφηη 

πηζηεχνπλ φηη έρνπλ νθέιε απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ πνπ απνξξένπλ απφ εηαηξηθέο ζρέζεηο θαη δηθηχσζε ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Οη Huang θαη Benyoucef (2014) δειψλνπλ φηη γηα λα απμεζεί ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, έλα κνληέιν ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε παξάγνληεο φπσο ε έιιεηςε 

ζθάικαηνο, ε αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε δηαθάλεηα, . 

Ζ έιιεηςε ππνδνκήο, ε έιιεηςε έκπεηξνπ θαη κνξθσκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ε 

αληίζηαζε εθ κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ παξεκπνδίδνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ (2011) 

1.5 Αξρέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

Τπάξρνπλ επηά βαζηθέο αξρέο ηεο ειεθηξνληθήο θπβέξλεζεο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζηελ Δπξσπατθή Ννκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρέδην Γξάζεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 2016-2020 θαη ππνζηεξίδνληαη ηφζν απφ ηελ Δπξψπε φζν θαη απφ 

ηελ Διιάδα.  
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ε γεληθέο γξακκέο, νη θχξηεο αξρέο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπλνςίδνληαη σο 

εμήο: 

1. Φεθηαθά σο πξνεπηινγή Οη δεκφζηεο δηνηθήζεηο πξέπεη λα  παξέρνπλ ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο απφ πξνεπηινγή, σο απνθιεηζηηθή επηινγή θαη απνθιείνληαη κφλν νη 

πεξηπηψζεηο αλαπφθεπθηεο απνζχλδεζεο. Δπηπιένλ, νη πνιίηεο πξέπεη λα ζπλδένληαη 

κε ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη λα ιακβάλνπλ ην απνηέιεζκα 

απφ ην ίδην ζεκείν ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ελδηάκεζα  ζηάδηα ππεξεζίαο (One Stop 

Shop). 

2. Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο 

έρνπλ ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο κφλν κία θνξά ζηελ πξψηε ηνπο επαθή κε ηηο δεκφζηεο 

αξρέο. ηε ζπλέρεηα, νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο κπνξνχλ θαηά ζπλέπεηα λα 

επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ απηά ηα δεδνκέλα, ιακβάλνληαο ππφςε ην λφκν πεξί 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, ψζηε λα κελ επηβαξχλνληαη επηπιένλ νη πνιίηεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 

3. Πεξηεθηηθφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα: Οη δεκφζηεο δηνηθήζεηο ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδνπλ ςεθηαθφ θνηλφ ππεξεζηψλ σο επηινγή ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη 

ζπγρξφλσο λα θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο φπσο απηέο ησλ ειηθησκέλσλ θαη 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο.  

4. Γηαθάλεηα: νη Γεκφζηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο θαη λα επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ 

έιεγρν θαη λα δηνξζψζνπλ ηα ζηνηρεία / δεδνκέλα ηνπο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηνπο εκπιέθνπλ. 

5. Οη δεκφζηεο δηνηθήζεηο πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ ην ζρεηηθφ ςεθηαθφ θνηλφ 

δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα εληφο ηεο εληαίαο 

αγνξάο. 

6. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα: νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε 

λα ιεηηνπξγνχλ άςνγα ζε νιφθιεξε ηελ εληαία αγνξά, ζηεξίδνληαο ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία δεδνκέλσλ θαη ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

7. Αμηνπηζηία θαη Αζθάιεηα: Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε δελ πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κφλν κε ην λνκηθφ πιαίζην φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο, θαη γηα ηελ αζθάιεηα 
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ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά λα πξνρσξά πεξαηηέξσ ζε έλα πην πνιχπινθν πιαίζην. Απηή 

είλαη ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο. 

Εεηήκαηα πνπ πξέπεη λα δηεπζεηνχληαη αθνξνχλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο γλεζηφηεηαο θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηηο επηζέζεηο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ή απφ ηνχο ινγηζκηθνχ, θαθφβνπινπο θψδηθεο θαη απφπεηξεο πεηξαηείαο. 

Δπηπιένλ, ηα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζην γεληθφ Καλνληζκφο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (GDPR) (ΔΔ) 

2016/679.  

1.6 Δκπόδηα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

Οη Alshehri & Drew (2010) ζπλνςίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο γηα ηελ  

εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, σο εμήο: 

 Αδπλακία – Έιιεηςε ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη ΣΠΔ  

Ζ ππνδνκή ησλ πθηζηάκελσλ ΣΠΔ απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πξνθιήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Γηα ηε 

κεηάβαζε ζηελ ειεθηξνληθή θπβέξλεζε, πξέπεη λα ππάξμεη ηερληθή 

θαη επηρεηξεζηαθή αξρηηεθηνληθή, κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή αξρψλ, 

κνληέισλ θαη πξνηχπσλ. Δπηπιένλ, ε πξνεγκέλε ηερλνινγία πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη ζπλερψο θαη απηφ θνζηίδεη. Οη νξγαληζκνί δελ πξέπεη κφλν λα 

παξέρνπλ ςεθηαθέο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο, αιιά θαη λα δηαζθαιίδνπλ φηη 

φιεο νη ζπζθεπέο θαη νη ηερλνινγίεο δηαηεξνχληαη θαη ελεκεξψλνληαη γηα λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.  

 Ζιεθηξνληθή εηνηκφηεηα θαη αιθαβεηηζκφο ΣΠΔ, ζηνηρεία ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη εξγαιεία επηθνηλσλίαο, 

πξφζβαζε ζην δίθηπν θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

κηα θνηλσλία γλψζεο θαη είλαη απαξαίηεηα γηα λα κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα επσθεινχληαη απφ ηηο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Χζηφζν, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ή ρσξίο ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηεο ΔΔ πνπ παξέρνληαη απφ 

ηνλ Φεθηαθφ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ΔΚ (2017), ζρεδφλ ην 13% ησλ 

πνιηηψλ ζηελ ΔΔ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ην δηαδίθηπν, ελψ ζηελ 

Διιάδα ην πνζνζηφ είλαη πςειφηεξν, θαη θζάλεη ζην ~28%. 
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 Έιιεηςε πνιηηηθήο νξγάλσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ρξήζεο, ησλ πξνηχπσλ θαη 

ησλ ζπκβαηψλ ππνδνκψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ νξγαληζκψλ  

 Έιιεηςε ππνζηήξημεο θεληξηθήο δηαρείξηζεο - Όπσο ζε θάζε εθαξκνγή 

θαηλνηνκίαο, φπνπ ε εγεζία είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο 

παξαθίλεζεο, έηζη θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, θαζίζηαηαη 

απαξαίηεηε ε ππνζηήξημε απφ πςεινχ επηπέδνπ εγεζία.  

 Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ επαίζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ - Ζ ηδησηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη 

θξίζηκα εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

 Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ - Απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηηο εζληθέο 

ππνδνκέο ΣΠΔ, πξνθεηκέλνπ ε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή 

 Αληνρή ζηελ αιιαγή - Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα δνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε σο απεηιή γηα ηηο ζέζεηο ηνπο 

 Κνηλσληθά εκπφδηα - Απηφ είλαη ην ςεθηαθφ ράζκα, πνπ ζεκαίλεη "ράζκα 

επθαηξίαο" κεηαμχ φζσλ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη εθείλσλ πνπ δελ 

έρνπλ. Δπίζεο, πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ηα αηνκηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο 

δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζηελ απνδνρή θαη ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Ο ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

2.1 Μεηαξξύζκηζε ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα ζηελ Διιάδα 

Δλ κέζσ κηαο ηδηαίηεξα έληνλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ν Γεκφζηνο Σνκέαο 

αληηκεησπίδεη ηελ πξφθιεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

δηαδηθαζίεο κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιηζηεί απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα θαη εληζρπκέλε πνηφηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

χκθσλα κε ηα Ζλσκέλα Έζλε (2006), ε κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ζπλίζηαηαη ζε ζθφπηκεο αιιαγέο ζηηο δνκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ 

κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ελδέρεηαη λα 

πεξηιακβάλνπλ ζπγρψλεπζε ή ε δηάζπαζε νξγαλψζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ελψ ε 

αιιαγή ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα επαλαζρεδηαζκνχ, 

θαζνξίδνληαο λέα πξφηππα πνηφηεηαο θαη εζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ. 

ήκεξα ε αλακφξθσζε / κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πεξηιακβάλεηαη ζηε 

βαζηθή αηδέληα θάζε θπβέξλεζεο παγθνζκίσο. Έκθαζε δίδεηαη πξνθεηκέλνπ νη 

θπβεξλήζεηο λα μεπεξάζνπλ ηα παιηά – παξαδνζηαθά πιαίζηα πνιηηηθήο θαη ηα 

ζπζηήκαηα εξγαζίαο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ επθπείο δνκέο κέζσ ηεο ςεθηνπνίεζεο 

θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη φια απηά ππφ ηελ πίεζε νηθνλνκηθψλ 

πεξηθνπψλ θαη πεξηνξηζκψλ. 

Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Pollitt &  Bouckaert (2011), ε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ζεσξείηαη ζπλήζσο σο έλα κέζν γηα επίηεπμε πνιιαπιψλ ζθνπψλ. Απηνί 

πεξηιακβάλνπλ ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηελ αιιαγή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θπβέξλεζεο ζε πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο θαη ναξαγσγηθέο. ην δξφκν γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, ε 

κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηαρείξηζεο κπνξεί επίζεο λα εμππεξεηήζεη νξηζκέλνπο 

ελδηάκεζνπο ζηφρνπο, φπσο ε ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ ησλ πνιηηηθψλ ζηε 

γξαθεηνθξαηία, ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηνπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο θα.  
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Παξάιιεια, ε εθαξκνγή ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζπλεπάγεηαη 

βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, αλαδηάξζξσζε, δεκηνπξγία ελφο 

θπβεξλεηηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ην ζσζηφ κέγεζνο, ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ 

δεμηνηήησλ θαη ην ζσζηφ θίλεηξν. 

2.2 Βειηίσζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα 

χκθσλα κε ηνλ Osborne (2006), ε Γεκφζηα Γηνίθεζε έρεη κεηαβιεζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα δεκηνπξγψληαο ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο - κνληέια: ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

(Public Administration - ΡΑ) απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα κέρξη ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970 / αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηε λέα δεκφζηα δηνίθεζε (New 

Public Management - NPM) απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 κέρξη ηελ αξρή 

ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα θαη κεηά ζε Νέα Γεκφζηα Γηαθπβέξλεζε (New Public 

Governance - NPG). 

Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε «αζρνιείηαη θεληξηθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο θπβέξλεζεο ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ πνπ είλαη 

επίζεκα ππεχζπλνη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο θαη ηε ζπκπεξηθνξά (UN Economic and 

Social Council, 2006).  

Όπσο επηζεκαίλεη ν Pfiffner (2004), ε παξαδνζηαθή ζεσξία ηεο γξαθεηνθξαηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο νθείιεη ηελ χπαξμή ηεο ζηνλ Max Weber (1946). Ο Weber είρε 

ηνλίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ζε κηα κνξθή 

κνλνθξαηηθήο ηεξαξρίαο, φπνπ ε πνιηηηθή βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο ζεηξάο γξαθείσλ. Κάζε δηεπζπληήο θαη ππάιιεινο 

αλαθέξεηαη ζε έλαλ αλψηεξν ηνπ θαη ινγνδνηεί ζε απηφλ. Σν ην γξαθεηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ βαζίδνληαη ζην 

δεκφζην δίθαην. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη σο λφκηκν θαη 

νξζνινγηθφ. Ο ξφινο ηνπ γξαθεηνθξάηε εμαξηάηαη απζηεξά απφ ηνλ πνιηηηθφ 

αλψηεξν ηνπ. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο (γξαθεηνθξαηηθήο) Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  είλαη 

ε θπξηαξρία ηνπ λφκνπ, ησλ θαλφλσλ θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, ν θεληξηθφο 

ξφινο ηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ν απζηεξφο ηεξαξρηθφο έιεγρνο απφ ηελ θνξπθή πξνο 

ηα θάησ θαη ε ινγνδνζία. 

ηε ζπλέρεηα, ζηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα, ην θιαζηθφ κνληέιν ηεο ελ ιφγσ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο ακθηζβεηήζεθε θαη κεηαιιάρζεθε ζε απηφ πνπ κπνξεί λα νλνκαζηεί  Νέα 
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Γεκφζηα Γηνίθεζε (NPM). Ο φξνο Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε εκθαλίζηεθε σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο ζχγθξηζεο κε ηα κνληέια ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Αξρηθά 

εθαξκφζηεθε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην αιιά ηα ηειεπηαία ~20 ρξφληα εμαπιψζεθε 

παγθνζκίσο ζηελ Απζηξαιία, ζηε Νέα Εειαλδία θαη ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο. 

χθσλα κε ηνλ Hood (1991), ε Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε έρεη ηα εμήο βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά / ζηνηρεία: 

i. πξξίθλσζε ησλ δαπαλψλ θαη ζπληεξεηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 

ii. Δθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο κνληέισλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ψζηε νη δηαρεηξηζηέο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθνί. 

iii. Υξήζε ησλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα 

iv. Απνζχλζεζε θαη απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε νη κνλάδεο λα 

θαηαζηνχλ  πεξηζζφηεξν δηαρεηξίζηκεο θαη λα απμήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ 

κεηαμχ ηνπο 

v. Μέηξεζε απνηειεζκάησλ θαη φρη δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο / 

ινγνδναζίαο 

vi. Πξνζνρή ζηνπο ζηφρνπο 

vii. Δθαξκνγή πξαθηηθψλ επαγγεικαηηθήο δηαρείξηζεο θαη ζαθήο αλάζεζε 

επζπλψλ 

viii. Αλάπηπμε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη δηεζλνχο αηδέληαο δηαθπβεξλεηηθήο 

ζπλεξγαζίαο 

χκθσλα κε ηνπο Osborne & Gaebler (1993), ε λέα δεκφζηα δηνίθεζε θαιεί ηελ 

θπβέξλεζε λα επηθεληξσζεί ζηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ θαη φρη ζηε ζπκκφξθσζε 

κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηελ πηνζέηεζε παξφκνησλ πξαθηηθψλ κε ηελ αγνξά ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

Ζ ζηξνθή πξνο δηθηπσκέλεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο νδήγεζε ζην ζχζηεκα πνπ 

πεξηγξάθεη ν Osborne (2006) σο Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε (NPG), ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ αηφκσλ θαη νξγαληζκψλ. 

χκθσλα κε ηελ νξνινγία πνπ δφζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε ζην Οηθνλνκηθνχ θαη Κνηλσληθνχ πκβνπιίνπ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (2006), ε δηαθπβέξλεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αθνξά θαζεζηψηα λφκσλ, 
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θαλφλσλ, δηθαζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, πξαθηηθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ 

παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην θξάηνο. ηνλ νξηζκφ 

απηφ, ηα δηνηθεηηθά ηδξχκαηα ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Ζ λέα δεκφζηα δηνίθεζε αθνξά ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θξάηνπο φζνλ αθνξά ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν θπβεξλάηαη ε θνηλσλία, απφ έλα έληνλα ζπγθεληξσηηθφ θαη έλα 

εληαίν ζχζηεκα ειέγρνπ ζε κηα απνθεληξσκέλε νληφηεηα (Rhodes, 2007). 

Πεγαίλνληαο έλα αθφκε βήκα, ε Rhodes (2017) ελέθξηλε ηνλ φξν "Γηαθπβέξλεζε 

Γηθηχνπ" πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα κνξθή πνιπεζληθήο δηαθπβέξλεζεο, βαζηζκέλε ζε 

έλα πνιπθεληξηθφ ζχζηεκα δηθηχσλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιειεμάξηεζε, 

αληαιιαγή πφξσλ θαη ζεκαληηθή απηνλνκία απφ ην θξάηνο, πνπ αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο γηα λα παξάγνπλ απνηειέζκαηα. Όζνλ αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηα 

δίθηπα δηαθπβέξλεζεο βαζίδνληαη ζηνλ νξζνινγηζκφ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ αληί 

ζηελ νπζηαζηηθή νξζνινγηθφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

2.3 Ζ ζπκβνιή ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε Μεηαξξύζκηζε  ηνπ 

Γεκόζηνπ Σνκέα 

Δίλαη γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη απιή θφξκνπια γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Κάζε ρψξα θαη νη αξρέο πνιηηηθήο δηνίθεζεο ηεο 

πξέπεη λα βξνπλ ηελ πην ζσζηή ιχζε πνπ ηαηξηάδεη ζηηο δηθέο ηεο  

δνκέο θαη ζπζηήκαηα, θαζψο θαη ζην λνκηθφ πιαίζην θαη ηα δηθά ηεο θνξνινγηθά, 

θνηλσληθά θαη άιια δεδνκέλα, αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδεη. Δίλαη 

αιήζεηα φηη δελ ππάξρεη καγηθφο ηχπνο γηα ηεο  θαζνδήγεζε ηεο πνιηηηθήο κε ζθνπφ 

ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

χκθσλα κε ηνπο Dunleavy et al. (2005) ε Γεκφζηα Γηνίθεζε πιένλ νδεχεη πξνο κηα 

ςεθηαθή επνρή (Digital – Era) Γηαθπβέξλεζεοηα κε δηαθξηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηξέρνπζαο αλάπηπμεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηελ νξγάλσζε θαη ην κεηαζρεκαηηζκφο 

ηεο δηαρείξηζεο λα επηθεληξψλνληαη θπξίσο γχξσ απφ ηηο αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα 

Πιεξνθνξηθήο (IT). 

Τπήξμαλ πνιιά ζπζηήκαηα ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ηα 

νπνία ήηαλ ζεκαληηθά ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίεο. Παξ 'φια απηά, ηα πξψηα ρξφληα ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο 
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πιεξνθνξηθήο πεξηειάκβαλε κφλν ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ είραλ 

σο ζπλέπεηα λα εμαιείθνληαη πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο, επηηπγράλνληαο ζηαζεξέο 

απνηακηεχζεηο θαζψο θαη αιιαγέο ζηνπο ηξφπνπο άζθεζεο εμνπζίαο θαη ιήςεο 

δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ (Margetts, 1998). Χζηφζν, ηα πξψηα θχκαηα 

κεραλνξγάλσζεο πνπ ζεκεηψζεθαλ πξηλ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 είραλ 

πνιχ πεξηνξηζκέλα κεηαζρεκαηηζηηθά απνηειέζκαηα. 

Ζ απηνκαηνπνίεζε ηνπ back-office ελζσκαηψζεθε ζηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα πνπ 

ππήξρε ήδε ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Χζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

απηνκαηηζκνί πεξηζηξάθεθαλ θαη ζεσξήζεθαλ δεδνκέλνη, νη νξγαλσηηθέο 

θνπιηνχξεο ηείλνπλ λα ππνβαζκίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπο γηα εθηειεζηηθέο επηδφζεηο. 

Οη δεκφζηεο αξρέο εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηηο κεραλνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο, 

σζηφζν απηή ε αιιαγή δελ δηείζδπζε ζηελ νξγαλσηηθή ηνπο θνπιηνχξα φζν 

αλακελφηαλ. Παξαηεξήζεθε φηη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο δελ ζπλδένληαη κε ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, έηζη ψζηε λα εμειίζζνληαη ζηαδηαθά, αιιά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξγαιείν γηα ηελ εθαξκνγή κηαο κεγάιεο αιιαγήο κεηά ηε 

ιήςε απνθάζεσλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ε αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

ήηαλ γξήγνξε. ήκεξα, ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο έρνπλ πεξάζεη απφ ην λα 

επεξεάδνπλ κφλν ηηο δηαδηθαζίεο back-office ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ θνηλνχ / πνιηηψλ. Σν Γηαδίθηπν, ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, νη ηζηνζειίδεο γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα 

ηνπο πνιίηεο λα απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο / ιεπηνκέξεηεο πνπ επηζπκνχλ 

θαη λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο θεληξηθέο αξρέο δηαθπβέξλεζεο. 

χκθσλα κε ηνπο Dunleavy et al. (2005), αληηκεησπίδνπκε ηελ πξφθιεζε ηεο 

Γηαθπβέξλεζεο ζε Φεθηαθή Δπνρή (Digital-Era Governance - DEG), πνπ ζεκαίλεη 

έλα πιήξεο ζχλνιν αιιαγψλ, νη νπνίεο έρνπλ σο ππξήλα ηελ πιεξνθνξηθή θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ, επεξεάδνληαο παξάιιεια πνιιέο δηαζηάζεηο ηεο 

δηαθπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο πξνρσξάκε ζε λένπο 

δξφκνπο επξχηεξεο αλακφξθσζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ε νπνία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηνλ λέν νξίδνληα πιήξνπο ςεθηνπνίεζεο ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ.  
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Ζ έιεπζε ηεο ςεθηαθήο επνρήο είλαη πιένλ ν πην θαζνξηζηηθφο, επξχηαηνο, 

ζαξσηηθφο παξάγνληαο ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε πξνρσξεκέλεο 

βηνκεραληθέο ρψξεο. Οη αιιαγέο ηεο ςεθηαθήο επνρήο ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ 

αιιαγέο νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηαπηφρξνλα επηθέξνπλ 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο κεηαβνιέο φπσο: 

 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηθνηλσλίεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

θπξίσο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 Δμέρνπζα ζέζε ηζηνζειίδσλ ζε νξγαλσηηθά δίθηπα πιεξνθφξεζεο 

 Αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

 Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο πξνκήζεηαο 

 Μεηάβαζε απφ ραξηί ζε ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε   

Έλα θξίζηκν ζεκείν θακπήο ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ ςεθηαθή αλάπηπμε είλαη φηαλ κεηαθηλείηαη απφ ηα παξαδνζηαθά αξρεία θαη ηα 

έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηηο πξσηφηππεο ππνγξαθέο ζηελ απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθή 

έγθπξε έθδνζε θαη ρξήζε ηππσκέλσλ αληηγξάθσλ κφλν φηαλ είλαη απαξαίηεην. Ζ 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ θαη φρη έληππσλ εγγξάθσλ δεκηνπξγεί έλα κε γξαθεηνθξαηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ πεξηνξίδεη ηε ρξήζε εγγξάθσλ ζε ραξηί ζην ειάρηζην. ην 

πεξηβάιινλ απηφ, ν έιεγρνο έθδνζεο είλαη ζεκαληηθφο δεδνκέλνπ φηη πξνβιέπεη 

κνλαδηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ εγγξάθσλ θαη εληζρχεη ηελ επζχλε.  

Γεληθά, ε κεηαξξχζκηζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη ε ηέρλε ηεο 

θαηαζθεπήο κεραλεκάησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα. Γελ 

πξφθεηηαη κφλν γηα ηελ αιιαγή δνκψλ θαη πξαθηηθψλ, αιιά θαη γηα ηελ αιιαγή ηεο 

θνπιηνχξαο θαη ηεο άηππεο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ηειηθά θαζνξίδνπλ ηηο δνκέο 

(Παγθφζκηα Σξάπεδα, 2011). 

Απφ κηα επξεία νπηηθή, ζχκθσλα κε ηνλ Franda (2002) ε αλνρή ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ 

πνηθηινκνξθία, ε επειημία ηνπ, θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ επέθηαζεο ζε παγθφζκηα βάζε, 

ήηαλ ηα ζηνηρεία πνπ ην «επέβαιιαλ» ζρεδφλ απζφξκεηα, ζηε δεθαεηία ηνπ '90. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ην δηαδίθηπν είρε αλαπφθεπθηα ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο 

πνιηηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αιιαγέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ζηηο ρψξεο πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο, αθφκε θαη ζηα κηθξφηεξα θξάηε θαη ζπρλά ζπλδέζεθε κε ηελ θπξηαξρία 

ηνπ αηφκνπ (Franda 2002). 
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Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ιεηηνπξγεί σο 

θαηαιχηεο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ πφξσλ εθζπγρξνληζκνχ θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Δπηπιένλ, ν θαηαιπηηθφο ξφινο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη αηζζεηφο ζε 

ηνκείο φπσο ν θνξνινγηθφο, ν νηθνλνκηθφο, ν ηνκέαο ηεο δηθαηνζχλεο, κε επηπηψζεηο 

ζε πνηθίια δεηήκαηα δηαθπβέξλεζεο σο επθαηξίεο απνηειεζκαηηθήο αλαδηνξγάλσζεο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

Γηα παξάδεηγκα ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα είλαη απαξαίηεην ζήκεξα πιένλ λα 

εθαξκνζηνχλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, αιιά 

επίζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ.  

Ζ ρξήζε ηνπ πιήξνπο δπλακηθνχ ησλ αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ απνηειεί 

βαζηθή πξνυπφζεζε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, κέζα απφ ηελ 

Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε γεληθά κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

ηαρχηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

3.1 Γξάζεηο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα  

 3.1.1 Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ» 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΚΛΔΗΘΔΝΖ ήηαλ εληεηαγκέλν ζην Β ́ Κνηλνηηθφ  

Πιαίζην ηήξημεο (ΚΠ) 1994-1999. Σν πξφγξακκα απηφ εθηφο απφ ηα παξαπάλσ 

έξγα γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε, πεξηειάκβαλε έξγα πνπ αθνξνχλ ην δηνηθεηηθφ  

εθζπγρξνληζκφ  ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ  

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εηζαγσγήο ηεο πιεξνθνξηθήο ζην δεκφζην ηνκέα 

θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ε απηφ ην πξφγξακκα  

εληάρζεθαλ αξρηθά ηα εμήο:  

 Σν έξγν ΑΜΚΑ – ΔΜΑΔ (Δζληθφ Μεηξψν Αζθαιηζκέλσλ, Δξγνδνηψλ θαη  

πληαμηνχρσλ) γηα  ηελ  απφδνζε  ηνπ  Αξηζκνχ  Μεηξψνπ  Κνηλσληθήο  

Αζθάιηζεο θαζψο θαη Κάξηα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα θάζε αζθαιηζκέλν  

θαη ζπληαμηνχρν 

 Σν  έξγν  TAXIS  ζπκπεξηιακβάλεηαη  ζην  Δπηρεηξεζηαθφ  Πξφγξακκα 

«Κιεηζζέλεο" (Β' Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο) θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ 

ηελ  Δπξσπατθή  Έλσζε  θαη  ην  Διιεληθφ  Γεκφζην.   

 Ζ  ππεξεζία  TAXISnet ε νπνία απνηειεί κία  αθφκε  δξάζε  ηεο  Γεληθήο  

Γξακκαηείαο  Πιεξνθνξηαθψλ  πζηεκάησλ πξνο ηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ) 

 Σν νινθιεξσκέλν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

 Σν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο ηνπ ΗΚΑ θαη ην αληίζηνηρν ηεο 

ΔΤΔ (ηαηηζηηθή Τπεξεζία) 

 3.1.2 Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ» 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΔΠΚηΠ) είρε 

εληαρζεί ζην Γ' Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο. Σν ΔΠΚηΠ έρεη θαηλνηφκν θαη 

νξηδφληην ραξαθηήξα, δηαπεξλψληαο δηαθνξεηηθέο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. Απνηειεί 

ζχλνιν νινθιεξσκέλσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο 
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ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ θαηαιπηηθά 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ΚηΠ ζηελ Διιάδα. ηφρνη ηνπ είλαη λα εθαξκνζηνχλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο Λεπθήο Βίβινπ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο κε ηίηιν «Ζ 

Διιάδα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: ηξαηεγηθή θαη Γξάζεηο» ηνπ 1999 θαη, 

παξάιιεια, λα επηηεπρζνχλ νη βιέςεηο πνπ ηέζεθαλ ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο 

eEurope θαη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο eEurope 2002 πνπ εγθξίζεθε ζην πκβνχιην 

Κνξπθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηε Φέηξα ηεο Πνξηνγαιίαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000. 

 3.1.3 Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα Πνιηηεία 

χκθσλα κε ηνλ Ν. 2880/2001, ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην «Πoιηηεία» ζπληάζεθε γηα 

ηελ επαλίδξπζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εμήο 

πξνηεξαηφηεηεο: 

- Δπέθηαζε θαη Γηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζε φιν ην θάζκα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Γηνίθεζεο ζηα 

επίπεδα ηεο Κεληξηθήο, Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

- Αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δνκψλ, εζηηαζκέλσλ ζηνλ αλζξσπνθεληξηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, ζηε κείσζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη ηε δεκηνπξγία επλντθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. 

- Θεζκηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο, ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

- Βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

δεκνζίσλ πνιηηηθψλ, ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ θαη αληηιήςεσλ, ηελ αλάπηπμε 

λέσλ δηνηθεηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ επηθνηλσλία – εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

3.2 Θεζκηθό πιαίζην Ζιεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο  

χκθσλα κε ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή, ε εζληθή ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο έρεη 

επαλαζρεδηαζηεί πηνζεηψληαο δξάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ 

θηιφδνμσλ θαη θξίζηκσλ ζηφρσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Ζ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε ππνγξακκίδεηαη σο ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ Διιάδα. Ζ 
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πνιηηηθή εγεζία δεζκεχεηαη λα πξνσζήζεη ηε ξηδηθή αλαδηάξζξσζε ησλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη πξνο ην ζθνπφ απηφ έρεη ήδε αλαιάβεη κηα ζεηξά πξσηνβνπιηψλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη ζπληνληζηηθέο Αξρέο ηεο Διιεληθήο 

Κπβέξλεζεο είλαη: 

• Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Μέζσλ Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο 

θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

• Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (πξψελ Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο), ε νπνία είλαη ε νξηζζείζα αξρή 

γηα ην ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ησλ θξαηηθψλ δεζκεχζεσλ. 

• Ζ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ., ε νπνία είλαη ην θχξην θπβεξλεηηθφ ίδξπκα γηα 

ηελ πινπνίεζε έξγσλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

θαη δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε. 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο καο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Κπβέξλεζε αληηθαηνπηξίδεηαη  

ηελ "ηξαηεγηθή EGOV 2014-2020" (δηαηίζεηαη ζηε δηεχζπλζε www.minadmin.gr), 

θαζνξίδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζπληήξηνπο ζηφρνπο ηεο  

ζηξαηεγηθήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. 

Οη βαζηθέο αξρέο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή "ζηξαηεγηθή EGOV 2014-2020" είλαη νη 

εμήο: 

1. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

2. πκκφξθσζε - ηεθκεξίσζε 

3. Δλζσκάησζε 

4. Γηαηήξεζε   

5. Δληαία εηζαγσγή δεδνκέλσλ 

6. θνπηκφηεηα  

7. Γηαθάλεηα - Αλάθηεζε βησζηκφηεηαο 
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8. Ζιεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα 

9. Αζθάιεηα-Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

10. πκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

Οη ζηφρνη ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε είλαη νη εμήο: 

 Απινχζηεπζε Γηαδηθαζηψλ κε Υξήζε ΣΠΔ 

 Ζιεθηξνληθή Γηαρείξηζε Δγγξάθσλ – Φεθηνπνίεζε Γηεξγαζηψλ 

 Δληαία Γηαρείξηζε Πφξσλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 Δληαία Γηαρείξηζε ρέζεσλ Κξάηνπο – Πνιηηψλ – Δπηρεηξήζεσλ 

 Γεκηνπξγία Δληαίνπ εκείνπ Πξφζβαζεο ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα 

 Απζεληηθνπνίεζε Πνιηηψλ 

 πκκεηνρηθή Γεκνθξαηία 

 Φεθηαθή Έληαμε θαη Φεθηαθφο Αιθαβεηηζκφο 

 Γηαζχλδεζε Βαζηθψλ Μεηξψσλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 Αλνηρηή Γηάζεζε Γεκφζηαο Πιεξνθνξίαο 

 Δλέξγεηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνπο Κάζεηνπο Σνκείο 

Σν ειιεληθφ λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε θαη πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζεζπίζηεθε κε ην Ν.3979 / 2011 (ΦΔΚ 138 / Α / 16 Ηνπλίνπ 2011), 

«Πεξί Δ.Κ. θαη άιιεο δηαηάμεηο ", ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 γηα ηελ 

"Ζιεθηξνληθή Σαπηνπνίεζε" θαη ην άξζξν 12 γηα ηα «Ζιεθηξνληθά Πηζηνπνηεηηθά» 

ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47 / Α / 11 Μαΐνπ 2015). Ο λφκνο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο θπβέξλεζεο (G), ησλ 

επηρεηξήζεσλ (B), θαη ηνπο πνιίηεο (C) (G2G, G2B θαη G2C). Ο λφκνο εηζάγεη θαη 

νξγαλψλεη ην πιαίζην γηα ην δήηεκα ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη φισλ ησλ εηδψλ 

ησλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηεο δηαβίβαζεο θαη δηαβίβαζεο - θνηλνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ 

εγγξάθσλ ζην δεκφζην ηνκέα ή κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 

θπζηθψλ πξνζψπσλ ή θνξέσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. Με βάζε ην 

"επξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ παλεπξσπατθή πξσηνβνπιία e- 
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Government services” (European Commission, 2004a), ην άξζξν 5 ηνπ 3979/2011 

αλέθεξε φηη θάζε νξγαληζκφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη έλαλ 

ηζηφηνπν, ν νπνίνο λα παξέρεη βαζηθή παξνπζία ζην δηαδίθηπν ππνρξεσηηθή γηα φιεο 

ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο. 

Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Διιεληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο είλαη: 

- Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Φεθηαθή χγθιηζε", ΔΠΑ 2007-2013 

- Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», ΔΠΑ 2007-2013 

- Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Μεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα", ΔΠΑ 2014-

2020 

- Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία", ΔΠΑ 2014-2020 

- Πξφγξακκα δεκφζησλ επελδχζεσλ 

- Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηελ Διιάδα, 

κηα ηερληθή ζπλδξνκή ηεο γαιιηθήο ππεξεζίαο δηεζλνχο ηερληθήο ζπλεξγαζίαο 

(Expertise France) ζπλεξγάζζεθε κε ηελ Διιάδα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

ησλ ειιεληθψλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαηά ηελ 

θνηλή ζπλέληεπμε Σχπνπ ζηηο 27 Ηνπλίνπ 2018 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 

Τπνπξγφ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνλ Γάιιν Πξέζβε ζηελ Διιάδα, ν 

Έιιελαο Τπνπξγφο ηφληζε ηελ επνηθνδνκεηηθή Διιελνγαιιηθή ζπλεξγαζία.  

Πεξαηηέξσ, κέζσ ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ, φπσο αλαθέξζεθε ζηηο 26/6/2018 

ζην Φφξνπκ Διιεληθήο Καηλνηνκίαο θαη ηξαηεγηθήο κε ζέκα "Μηα ηξαηεγηθή γηα 

ηε Γηαθπβέξλεζε ηνπ 21νπ αηψλα. Αλαδεηψληαο ηελ θαηλνηνκία. Απφ ηελ Διιάδα 

ζηελ Δζζνλία ", αλαγλσξίδεηαη φηη ε Διιάδα θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

δηεζλνχο θαη απαηηεηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

πηνζεηήζεη νξζέο πξαθηηθέο, αιιά θαη λα εθκεηαιιεπηεί φιεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

αλαδχνληαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο.  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2017, ζην Σαιίλ, ε Διιάδα ζπλππέγξαςε ηελ επξσπατθή 

δηαθήξπμε γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ επέθηαζε 
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ησλ δηκεξψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δξάζεσλ γηα ηε κεηάβαζε ζηηο ςεθηαθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη δηκεξή 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κνξέα ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο, θαζψο θαη κε ηε Ννξβεγία θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

Ζ Τπνπξγφο Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο ηεο Διιάδαο, θα Όιγα Γεξνβαζίιε, 

παξαδέρεηαη "Γηα λα αθνινπζήζνπκε ηνλ παγθφζκην ξπζκφ, έπξεπε λα θαιχςνπκε 

ηνλ ρακέλν ρξφλν", δειαδή ε ειιεληθή θπβέξλεζε έπξεπε πξψηα λα αλαβαζκίζεη ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα εηζαγάγεη λέα ςεθηαθά 

εξγαιεία ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ν 

Διιεληθφο Γεκφζηνο Σνκέαο έρεη κπεη ζε κηα λέα ςεθηαθή ζειίδα.  

Ζ Διιάδα έρεη θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα κεηξάεη έλα 

αμηνζεκείσην αξηζκφ δξάζεσλ κεηαξξχζκηζεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

3.3 Δθαξκνγέο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο   

 3.3.1 Κπβεξλεηηθή πύιε Γεκόζηαο Γηνίθεζεο «ERMIS» 

Ζ πχιε ermis , απνηειεί ηελ εληαία Κπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ παξνρή αζθαιψλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Κπβεξλεηηθή Πχιε 

παξέρεη απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε (θπζηθέο 

ή ειεθηξνληθέο), θαζψο θαη επηιεγκέλεο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ νη πνιίηεο κπνξνχλ ειεθηξνληθά πιένλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηελ 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. Απφ επηρεηξεζηαθήο πιεπξάο, ε πχιε ermis απνηειεί ην 

«ειεθηξνληθφ πνιπθαηάζηεκα» ηεο Γεκφζηαο δηνίθεζεο θαη θηλείηαη ζε ηξεηο 

βαζηθνχο άμνλεο πνπ αθνξνχλ: 

Παξνρή Πιεξνθνξηψλ: ε παξνρή πιεξνθνξηψλ αθνξά ηελ νινθιεξσκέλε ζπιινγή 

θαη νξγάλσζε ηεο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο απφ ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηελ δηάζεζή ηεο ζην Γηαδίθηπν γηα ηελ αμηφπηζηε ελεκέξσζε πνιηηψλ 

θαη επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε 

ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ 
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Παξνρή Γηαιεηηνπξγηθφηεηα: Ο ermis παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ 

πιήξε ππνζηήξημε ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Δπίζεο ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπλδέεηαη θαη κε 

ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ απφ 

έλα θεληξηθφ ζεκείν. Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηνπ ermis κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

έλα κεγάιν πιήζνο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη λα παξαιάβνπλ ζηελ ειεθηξνληθή 

ζπξίδα ηνπο ηε ζρεηηθή βεβαίσζε/ πηζηνπνηεηηθφ. 

Αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ: Ο ermis παξέρεη αζθαιείο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζε θάζε επίπεδν κε ηελ ρξήζε θιηκαθνχκελσλ κεζφδσλ ςεθηαθήο 

απζεληηθνπνίεζεο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθηλνχληαη ζηα 

πιαίζηα ηεο ππνβνιήο ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο, ν ermis ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηαπηνπνίεζεο ησλ Πνιηηψλ/Δπηρεηξήζεσλ. 

 3.3.2 Opengov.gr 

Σν ζχζηεκα Opengov έρεη ηφζν πνιηηηθά φζν θαη ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ 

δηαθάλεηα, ε δηαβνχιεπζε, ε ινγνδνζία θαη ε απνθέληξσζε είλαη νη βαζηθέο αξρέο 

ηεο πιαηθφξκαο. Σν Opengov ρξεζηκνπνηεί εθαξκνγέο θαη εξγαιεία αλνηρηνχ 

θψδηθα. ηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαιέο πξαθηηθέο πνπ ζα θαζηεξσζνχλ σο 

ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο. Ζ βαζηθή αξρή ηνπ Opengov είλαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα πιεξνθνξίεο, αμηνθξαηία θαη ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε φπσο δηεμάγεηαη κέζσ ηνπ 

OpenGov είλαη έλαο θχθινο δσήο πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο δηαδνρηθέο θάζεηο. 

1. Πξνεηνηκαζία: Ζ Μνλάδα Καηλνηνκίαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ), ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο εηαίξνπο 

ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ, πξνεηνηκάδεη ηελ ηζηνζειίδα θαη ηα πιηθά ηεο 

δηαβνχιεπζεο θαη παίξλεη ηε γεληθή έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην γξαθείν ηνπ 

πξσζππνπξγνχ. 

2. Γεκφζηα παξαηήξεζε: εάλ εγθξηζεί ε δηαβνχιεπζε, δεκνζηεχεηαη θαη κπνξεί λα 

ζρνιηαζζεί. Σα λνκηθά θείκελα ππνβάιινληαη on-line ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

πιαηθφξκα δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ opengov.gr. Οη πνιίηεο θαη νη νξγαλψζεηο 

κπνξνχλ λα δεκνζηεχνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο επηθξίζεηο 

ηνπο. Σν ζρεηηθφ πξνζσπηθφ θάζε ππνπξγείνπ δηαβάδεη θαη εγθξίλεη ηε δεκνζίεπζε 

ησλ εηζεξρφκελσλ ζρνιίσλ (κεηξηνπάζεηα). Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρή 
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δηεμαγσγή ηεο δηαβνχιεπζεο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη αξκφδηνη εηαίξνη ηνπ 

ππνπξγείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Μνλάδα Καηλνηνκίαο ηνπ EKDDA, απαληψληαο 

ζηα εκπνξηθά ζήκαηα ζε φπνηα ζρφιηα ρξεηάδνληαη θαη δεκνζηεχνληαο γλψκεο θαη 

πιηθφ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή δεκηνπξγηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ζηε 

δηαβνχιεπζε. 

3. Δπεμεξγαζία ζπκπεξαζκάησλ: Όηαλ ιήμεη ε πξνζεζκία γηα ηε δηαβνχιεπζε, ην 

ππνπξγείν ζηέιλεη έλα επγλψκνλν θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ηα πξψηα 

ζπκπεξάζκαηα. Σαπηφρξνλα, επεμεξγάδεηαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ πνιηηψλ κε ηε 

ζχληαμε έθζεζεο ζρεηηθά κε ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

85, παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. 

4. Οινθιήξσζε: Ζ δηαβνχιεπζε ζεσξείηαη πιήξεο, φηαλ δεκνζηεχεηαη ν 

εγθεθξηκέλνο λφκνο 

 3.3.3. ΓΗΑΤΓΔΗΑ 

Σν Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ (Νφκνο 3861/2010) ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

δεκνζηφηεηαο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

δηαζθαιίδνληαο ηε δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία εθ κέξνπο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ. Απφ 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, φιεο νη απνθάζεηο θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

δεκνζηεχζεθαλ ειεθηξνληθά, κε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ εζληθή άκπλα θαη ηα 

επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Μέρξη ζήκεξα, 3.660 νξγαληζκνί επξείαο θαη 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπηθέο αξρέο βαζκνχ Α θαη Β ελζσκαηψλνληαη ζην 

πξφγξακκα θαη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 11.500.000 πξάμεηο. 

Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ Ν. 4210/2013 (άξζξν 23) νη δεκνζηεπκέλεο πξάμεηο 

εληζρχνληαη ζεζκηθά κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

- Οπνηαδήπνηε πξάμε, εθηφο εθείλσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, ηζρχεη κφλν κε ηελ απφζπαζε ζηελ Δθθαζάξηζε. Με ηελ νινθιήξσζε 

ηεο απφζπαζεο, θάζε ζπλαιιαγή ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ην ζχζηεκα θαη απνθηά 

έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ αλαζηνιήο online (AΓA). Ζ AΓA είλαη ε ηαπηφηεηα θάζε 

δεκνζηεπκέλεο πξάμεο, ηελ πηζηνπνηεί θαη ηελ αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα. 

- Σν δεκνζηεπκέλν έγγξαθν, εθηφο εθείλσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, επηθξαηεί έλαληη φισλ ησλ άιισλ θεηκέλσλ ηεο πξάμεο. Ο πνιίηεο 

κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, ρσξίο λα απαηηεί ηελ επηθχξσζή ηνπο. Αξθεί λα επηθαιεζζεί ε 
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αξκφδηα γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρή ηεο πξάμεο γηα ηε δηθή ηεο έξεπλα απφ ηηο 

δεκφζηεο αξρέο 

- Οη δεκφζηεο δηνηθήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ ππνζέζεηο ρσξίο ρεηξηζκφ ησλ εγγξάθσλ 

πνπ έρνπλ αλαξηεζεί. Αξθεί ε αξκφδηα γηα ηνπο δηνξηζκνχο αξρή λα επηθαιεζζεί 

πξάμεηο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ νξγάλσλ 

Ζ ΓΗΑΤΓΔΗΑ πξνζθέξεη ηα εμήο: 

1. Έλα θηιηθφηεξν πεξηβάιινλ γηα θαιχηεξε νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ, απιή δνκή θαη 

γιψζζα 

2. Δθαξκνγή πξνζβάζηκε απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή 

πξφηππα 

3. Βειηησκέλε κεραλή αλαδήηεζεο κε θαιχηεξα θαη πεξηζζφηεξν θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο θαη δπλαηφηεηα εμεηδίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

4. Πιεξφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ κε απζηεξφηεξνπο ειέγρνπο νξζφηεηαο 

θαη πιεξφηεηαο φηαλ ιακβάλνληαη απνθάζεηο απφ θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη 

εληζρχνπλ ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ελεκέξσζεο δεδνκέλσλ απφ ζπζηήκαηα ηξίησλ 

6. Αζθάιεηα θαη ηζρχο  

7. Βέιηηζηε παξνρή αλνηρηψλ δεδνκέλσλ: αλάπηπμε εθαξκνγψλ κε κεγαιχηεξε 

πξνζηηζέκελε αμία 

8. Γηαζχλδεζε κε άιια θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα: κέζσ άκεζεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ κε άιια θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα 

9. Μεηξψν Γεκφζησλ Φνξέσλ - Οξγαλφγξακκα Οξγαληζκψλ κε θαηαγξαθή θαη 

απεηθφληζε ηνπ αλαιπηηθνχ νξγαλσηηθνχ ράξηε θάζε ηδξχκαηνο πνπ ζα πξνζθέξεηαη 

γηα ρξήζε απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα εληφο / εθηφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

10. Υψξνο απνζήθεπζεο ησλ εληχπσλ θάζε νληφηεηαο κε ηππνπνηεκέλα έληππα θαη 

έληππα αίηεζεο πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ πνιίηεο, επηρεηξήζεηο ή δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο. 
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 3.3.4 Taxisnet 

Ζ θνξνινγηθή δηνίθεζε ιεηηνπξγεί ζε φιν θαη πην δπλακηθφ νηθνλνκηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θπξίσο ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ 

έρνπλ νδεγήζεη ζε απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ ην θνηλφ θαη ζε πνιχ πην κνξθσκέλν 

θαη ελεκεξσκέλν θνξνινγνχκελν. Οη άλζξσπνη ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο έθζεζεο είλαη 

πην ελεκεξσκέλνη απφ φ, ηη παιαηφηεξα θαη είλαη πην απαηηεηηθνί γηα ηελ αλαδήηεζε 

πξνεγκέλσλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο. Παξαηεξνχλ κηα 

ζρέζε κεηαμχ ησλ θφξσλ πνπ πιεξψλνπλ θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο 

παξέρνληαη θαη ζα κπνξνχζαλ λα θαηαβάιινπλ "νηθεηνζειψο" ηνπο θφξνπο ηνπο εάλ 

εκπηζηεχνληαη ηελ θπβέξλεζή ηνπο λα παξαδψζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη ππνζρεζεί 

(Kaplanoglou & Rapanos, 2012). Μία ζεκαληηθή θξηηηθή ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ήηαλ ε πνιππινθφηεηα ηεο δηνίθεζήο ηνπ θαη ε δπζθνιία γηα ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο θνξνινγηθνχο 

θψδηθεο. Ο θνξνινγηθφο λφκνο είλαη πνιχπινθνο θαη κεξηθέο θνξέο ε δηνίθεζή ηνπ 

είλαη δηθνξνχκελε ιφγσ αζαθνχο ξχζκηζεο (Καθνχξεο & Μέιηνπ Δ., 2010). 

Τπάξρεη κηα γεληθή άπνςε ζην θνηλφ φηη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθή, κε παξαγσγηθή, αλεχζπλε, αλίθαλε θαη δηεθζαξκέλε. Οη πνιίηεο 

ακθηζβεηνχλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία επεξεάδεη άκεζα ηελ πξνζπκία ηνπο λα πιεξψλνπλ 

θφξνπο θαη επεξεάδεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο 

κηαο ρψξαο. 

Πξνο ην παξφλ, ε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε πξνζπαζεί λα δξνκνινγήζεη κηα 

ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθή, απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξε 

νξγάλσζε θαη λα γίλεη πην θηιηθή πξνο ην ρξήζηε, πεξηζζφηεξν βαζηζκέλε ζηηο 

αλάγθεο θαη πην ειθπζηηθή γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

Σν χζηεκα Φνξνινγηθήο Πιεξνθφξεζεο (TAXIS) είλαη ε εθαξκνγή ησλ 

Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Σν TAXIS παξέρεη ππνζηήξημε ζηηο ΣΠΔ ζηηο θεληξηθέο 

θνξνινγηθέο αξρέο θαζψο θαη ζηνπο ηνπηθνχο θνξνινγηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε θνξνινγηθψλ θαηαζέζεσλ, ππνινγηζκνχ θαη πιεξσκψλ κε πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο. Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ ΣΠΔ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο δηακεζνιαβείηαη 

ζε δχν επίπεδα: ρξεζηκνπνηνχληαη εζσηεξηθά γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη 
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εμνξζνινγηζκφ ησλ δεκφζησλ δηαδηθαζηψλ θαη αλαπηχζζνληαη έηζη ψζηε λα 

βειηησζεί ε παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ, λα δηεπθνιπλζνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

πνιηηψλ κε ηελ θπβέξλεζε, λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε 

ηε ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ επίηεπμε 

πξνζβαζηκφηεηαο, ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο (Πεηξαθάθε, 2008). 

Σν πξψην βήκα πξνο ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο θνξνινγίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

1995 κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πιεξνθνξηθήο ζε φια ηα Σνπηθά 

Φνξνινγηθά Γξαθεία κέζσ ελφο Οινθιεξσκέλνπ Τπνινγηζηηθνχ πζηήκαηνο, ην 

TAXIS (Φνξνινγηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα), γηα λα θαηαζηεί ην Δζληθφ 

Φνξνινγηθφ χζηεκα πην απνηειεζκαηηθφ, πιήξσο κεραλνγξαθεκέλν, 

θνξνδηαθπγήο θαη λα παξέρεη ηε βέιηηζηε ππεξεζία ζηνπο πνιίηεο. 

Σν έξγν απνζθνπνχζε ζηελ ππνζηήξημε θαη έληαμε ησλ Κεληξηθψλ Φνξνινγηθψλ 

Αξρψλ θαζψο θαη ησλ Γξαθείσλ Σνπηθήο Φνξνινγίαο (DOY) πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε φιε ηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνπλ ειεθηξνληθέο 

πιεξσκέο θφξνπ, λα πξαγκαηνπνηνχλ ηαρχηεξεο ζπλαιιαγέο πιεξσκψλ κε πνιίηεο 

θαη επηρεηξήζεηο θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ηεο 

DOY. Δθαξκφζηεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Κιεηζζέλεο" 

θαη ρξεκαηνδνηήζεθε κε θνλδχιηα ηνπ 2νπ ΚΠ, ελψ ε πξνζαξκνγή ησλ αηηήζεσλ 

ζε επξψ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο", ρξεκαηνδνηνχκελε κε θεθάιαηα ηνπ 3ν ΚΠ. 

 3.3.5 Δζληθό ύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Σν Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή (ΓΓΔΠΚ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη κέζσ απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά ε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζε κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο.  

Σν ΔΖΓΖ απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ειεθηξνληθφ θφκβν - ζεκείν αλαθνξάο - γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηελ Διιάδα κε πξφζβαζε πνπ πξνζθέξεηαη ειεχζεξα κέζα απφ 

ηε δηαδηθηπαθή πχιε (portal) www.promitheus.gov.gr πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ ειιεληθή 

νλνκαζία «ΠΡΟΜΖΘΔΤ» θαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο «PROMITHEUS». ηφρνο 

ηνπ είλαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο, θαζψο θαη 
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ε ππνζηήξημε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (πνιίηεο, Αλαζέηνπζεο Αξρέο, Οηθνλνκηθνί 

Φνξείο, επνπηηθέο αξρέο). 

Σν ζχζηεκα «ΠΡΟΜΖΘΔΤΔ» ηνπ ΔΖΓΖ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Ηνχιην 

ηνπ έηνπο 2013 αξρηθά γηα ηε ΓΓΔΠΚ σο Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ θαη ζηαδηαθά 

γηα θάπνηεο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, ελψ πιένλ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα φινπο ηνπο θνξείο 

ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. Γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) ε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ΔΖΓΖ ήηαλ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2014 (Γ´ ηξίκελν 2014). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην παξφλ 

ζηάδην αθνξνχλ κφλν ζε πξνκήζεηεο αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ (ππνρξεσηηθά 

γηα πξνυπνινγηζκφ 60.000 επξψ θαη άλσ άλεπ ΦΠΑ). Ζ ειεθηξνληθή ππαγσγή ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ζηελ εθπφλεζε 

κειεηψλ θαη παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ έρεη πξνβιεθζεί λα γίλεη απφ ηηο 30 

Απξηιίνπ 2017 γηα ην ζχλνιν ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. 

Ζ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ελφο δηαγσληζκνχ, ζηελ ππνβνιή ησλ 

πξνζθνξψλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο, ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ζηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο. Δπηπξφζζεηα, ην ζχζηεκα απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λα εθαξκφζνπλ λέεο ηερληθέο ζηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο 

ζπκβάζεσλ, φπσο είλαη ν ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο, ηα δπλακηθά ζπζηήκαηα 

αγνξψλ, ν αληαγσληζηηθφο δηάινγνο θαη ε ζπκθσλία - πιαίζην.  

Παξάιιεια, ζα δηαηίζεληαη επηπιένλ ιεηηνπξγίεο φπσο ε εθηέιεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ε ειεθηξνληθή παξαγγειία, ε ειεθηξνληθή 

ηηκνιφγεζε θαη ε ειεθηξνληθή πιεξσκή. ηελ αληίζηνηρε δηαδηθηπαθή πχιε (portal) 

παξέρνληαη φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη αλαξηψληαη νη λφκνη, νη εγθχθιηνη, νη 

νδεγίεο θαη νη ινηπέο αλαθνηλψζεηο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα (Ηζηνζειίδα ΔΑΑΓΖΤ α, 2016):  

 Δγγξαθήο ζην ΔΖΓΖ, απφθηεζεο θσδηθψλ πξφζβαζεο θαη έληαμεο ζηα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, ηα νπνία δηελεξγνχληαη κέζσ ηεο ΓΓΔΠΚ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΔΚΓΓΑ. Όια απαηηνχλ ηε ζπκπιήξσζε ζρεηηθψλ αξρείσλ 

θαη απνζηνιή ηνπο ζηα αληίζηνηρα e-mail επηθνηλσλίαο ηεο ΓΓΔΠΚ.  
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 Πξφζβαζεο ζηα εγρεηξίδηα ηνπ ΔΖΓΖ θαη ηελ πιαηθφξκα ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (e-learning).  

 Αλαδήηεζεο ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί κέζσ ηνπ 

ΔΖΓΖ, επηιέγνληαο ην ζχλδεζκν "Ζιεθηξνληθνί Γηαγσληζκνί" απφ ην 

θεληξηθφ κελνχ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο.  

 Δπηθνηλσλίαο κε ηε ΓΓΔΠΚ κέζα απφ ηα δηαζέζηκα ηειέθσλα θαη e-mail πνπ 

ππάξρνπλ αλάινγα κε ηε θχζε ή ην αληηθείκελν ηνπ εξσηήκαηνο, επηιέγνληαο 

ην ζχλδεζκν "Δπηθνηλσλία". Ζ πνιπάξηζκε Οκάδα Τπνζηήξημεο (Helpdesk) 

ιεηηνπξγεί γηα ηε ζπλερή ππνζηήξημε θαη άκεζε αληαπφθξηζε ζε φια ηα 

πηζαλά εξσηήκαηα/πξνβιήκαηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ΔΖΓΖ φζνλ αθνξά ζε ηερληθά, δηαδηθαζηηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα.  

 3.3.6 Ζιεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε  

Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην λφκν 3892/2010 

«Ζιεθηξνληθή θαηαρώξηζε θαη εθηέιεζε ηαηξηθώλ ζπληαγώλ θαη 

παξαπεκπηηθώλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ» ην 2010. Ο ζθνπφο ηνπ λφκνπ είλαη δηπιφο: 

αθελφο ζθνπεχεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε δηαθάλεηα ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη αθεηέξνπ πξνζβιέπεη ζηελ κείσζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ δαπαλψλ 

(Μαξαγγέιεο θ.ά., 2011). Ζ Δθαξκνγή ηεο Ζιεθηξνληθήο Καηαρψξεζεο θαη 

Δθηέιεζεο πληαγψλ Φαξκάθσλ, φπσο είλαη ν ηίηινο ηνπ έξγνπ έρεη σο θνξέα 

αλάζεζεο ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη σο σθεινχκελνπο 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο, ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο θαξκαθνπνηνχο(„idika.gr‟, ρ.ρ.).  

Ο βαζηθφο άμνλαο ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο δηαδηθηπαθήο 

βάζεο δεδνκέλσλ φπνπ θαηαρσξίδεηαη ε δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ 

παξαπεκπηηθψλ θαη ζπληαγψλ απφ ηνπο ηαηξνχο, ε εθηέιεζή ηνπο απφ ηνπο 

θαξκαθνπνηνχο θαη ηηο κνλάδεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη ε απνδεκίσζή 

ηνπο απφ ηνλ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Μαξαγγέιεο θ.ά., 2011).  

Ζιεθηξνληθέο ζπληαγέο εθηεινχληαη γηα ηα παξαθάησ αζθαιηζηηθά ηακεία πξνο ην 

παξφλ (ΦΑ, 2017):  

ΔΟΠΤΤ (ηακεία πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ ΔΟΠΤΤ : ΗΚΑ – ΟΓΑ – ΟΠΑΓ - 

ΣΔΑΠΑΑ ΔΣΤΑΠ - ΣΤΓΚΤ- ΟΑΔΔ - Οίθνο Ναχηνπ - ΓΔΖ – ΟΣΔ - ΖΑΠ – 

ΖΛΠΑΠ - ΟΣΔ – ΔΣΑΑ ΣΑΤ – ΔΣΑΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟΗ ΑΘΖΝΧΝ - ΔΣΑΑ 

ΓΗΚΖΓΟΡΟΗ ΔΠΑΡΥΗΧΝ – ΔΣΑΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΔΣΑΑ 
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ΓΗΚΖΓΟΡΟΗ ΠΔΗΡΑΗΧ – ΔΣΑΑ ΣΜΔΓΔ – ΔΣΑΑ ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΟΗ - 

ΔΣΒΑ – ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ - ΣΑΠΑΔ ΔΘΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ – ΔΣΑΠ 

ΜΜΔ (Γ‟ Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο, Παξνρψλ – Δθεκεξηδνπψιεο, ΔΣΑΠ ΜΜΔ Γ‟ 

Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο Παξνρψλ – Δξγάηεο Σχπνπ ΣΑΣΣΑ, ΔΣΑΠ ΜΜΔ Β ‟ 

Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο Παξνρψλ – ΣΑΤΗΣ & , ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ 

ΤΝΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΣΔ θαη αζθαιηζκέλνη ηνπ 

Σακείνπ Τγείαο Πξνζσπηθνχ η.Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο (Σ.Τ.Π.Α.Σ.Δ)), 

ALPHA BANK (Καηφπηλ ζπγρσλεχζεσο ησλ Σξαπεδψλ ΠΗΣΔΧ-ΗΟΝΗΚΖ), 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ, AMERIKAN EXPRESS (δε ιεηηνπξγεί πιένλ ζηελ Διιάδα), 

E.F.G. EUROBANK ERGASIAS (Καηφπηλ ζπγρσλεχζεσο ησλ Σξαπεδψλ 

EUROBANK ΔΡΓΑΗΑ-ΚΡΖΣΖ-ΑΘΖΝΧΝ ή ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΠΗΣΔΧ- 

ΗΝΔRΒΑΝΚ-ΔΤΡΧΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ- ΣΔΛΔΗ), ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ (θαηφπηλ 

ζπγρσλεχζεσο ησλ Σξαπεδψλ ΠΔΗΡΑΗΧ-ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ –ΥΗΟ 

ΒΑΝΚ-ΑΓΡΟΣΗΚΖ), MARFIN – EGNATIA (Καηφπηλ ζπγρσλεχζεσο ησλ 

Σξαπεδψλ ΛΑΨΚΖ, MARFIN-ΔΓΝΑΣΗΑ-ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ), 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ, PROBANK, ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ, PROTON 

BANK (Καηφπηλ ζπγρσλεχζεσο ησλ Σξαπεδψλ ΧΜΔΓΑ-PROTON BANK), 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ, ΔΘΝΗΚΖ ΣΔΓΑΣΗΚΖ, EΣΔ (ΔΝΧΖ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ ΔΛΛΑΓΟ) H ΔΣΔ πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο 16 ζπλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο: ΑΥΑΨΚΖ –ΓΡΑΜΑ –ΓΤT. 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (πξψελ ΚΟΕΑΝΖ) – ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ – ΔΒΡΟΤ – ΔΤΒΟΗΑ – 

ΖΠΔΗΡΟΤ (πξψελ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ) – ΘΔΑΛΗΑ (πξψελ ΣΡΗΚΑΛΧΝ) – 

ΚΑΡΓΗΣΑ – ΛΑΜΗΑ – ΛΔΒΟΤ & ΛΖΜΝΟΤ – ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ – 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (πξψελ ΚΟΡΗΝΘΗΑ) –– ΠΗΔΡΗΑ – ΔΡΡΧΝ – ΥΑΝΗΧΝ), 

ΔΤΓΑΠ 

Ο θνξέαο δηαρείξηζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο είλαη ε Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΖΓΗΚΑ ΑΔ) θαη ε πξφζβαζε ζηελ 

ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο 

www.e-prescription.gr. Πξφζβαζε ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα έρνπλ κφλν νη ηαηξνί 

θαη νη θαξκαθνπνηνί (Papanikolaou, 2014).Ζ Ζ.ΓΗ.Κ.Α. Α.Δ. είλαη αλψλπκε εηαηξεία, 

κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ πιεξνθνξηθή εμππεξέηεζε ησλ θνξέσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πγείαο (Πάγθαινο, 2011).  
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Ο αζζελήο επηζθέπηεηαη ηνλ ηαηξφ ν νπνίνο ζπληαγνγξαθεί ειεθηξνληθά πιένλ. Ζ 

ζπληαγή απνζεθεχεηαη θεληξηθά θαη ελ ζπλερεία ν αζζελήο κεηαβαίλεη ζην 

θαξκαθείν. Ο θαξκαθνπνηφο αλαθαιεί ηελ ζπληαγή θαη αθνχ ηελ εθηειέζεη 

ελεκεξψλεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο. Ο αζθαιηζηηθφο θνξέαο ελεκεξψλεηαη 

άκεζα θαη ν ειεγθηηθφο κεραληζκφο ειέγρεη & ζπλδπάδεη ηα ζηνηρεία γηα εληνπηζκφ 

παξαβάζεσλ. 

Ζ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε είλαη επί ηεο νπζίαο έλαο ηξφπνο απνθπγήο ησλ 

ππαξρνπζψλ δχζθακπησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηελ απξφζθνπηε 

θαη νκαιή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηαηξψλ πνπ ζπληαγνγξαθνχλ, ησλ 

ειεγθηψλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ ζα εγθξίλνπλ θαη θαιχςνπλ ηελ 

δαπάλε θαη ησλ θαξκαθνπνηψλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ηελ ζπληαγή („idika.gr‟, ρ.ρ.). Οη 

θπξηφηεξνη ζθνπνί-ζηφρνη ηεο εηζαγσγήο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ζηελ 

Διιάδα ήηαλ Α. ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο θαη ν νξζνινγηζκφο ησλ εμφδσλ, Β. ε 

πνιηηηθή θαη ν ζρεδηαζκφο ζηνλ ηνκέα ηελ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, Γ. ε 

αλαβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

θξνληίδαο θαη Γ. ε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ παξφρσλ ηεο θξνληίδαο πγείαο 

(Papanikolaou, 2014). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

4.1 θνπόο έξεπλαο  

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί λα ζρεκαηίζεη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην θαηά πφζν 

νη εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αθελφο απνηεινχλ εξγαιείν ζηελ 

ππεξεζία ηνπ Έιιελα πνιίηε θαη αθεηέξνπ αλ έρνπλ βειηηψζεη ηα ηειεπηαία έηε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα.  

εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη νη δπζρεξείο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο επηηάζζνπλ ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε πνηθίινπο ηνκείο, πξνθεηκέλνπ ν Γεκφζηνο Σνκέαο 

λα δηακνξθψζεη ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηε βέιηηζηε.  

Θεσξείηαη, ινηπφλ, φηη ε κειέηε ηνπ ελ ιφγσ εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο είλαη αλαγθαία, 

θπξίσο ηε ζεκεξηλή επνρή. Μειεηψληαη δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, φπσο νη απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

λέα δεδνκέλα ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ε λέα ζρέζε πνιίηε – θξάηνπο, ηα νθέιε 

πνπ νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη θα.  

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηίδνληαη κε ην α) αλ νη πνιίηεο 

γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ελ γέλεη, β) αλ νη πνιίηεο 

γλσξίδνπλ ηηο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζε πνην 

βαζκφ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, β) πψο ραξαθηεξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη ηελ ρξήζε ησλ 

εθαξκνγψλ θαη γ) πνηα ζεσξνχλ ηα γεληθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη πνηεο επηθπιάμεηο 

έρνπλ, απφ ηε ρξήζε ηνπο δ) ζε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ βειηηψζεη ην 

Γεκφζην Σνκέα.  

4.2 Μέζνδνο έξεπλαο  

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ 

πνζνηηθή κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, θιεηζηψλ εξσηήζεσλ, ην νπνίν 

δηαλεκήζεθε ζε 90 άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ έζησ θαη κηα απφ ηηο ειεθηξνληθέο 
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εθαξκνγέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Σν δείγκα πνπ επηιέρζεθε ήηαλ δείγκα 

επθνιίαο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1 Πεξηγξαθή δείγκαηνο  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζπκκεηείραλ 90 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ ην 58% ήηαλ 

γπλαίθεο θαη ην 42% άλδξεο.  

 

Το μεγαλφτερο ποςοςτό των ςυμμετεχόντων ~66% ιταν μεταξφ 21 – 40 ετϊν, ενϊ 

ζνα μικρότερο ποςοςτό τθσ τάξθσ του 21% ιταν κάτω των 20 ετϊν. Το 9% των 

ςυμμετεχόντων ιταν 41 – 50 ετϊν, ενϊ μόλισ το 4% ιταν άνω των 51 ετϊν.  
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ γξαθήκαηνο, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο είρε πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαζψο ην 52% ήηαλ 

απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ ην 25% είραλ κεηαπηπρηαθφ. Έλα 

κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 43% είραλ ηειεηψζεη Γπκλάζην/Λχθεην, ελψ κφιηο 

ην 5% είραλ νινθιεξψζεη ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.  

Η ςυντριπτικι πλειοψθφία του δείγματοσ γνωρίηει τισ εφαρμογζσ του taxisnet και το 

41% το ςφςτθμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το 57% του δείγματοσ γνϊριηε τισ θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν. 
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Όζνλ αθνξά ην πνηεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχλ, ην 84% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ππεξεζία e-parabolo, ην 76% ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειψζεσλ 

θνξνινγίαο, αθίλεηεο πεξηνπζίαο θηι, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 30% 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ ΗΚΑ.  

 

5.2 Απόςεηο ησλ ρξεζηώλ γηα ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ηεο Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο  

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 32% 

ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ηελ εβδνκάδα, ελψ ην 24% ηηο ρξεζηκνπνηεί θάζε κέξα. Σν 21% ηνπ δείγκαηνο 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζην Σνκέα κηα θνξά ην κήλα, ην 

13% κηα θνξά ζηνπο έμη κήλεο θαη ην 10% κηα θνξά ην ρξφλν.  

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην ~76% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζπκθσλεί φηη νη ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ  ζα γίλνληαη ολοζνα και πιο εφκολεσ με τθν 

αφξθςθ τθσ χριςθσ των εφαρμογϊν / υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.  
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Σν 19% είλαη νπδέηεξν σο πξνο απηή ηε δήισζε, ελψ κφιηο έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 5% δηαθσλεί σο πξνο ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ 

εμαηηίαο ηεο ζηαδηαθήο αχμεζεο ηεο ρξήζεο ησλ θαηλνηφκσλ ππεξεζησλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

Σν 78% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχλ φηη νη εθαξκνγέο / ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο επεξεάδνπλ πνιχ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκφζην Σνκέα, ελψ ην 

ππφινηπν πνζνζηφ δειαδή ην 22% ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ φηη επεξεάδεηαη απφ 

θαζφινπ έσο κέηξηα.  

 

Σν ~81% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλνχλ (28%) θαη ζπκθσλνχλ απφιπηα (53%) ζην 

φηη ε ιεηηνπξγία ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ ζα βειηηψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

κε ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ελψ ην 12% κέλεη νπδέηεξν σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε.  
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Δπηπιένλ, ην 87% ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλεί (25%) θαη ζπκθσλεί απφιπηα (62%) φηη ε 

δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ ζα βειηηψλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ επφκελνπ πίλαθα,  ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο ~69% έρεη ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηεο 

ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, ελψ ην 65% δειψλεη 

φηη ρξεζηκνπνηεί ηηο ελ ιφγσ εθαξκνγέο – ππεξεζίεο γηαηί νη άλζξσπνπ πνπ είλαη 

ζεκαληηθνί γηα εθείλνπο, πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο, 34% ησλ ζπκκεηερφλησλ, κέλεη νπδέηεξν σο 

πξνο ηε δήισζε φηη νη γλσζηνί ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο / 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζην Σνκέα, έρνπλ πεξηζζφηεξν πξεζηίδ, ζε ζρέζε κε  απηνχο πνπ 

δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ.  
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Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 74% 

πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ζην άκεζν κέιινλ, ελψ ην 

68% πξνβιέπεη φηη ζα ηηο ρξεζηκνπνηεί. εκεηψλεηαη φηη ην 68% ηνπ δείγκαηνο έρεη 

εχθνιε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο – ππεξεζίεο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα.  

Ζ άπνςή ζαο γηα ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο – 

ππεξεζίεο ηνπ Γεκόζηνπ ηνκέα  
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Έρσ ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε 

ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, γηα λα ηηο ρξεζηκνπνηψ. 
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Οη άλζξσπνπ πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα κέλα, 

πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα ηηο ρξεζηκνπνηψ. 
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12 
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19 

(21%) 

42 
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16 
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Οη γλσζηνί κνπ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ, έρνπλ 

πεξηζζφηεξν πξεζηίδ, ζε ζρέζε κε  απηνχο πνπ δελ 

ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. 

1 

(1%) 

26 
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34 
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16 
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Πξνηίζεκαη λα ηηο ρξεζηκνπνηψ ζην άκεζν κέιινλ. 
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(1%) 

4  
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(32%) 

38 

(42%) 

Έρσ εχθνια πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή θαη ζην  

δηαδίθηπν, γηα λα ηα ρξεζηκνπνηψ. 
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Πξνβιέπσ φηη ζα ηα ρξεζηκνπνηψ ζην άκεζν κέιινλ. 
1 
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Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα ην 80% ζπκθσλεί φηη νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο 24 ψξεο ηε κέξα,  7 κέξεο ηελ εβδνκάδα, ελψ ηα 70% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ζεσξεί ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ εχθνινπο ζηε 

ρξήζε ηνπο.  

Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 63% ζεσξεί φηη νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ησλ 

θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε.  

Σν 39% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ παίξλεη ζέζε αλ πξνηηκά  λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή 

(πξφζσπν κε πξφζσπν) κε ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, απφ ην λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπο, ελψ ην 31% ζπκθσλεί ζηελ παξαπάλσ δήισζε. 
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Σν 58% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ είλαη κηα επράξηζηε εκπεηξία, ελψ ζην 22% δελ αξέζεη λα πξαγκαηνπνηεί 

ειεθηξνληθά ηηο δνζνιεςίεο ηνπ κε ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.  

Σν 76% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ γηα λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, ελψ ην 81% ζα θάλεη ρξήζε ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζην κέιινλ. 

Ζ άπνςή ζαο γηα ηε ρξήζε ησλ 
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Ο δηαδηθηπαθνί ηφπνη ησλ 

θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ κνπ δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα έρσ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο 24 ψξεο ηε 

κέξα,  7 κέξεο ηελ εβδνκάδα. 
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Έρσ εχθνια πξφζβαζε ζηνπο 
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Πξνηηκψ λα έξρνκαη ζε άκεζε επαθή 

(πξφζσπν κε πξφζσπν) κε ηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, απφ ην λα 

ρξεζηκνπνηψ ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ηνπο. 
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Ζ ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ είλαη κηα 

επράξηζηε εκπεηξία. 
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Γελ κνπ αξέζεη λα πξαγκαηνπνηψ 

ειεθηξνληθά ηηο δνζνιεςίεο κνπ κε 

ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 
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Υξεζηκνπνηψ ηνπο δηαδηθηπαθνχο 

ηφπνπο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ γηα 

λα ιακβάλσ πιεξνθνξίεο θαη 

ππεξεζίεο. 
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Θα θάλσ ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ 

ηφπσλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζην 

κέιινλ. 
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(54%) 
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5.3 Αληηιακβαλόκελε πνηόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ρξεζηώλ 

Όζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο απφ ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο θαη 

ππεξεζίεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ην 54% ηνπ δείγκαηνο δηαθσλεί ζην φηη πξηλ ηελ 

επνρή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο νη ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην 

δηεθπεξαηψλνληαλ ρσξίο ιάζε, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη ε 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έρεη κεηψζεη ην πνζνζηφ ιαζψλ θαηά ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ  δείγκαηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 62% ζεσξεί φηη κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ / 

εθαξκνγψλ ηνπ Γεκνζίνπ νη ζπλαιιαγέο ηνπο δηεθπεξαηψλνληαη ρσξίο ιάζε.  

Σν 63% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη πξηλ ηελ επνρή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δε 

κπνξνχζε λα εμππεξεηεζψ κε επηηπρία απφ ηελ πξψηε θνξά πνπ ζα πήγαηλε ζε έλαλ 

δεκφζην νξγαληζκφ, ελψ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 56% ηνπ δείγκαηνο δηαθσλεί ζην φηη Πξηλ ηελ επνρή ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο εκπηζηεπφηαλ πεξηζζφηεξν ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο, ζπγθξηηηθά κε ζήκεξα.  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ  

Οχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

Πξηλ ηελ επνρή ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

νη ζπλαιιαγέο κνπ κε ην 

Γεκφζην δηεθπεξαηψλνληαλ 

ρσξίο ιάζε 

30 

(32%) 

20 

 (22%) 

12 

(13%) 

12 

 (13%) 

16 

(18%) 

Με ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ / 

εθαξκνγψλ ηνπ Γεκνζίνπ νη 

ζπλαιιαγέο κνπ 

δηεθπεξαηψλνληαη ρσξίο ιάζε 

10 

(11%) 

7 

(8%) 

18 

(20%) 

32  

(36%) 

23 

(26%) 

Πξηλ ηελ επνρή ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

δε κπνξνχζα λα εμππεξεηεζψ 

κε επηηπρία απφ ηελ πξψηε 

θνξά πνπ ζα πήγαηλα ζε έλαλ 

δεκφζην νξγαληζκφ 

10 

(11%) 

13  

(14%) 

10 

(11%) 

29 

 (32%) 

28 

(31%) 

Πξηλ ηελ επνρή ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

εκπηζηεπφκνπλ πεξηζζφηεξν 

ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, 

ζπγθξηηηθά κε ζήκεξα  

35 

 (39%) 

15 

 (17%) 

7  

(8%) 

19  

(21%) 

14  

(16%) 
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Σν 46% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη ην πξνζσπηθφ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζήκεξα 

ηνπο εκπλέεη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε, ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε 

ρξήζεο ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ελψ ην 36% κέλεη 

νπδέηεξν σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε δήισζε. ρεδφλ φκνην πνζνζηφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 45% ησλ ζπκκεηερφλησλ ληψζεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα κε ηηο 

ειεθηξνληθέο ηνπο ζπλαιιαγέο, κε ην Γεκφζην, ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ 

έλαξμε ρξήζεο ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ελψ θαη εδψ 

ην 1/3 ησλ ζπκκεηερφλησλ κέλεη νπδέηεξν.  

Αξθεηά κηθξφηεξν είλαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ ζεσξνχλ φηη ην Γεκφζην 

δηαρεηξίδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πνιηηψλ κε κεγαιχηεξε εκπηζηεπηηθφηεηα, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε ρξήζεο ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα, ην 42% ζπκθσλεί σο πξνο απηή ηε 

δήισζε, ην 39 κέλεη νπδέηεξν θαη ην 19% δηαθσλεί. Αληίζηνηρν, δειαδή 42% είλαη 

θαη ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ ζεσξνχλ φηη κεηά ηελ έλαξμε ρξήζεο ππεξεζηψλ / 

εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ληψζεη κεγαιχηεξε αζθάιεηα γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο κνπ κε ην Γεκφζην, ελψ ην 22% δηαθσλεί σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε 

δήισζε. ε θάζε πεξίπησζε, ην 65% ζεσξεί φηη κεηά ηελ έλαξμε ρξήζεο ππεξεζηψλ / 

εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, νη ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην είλαη πην 

εχθνιεο.  

ΓΗΑΦΑΛΗΖ 
Γηαθσλψ  

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ  

απφιπηα 

Σν πξνζσπηθφ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

ζήκεξα κνπ εκπλέεη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε 

ρξήζεο ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

5 

(6%) 

11 

(12%) 

32 

(36%) 

22 

(24%) 

20 

(22%) 

ήκεξα, ληψζσ κεγαιχηεξε αζθάιεηα κε ηηο 

ειεθηξνληθέο κνπ ζπλαιιαγέο, κε ην Γεκφζην, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε 

ρξήζεο ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

4 

(4%) 

18 

(20%) 

27 

(30%) 

19 

(21%) 

22 

(24%) 

ήκεξα, ην Γεκφζην δηαρεηξίδεηαη ηα πξνζσπηθά 

κνπ δεδνκέλα κε κεγαιχηεξε εκπηζηεπηηθφηεηα, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε 

ρξήζεο ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

2 

(2%) 

15 

(17%) 

35 

(39%) 

9 

(10%) 

29 

(32%) 

Μεηά ηελ έλαξμε ρξήζεο ππεξεζηψλ / 

εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ληψζσ 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα γηα ηηο ζπλαιιαγέο κνπ κε 

ην Γεκφζην  

4 

(4%) 

16 

(18%) 

32 

(36%) 

27 

(30%) 

11 

(12%) 
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Μεηά ηελ έλαξμε ρξήζεο ππεξεζηψλ / 

εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, νη 

ζπλαιιαγέο κνπ κε ην Γεκφζην είλαη πην εχθνιεο  

2 

(2%) 

6 

(7%) 

24 

(27%) 

32 

(36%) 

26 

(29%) 

 Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, 

ην 57% ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εμππεξέηεζε ζε 

θπζηθά ζεκεία δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ζπγθξηηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο / 

ππεξεζίεο, ζε αληίζεζε κε ην 23%.  

Σν 72% δειψλεη φηη δελ είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ηαρχηεηα 

εμππεξέηεζεο ζε θπζηθά ζεκεία δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο / ππεξεζίεο, ελψ ην 63% δελ είλαη πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν 

πξηλ ηελ έλαξμε ρξήζεο ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 
Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

δηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

απφιπηα 

Ήκνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ 

εμππεξέηεζε ζε θπζηθά ζεκεία δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ, ζπγθξηηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο / ππεξεζίεο  

19  

(21%) 

32  

(36%) 

18  

(20%) 

11  

(12%) 

10  

(11%) 

Ήκνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ 

ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ζε θπζηθά ζεκεία 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο / ππεξεζίεο 

28 

(31%) 

37 

(41%) 

11 

 (12%) 

14  

(16%) 

0  

(0%) 

Ήκνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηα 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,  

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε 

ρξήζεο ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο  

22  

(24%) 

35 

 (39%) 

17  

(19%) 

15  

(17%) 

1 

 (1%) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζηφρν λα απνδψζεη νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αθελφο σο εξγαιείν γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ 

Έιιελα πνιίηε θαη αθεηέξνπ σο κέζνδνο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηίδνληαη κε ην α) αλ νη πνιίηεο 

γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ελ γέλεη, β) αλ νη πνιίηεο 

γλσξίδνπλ ηηο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζε πνην 

βαζκφ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ, β) πψο ραξαθηεξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη ηελ ρξήζε ησλ 

εθαξκνγψλ θαη γ) πνηα ζεσξνχλ ηα γεληθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη πνηεο επηθπιάμεηο 

έρνπλ, απφ ηε ρξήζε ηνπο δ) ζε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ βειηηψζεη ην 

Γεκφζην Σνκέα.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, νη Έιιελεο πνιίηεο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ππεξεζίεο ηεο 

ΑΑΓΔ, φπσο ην e-parabolo, θαη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειψζεσλ 

θνξνινγίαο, αθίλεηεο πεξηνπζίαο θηι. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, νη πεξηζζφηεξνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπιάρηζηνλ κηα 

θνξά ηελ εβδνκάδα. Φαίλεηαη φηη έλα ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη φηη νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

θαη ππεξεζίεο 24 ψξεο ηε κέξα,  7 κέξεο ηελ εβδνκάδα, ελψ παξάιιεια ζεσξνχληαη εχθνιε 

ζηε ρξήζε ηνπο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

ζπκβάιιεη πξνθεηκέλνπ νη ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ λα γίλνληαη ολοζνα και πιο 

εφκολεσ και γριγορεσ με τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ των εφαρμογϊν / υπθρεςιϊν τθσ, ενϊ θ 

πλειοψθφία του δείγματοσ ςυμφωνεί ότι νη εθαξκνγέο / ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο επεξεάδνπλ πνιχ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκφζην Σνκέα. Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, θαίλεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ 

βειηηψλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ θαηλνηφκσλ 

ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη παξάιιεια βειηηψλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο.  
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Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζεσξνχλ φηη νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ είλαη κηα επράξηζηε εκπεηξία, ελψ ηνπο ρξεζηκνπνηεί θπξίσο γηα λα 

ιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο. Φαίλεηαη φηη νη ππεξεζίεο / εθαξκνγέο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επηηπρεκέλε εμππεξέηεζε θαη θάλνπλ ηηο 

ζπλαιιαγέο πην εχθνιεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο 

απφ ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζεσξνχλ φηη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έρεη κεηψζεη 

ην πνζνζηφ ιαζψλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην, νη νπνίεο δηεθπεξαηψλνληαη ρσξίο 

ιάζε. Δπηπιένλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

έρεη απμήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ελψ είλαη πηζαλφηεξν λα εμππεξεηεζνχλ ζε κηα Γεκφζηα 

Τπεξεζία απφ ηελ πξψηε ηνπο επίζθεςε. Δπηπξνζζέησο, νη πεξηζζφηεξνη ληψζνπλ 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα κε ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο ζπλαιιαγέο, κε ην Γεκφζην, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε ρξήζεο ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ αλαγλσξίζεη ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (π.ρ. εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ, δηαθάλεηα) , θαζψο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο (π.ρ. βειηησκέλεο ζρέζεηο, κεησκέλε 

δηαθζνξά, απμεκέλε δηαθάλεηα, αθξηβείο θαη ελεκεξσκέλεο ειεθηξνληθέο 

πιεξνθνξίεο) (πρ Layne & Lee, 2001; Pollitt & Dan, 2011; Bertot, et al. 2010; 

OECD, 2011; Bonsón et al., 2012; Osborne et al., 2013; Mergel, 2013). 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη πνιίηεο πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο εθαξκνγέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζην κέιινλ.   

Έλα ίζσο «ζνιφ» ζεκείν ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαίλεηαη λα είλαη ε 

δηαρείξηζε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Γεκφζην, 

θαζψο λαη κελ ζεσξνχλ φηη ην Γεκφζην δηαρεηξίδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ 

πνιηηψλ κε κεγαιχηεξε εκπηζηεπηηθφηεηα, ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ 

έλαξμε ρξήζεο ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, αιιά φρη ζε 

ηφζν κεγάιν βαζκφ, φπσο παξνπζηάδνληαη ηα ππφινηπα ζεκεία ησλ εθαξκνγψλ.  
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Άιινη παξάγνληεο, ζχκθσλα κε παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε αλεπαξθήο 

ππνδνκή εμνπιηζκνχ, ε έιιεηςε γλψζεο, ε πεξηνξηζκέλε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε 

επξχηεξεο εθαξκνγέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε γηα ηε ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ, ν θφβνο αληηκεηψπηζεο ησλ αιιαγψλ, ειάρηζηε 

αμηνπηζηία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, θαζψο θαη αληίζηαζε εθ 

κέξνπο ησλ πνιηηψλ ζηηο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε (OECD, 2011; Picazo-Vela et al., 2012; Hatmaker, 2014). 

εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη είλαη πην επραξηζηεκέλνη απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ζπγθξηηηθά κε ηα θπζηθά ζεκεία εμππεξέηεζεο ησλ 

Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ, ελψ είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ηαρχηεηα 

εμππεξέηεζεο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ελ γέλεη.  

πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη ν ξφινο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη 

θαηαιπηηθφο ζηηο δηαδηθαζίεο ζηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 

ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ελψ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζε βειηησκέλεο, επέιηθηεο θαη 

πξνζαξκφζηκεο ππεξεζίεο. Οη πνιίηεο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη πηζηεχνπλ 

φηη ε πνηφηεηα ηνπο εληζρχεηαη, ε ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο απμάλεηαη, νη ζπλαιιαγέο 

γίλνληαη πην εχθνιεο, αζθαιείο θαη αμηφπηζηεο. Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

θαίλεηαη λα κπνξεί λα αλαθηήζεη ηε ρακέλε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζην Γεκφζην 

θαη λα αλαβαζκίζεη ηελ εηθφλα ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο κηαο 

λέαο ςεθηαθήο θνπιηνχξαο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.  

Έλαο παξάγνληαο πνπ δχλαηαη λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, 

ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, είλαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ κπνξνχλ νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο ησλ 

Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ λα παξέρνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί 

λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε ηνλ 

εληνπηζκφ πεξηνρψλ αλεζπρίαο ηνπ πνιίηε θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ – ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

2. 
Ζ άπνςή ζαο γηα ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο – ππεξεζίεο ηνπ 

Γεκόζηνπ ηνκέα – Α) Λόγνη ρξήζεο 
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Έρσ ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε απφ ηε δηνίθεζε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, 

γηα λα ηα ρξεζηκνπνηψ. 
1 2 3 4 5 

 
Οη άλζξσπνπ πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα κέλα, πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα ηα 

ρξεζηκνπνηψ. 
1 2 3 4 5 

 
Οη γλσζηνί κνπ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ, έρνπλ πεξηζζφηεξν πξεζηίδ, ζε 

ζρέζε κε  απηνχο πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. 
1 2 3 4 5 

 Πξνηίζεκαη λα ηα ρξεζηκνπνηψ ζην άκεζν κέιινλ. 1 2 3 4 5 

 
Έρσ εχθνια πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή θαη ζην  δηαδίθηπν, γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηψ. 
1 2 3 4 5 

 Πξνβιέπσ φηη ζα ηα ρξεζηκνπνηψ ζην άκεζν κέιινλ. 1 2 3 4 5 

3. 
Ζ άπνςή ζαο γηα ηε ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθώλ ηόπσλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ νξγαληζκώλ 
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Ο δηαδηθηπαθνί ηφπνη ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ κνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα έρσ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο 24 ψξεο ηε 

κέξα,  7 κέξεο ηελ εβδνκάδα. 

1 2 3 4 5 

 
Βξίζθσ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ εχθνινπο 

ζηε ρξήζε. 
1 2 3 4 5 

 
Έρσ εχθνια πξφζβαζε ζηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ, φηαλ ρξεηάδεηαη. 
1 2 3 4 5 

 

Πξνηηκψ λα έξρνκαη ζε άκεζε επαθή (πξφζσπν κε πξφζσπν) κε ηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, απφ ην λα ρξεζηκνπνηψ ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ηνπο. 

1 2 3 4 5 

 
Ζ ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ είλαη κηα 

επράξηζηε εκπεηξία. 
1 2 3 4 5 

1.1 Ση απφ ηα παξαθάησ εθθξάδεη θαιχηεξα ην επίπεδν εκπεηξίαο ζαο ζην ηληεξλέη; 

 Αλχπαξθην      Αξράξην   Μεζαίν    

1.2 Πνηεο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο – ππεξεζίεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο γλσξίδεηε (παξαθαιώ 

ζεκεηώζηε)   

 

1.3 Πνηεο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο – ππεξεζίεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ρξεζηκνπνηείηε (παξαθαιώ 

ζεκεηώζηε) 
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Γελ κνπ αξέζεη λα πξαγκαηνπνηψ ειεθηξνληθά ηηο δνζνιεςίεο κνπ κε 

ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. 
1 2 3 4 5 

 
Υξεζηκνπνηψ ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ γηα 

λα ιακβάλσ πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο. 
1 2 3 4 5 

 
Θα θάλσ ρξήζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζην 

κέιινλ. 
1 2 3 4 5 

4) Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο ησλ θπβεξλεηηθώλ 

νξγαληζκώλ  

α) Μηα θνξά ηελ εβδνκάδα  

β) Μηα θνξά ην κήλα  

γ) Μηα θνξά ην εμάκελν  

δ) Μηα θνξά ην ρξφλν  

ε) Κάζε κέξα  

5) Οη ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηώλ ζα γίλνληαη νινέλα θαη πην εύθνιεο κε ηελ αύμεζε ηεο 

ρξήζεο ησλ θαηλνηόκσλ  ππεξεζηώλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

α) Γηαθσλψ απφιπηα 

β) Γηαθσλψ  

γ) Οχηε δηαθσλψ Οχηε ζπκθσλψ  

δ) πκθσλψ  

ε) πκθσλψ απφιπηα  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 
Γηαθσλψ απφιπηα Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

6) Πξηλ ηελ επνρή ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

νη ζπλαιιαγέο κνπ κε ην 

Γεκφζην δηεθπεξαηψλνληαλ 

ρσξίο ιάζε 

     7) Με ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ / 

εθαξκνγψλ ηνπ Γεκνζίνπ νη 

ζπλαιιαγέο κνπ 

δηεθπεξαηψλνληαη ρσξίο ιάζε 

     8) Πξηλ ηελ επνρή ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

δελ κπνξνχζα λα 

εμππεξεηεζψ κε επηηπρία απφ 

ηελ πξψηε θνξά πνπ ζα 

πήγαηλα ζε έλαλ δεκφζην 

νξγαληζκφ 

     9) Πξηλ ηελ επνρή ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

εκπηζηεπφκνπλ πεξηζζφηεξν 

     



 68 

ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, 

ζπγθξηηηθά κε ζήκεξα  

 

ΓΗΑΦΑΛΗΖ 
Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

10) Σν πξνζσπηθφ ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζήκεξα 

κνπ εκπλέεη πεξηζζφηεξε 

εκπηζηνζχλε, ζπγθξηηηθά κε ηελ 

πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε ρξήζεο 

ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

     11) ήκεξα, ληψζσ κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα κε ηηο ειεθηξνληθέο 

κνπ ζπλαιιαγέο, κε ην Γεκφζην, 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πξηλ 

ηελ έλαξμε ρξήζεο ππεξεζηψλ / 

εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

     12) ήκεξα, ην Γεκφζην 

δηαρεηξίδεηαη ηα πξνζσπηθά κνπ 

δεδνκέλα κε κεγαιχηεξε 

εκπηζηεπηηθφηεηα, ζπγθξηηηθά κε 

ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ έλαξμε 

ρξήζεο ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

     13) Μεηά ηελ έλαξμε ρξήζεο 

ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ληψζσ κεγαιχηεξε αζθάιεηα γηα 

ηηο ζπλαιιαγέο κνπ κε ην 

Γεκφζην  

     14) Μεηά ηελ έλαξμε ρξήζεο 

ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, νη 

ζπλαιιαγέο κνπ κε ην Γεκφζην 

είλαη πην εχθνιεο  

      

 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ 
Γηαθσλψ 

απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε δηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ 
πκθσλψ 

πκθσλψ 

απφιπηα 

15) Ήκνπλ 

πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ 

ηελ εμππεξέηεζε ζε 

θπζηθά ζεκεία 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ, 

ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο / ππεξεζίεο  

     16) Ήκνπλ 
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πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ 

ηελ ηαρχηεηα 

εμππεξέηεζεο ζε 

θπζηθά ζεκεία 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ, 

ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο / ππεξεζίεο 

17) Ήκνπλ 

πεξηζζφηεξν 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηα 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα,  

ζπγθξηηηθά κε ηελ 

πεξίνδν πξηλ ηελ 

έλαξμε ρξήζεο 

ππεξεζηψλ / 

εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο  

      

18) ε πνην βαζκό ζεσξείηαη όηη επεξεάδνπλ νη εθαξκνγέο / ππεξεζίεο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα 

α) Καζφινπ  

β) Λίγν  

γ) Μέηξηα  

δ) Πνιχ 

19) Ζ ιεηηνπξγία ησλ Γεκόζησλ Τπεξεζηώλ ζα βειηηώλεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν κε 

ηελ αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ θαηλνηόκσλ  ππεξεζηώλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

α) Γηαθσλψ απφιπηα 

β) Γηαθσλψ  

γ) Οχηε δηαθσλψ Οχηε ζπκθσλψ  

δ) πκθσλψ  

ε) πκθσλψ απφιπηα  

20) Ζ δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγώλ ησλ Γεκόζησλ Οξγαληζκώλ ζα βειηηώλεηαη νινέλα 

θαη πεξηζζόηεξν κε ηελ αύμεζε ηεο ρξήζεο ησλ θαηλνηόκσλ  ππεξεζηώλ ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

α) Γηαθσλψ απφιπηα 

β) Γηαθσλψ  

γ) Οχηε δηαθσλψ Οχηε ζπκθσλψ  

δ) πκθσλψ  
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ε) πκθσλψ απφιπηα  

21. Γεκνγξαθηθά ηνηρεία: Παξαθαιώ βάιηε έλα Υ ζην αληίζηνηρν θνπηάθη. 

 

    Φχιν:            Άλδξαο    Γπλαίθα 

    Ζιηθία:   θάησ ησλ 20          21-30                 31-40   41-  

    Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ζαο;  

 Τπνρξεσηηθφ      Γεπηεξνβάζκηα      Σξηηνβάζκηα       Μεηαπηπρηαθφ-Γηδαθηνξηθφ 


