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Πρόλογος 

Στην παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια να παρουσιαστεί η υφιστάµενη 

κατάσταση στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από την Ελλάδα και την 

Κύπρο και ειδικότερα στους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυτών των 

χωρών. Για να υπάρξει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα, η εργασία αυτή ξεκινά µε τον 

ορισµό και γενικότερα την παρουσίαση της έννοιας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

στο πρώτο κεφάλαιο. Ακολουθεί µια περιγραφή των προγραµµάτων  της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και γενικότερα η οπτική της όσον αφορά το θέµα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα 

χρονοδιάγραµµα και η υφιστάµενη κατάσταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην 

Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο είναι η υφιστάµενη κατάσταση της Κύπρου στο θέµα 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια 

σύγκρισης αυτών των δύο χωρών µεταξύ τους αλλά και µε τις άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το επίπεδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο 

έκτο και έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτών των δυο χωρών. Τέλος, στο όγδοο 

δίνονται κάποια παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών από ιστοσελίδες δήµων της 

Ελλάδας και της Κύπρου.    



3 
 

 

 

Abstract 

 

This paper was an attempt to present the current situation in the implementation of 

eGovernment in Greece and Cyprus and in particular the implementation of 

eGovernment from the bodies of local government in these countries. To provide a 

more complete picture, this work starts with the definition and general presentation of 

the concept of electronic government in the first chapter. The following is a description 

of the programs of the European Union and the wider perspective on the issue of 

eGovernment in the second chapter. The third chapter presents a timetable and the 

current situation of eGovernment in Greece. The fourth chapter is the existing situation 

in Cyprus to e-governance, while the fifth chapter is an attempt to compare these two 

countries among themselves and with other European Union countries regarding the 

level of eGovernment. The sixth and seventh chapter presents the current situation of 

eGovernment in Local Authorities of these two countries. Finally, the eighth chapter is 

some examples of best practice from local sites of Greece and Cyprus.
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 Εισαγωγή 

 

 Στις µέρες µας πολύ σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινότητα µας διαδραµατίζει η 

τεχνολογία,  δεν υπάρχει πτυχή της ζωής µας που να µην έχει επηρεαστεί από τον  αέρα 

της τεχνολογίας. Ιδιαίτερα οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν 

επιφέρει πολύ  µεγάλες αλλαγές στο τρόπο ζωής των ανθρώπων. Η τεχνολογία έχει τη 

δυνατότητα να µεταµορφώνει τις ανθρώπινες δραστηριότητες, προσφέροντας µεταξύ 

άλλων, αποτελεσµατικότερους τρόπους επικοινωνίας και πιο αποδοτικούς τρόπους 

εργασίας. Ειδικότερα, την τελευταία δεκαετία, µε µια πληθώρα εφαρµογών των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας, οι οποίες έχουν επιφέρει πολύ µεγάλες αλλαγές στις 

διάφορες όψεις της καθηµερινότητας, όπως για παράδειγµα οι ισχυροί προσωπικοί 

υπολογιστές και τα δηµόσια ευρυζωνικά δίκτυα δεδοµένων.  

 Πλέον οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν µε άλλους ανθρώπους 

που µπορεί να βρίσκονται σε πολύ αποµακρυσµένες περιοχές και όχι µόνο, µπορούν να 

έχουν ακόµη και οπτική επαφή. Επίσης, µπορούν να κάνουν αγορές από το σπίτι τους 

σε όποια χρονική στιγµή θέλουν και η επιχείρηση από την οποία κάνουν τις αγορές να 

βρίσκεται πολύ µακριά ακόµη και σε άλλη ήπειρο. Αυτή η τεχνολογική επανάσταση 

ξεκίνησε από την δεκαετία 1970  όπου εµφανίστηκαν τα συστήµατα ηλεκτρονικής 

µεταφοράς χρηµατικών πόρων  µεταξύ τραπεζών, αργότερα την δεκαετία του 1980 

εισήχθηκαν οι  τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βασίζονται στην 

αρχιτεκτονική της ανταλλαγής µηνυµάτων και το  ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στις αρχές 

δεκαετίας 1990 έχουµε την ευρεία διάδοση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), 

εµφάνιση τεχνολογιών ηλεκτρονικής διάσκεψης (conferencing) και ηλεκτρονικής 

συνοµιλίας (IRC), οµάδων συζήτησης (newsgroup, forums), µεταφοράς αρχείων (FTP) 
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κ.τ.λ. ενώ στα µέσα της δεκαετίας του 1990 έχουµε την εµφάνιση του παγκόσµιου 

ιστού (www) στο διαδίκτυο, browsers και µηχανών αναζήτησης που προσφέρουν 

µεγάλη ευκολία χρήσης στη δηµοσίευση και εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το 

ηλεκτρονικό εµπόριο εµφανίζεται ως ένας νέος, φθηνότερος και ταχύτερος τρόπος 

πραγµατοποίησης συναλλαγών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έρχεται η  

βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης και εργαλείων και δίνεται ιδιαίτερη  έµφαση 

στην ασφάλεια των συναλλαγών µε την καθιέρωση µεθόδων κρυπτογράφησης του 

περιεχοµένου και εξακρίβωσης της ταυτότητας των συναλλασσόµενων. Στις µέρες µας, 

οι πιο δηµοφιλείς εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου είναι: 

� Ηλεκτρονικό εισιτήριο 

� Ηλεκτρονική τράπεζα 

� Ηλεκτρονικά καταστήµατα λιανικής (π.χ. super market) 

� Ηλεκτρονικό τιµολόγιο 

� Ηλεκτρονικό χρήµα (ηλεκτρονικό πορτοφόλι) 

� Ηλεκτρονικός τύπος (π.χ. ηλεκτρονική εφηµερίδα) 

   Έχοντας εθιστεί οι πολίτες σε αυτόν τον τρόπο ζωής και σε αυτές  υπηρεσίες 

που τους προσφέρει ο ιδιωτικός τοµέας, η απαίτηση για καλύτερες, ποιοτικότερες και 

ταχύτερες υπηρεσίες στο δηµόσιο ολοένα και αυξάνεται. Οι δηµόσιες υπηρεσίες είναι ο 

σκελετός του κράτους, αν ο σκελετός του κράτους δεν είναι ευέλικτος, ταχύς και 

αποτελεσµατικός τότε πολύ δύσκολα το κράτος θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις 

σύγχρονες απαιτήσεις. Για να ακολουθήσει το κράτος τις εξελίξεις και να µπορέσει να 

ανταπεξέλθει στις προκλήσεις πρέπει να εκσυγχρονίσει τον τρόπο που λειτουργεί έτσι 

ώστε να παράσχει στους πολίτες τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Με άλλα λόγια οι 

υπηρεσίες του κράτους πρέπει από κρατοκεντρικές που  είναι να γίνουν 

πολιτοκεντρικές. Σε αυτό το σηµείο εισάγεται η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
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(eGovernment) ή αλλιώς η ψηφιακή διακυβέρνηση. Ο όρος της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης εισήχθηκε από τις αρχές του 1990 όπου πολλές κυβερνήσεις ανά τον 

κόσµο υιοθέτησαν προγράµµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης έτσι ώστε να παρέχουν 

ηλεκτρονικά  πληροφορίες και υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. 

Παρακάτω θα αναλυθεί διεξοδικότερα ο όρος της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

καθώς θα παρατεθούν και διάφοροι ορισµοί που έχουν δοθεί κατά καιρούς στην 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, τα µοντέλα της, οι µορφές  που έχει, οι διαστάσεις της  

και τα στάδια εξέλιξης της. 

 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

 

 Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση βασίζεται στη χρήση της Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας και ειδικά του ∆ιαδικτύου για την παροχή πληροφοριών και ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στους πολίτες (Government to Citizen) και τις επιχειρήσεις (Government to 

Business) , όπως επίσης και για την ανταλλαγή πληροφοριών και υπηρεσιών από 

δηµόσια υπηρεσία σε δηµόσια υπηρεσία (Government to Government). Οι ορισµοί που 

έχουν δοθεί κατά καιρούς στην έννοια Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση ποικίλουν, ιδιαίτερα 

ως προς την προσέγγιση τους, µερικοί την  προσεγγίζουν τεχνικά, δηλαδή ως προς την 

χρήση της τεχνολογίας από δηµόσιες υπηρεσίες και άλλοι την προσεγγίζουν θεωρητικά, 

δηλαδή σαν µια δοµική αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης. Παρακάτω θα 

παρουσιαστούν µερικοί ορισµοί που αντιπροσωπεύουν τις παραπάνω κατηγορίες: 

• Ορισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης: « (Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι…) η 

χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δηµόσια διοίκηση, 

σε συνδυασµό µε οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού µε σκοπό 
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τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού την ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και την 

υποστήριξη των δηµόσιων πολιτικών.» 

• Ο ορισµός της κυβέρνησης των ΗΠΑ: «(Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι…) 

η χρήση από την κυβέρνηση εφαρµογών του ∆ιαδικτύου και άλλων τεχνολογιών σε 

συνδυασµό µε διαδικασίες που ενσωµατώνουν αυτές τις τεχνολογίες για την ενίσχυση 

της πρόσβασης στην κρατική πληροφορία προς το κοινό, άλλες υπηρεσίες και κρατικές 

οντότητες, ή την βελτίωση σε κυβερνητικές λειτουργίες ως προς την 

αποτελεσµατικότητα , την ποιότητα των υπηρεσιών και τον µετασχηµατισµό τους». 

• Ο ορισµός του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη 

(OECD): « (Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι…) η χρήση τεχνολογιών της 

πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, ειδικά του ∆ιαδικτύου σαν εργαλείο για 

καλύτερη διακυβέρνηση». 

• Ο ορισµός των Layne & Lee1 : «Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι ο 

µετασχηµατισµός των διακυβερνητικών διαδικασιών που προέρχονται από την συνεχή 

και αλµατώδη εισαγωγή στην κοινωνία των πιο προηγµένων ψηφιακών τεχνολογιών ».  

• Ο ορισµός του Mohammad2: « Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι κάτι 

περισσότερο από ένα website, email ή διαδραστικές διαδικασίες µέσω του διαδικτύου. 

Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση γίνεται η φυσική προέκταση της τεχνολογικής 

επανάστασης που έχει συνοδέψει την κοινωνία της γνώσης . Η Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση έχει προσθέσει νέα σενάρια  όπως διαφάνεια, λογοδοσία, συµµετοχή 

πολιτών στην  αξιολόγηση των επιδόσεων της κυβέρνησης». 

Όπως φαίνεται και από τους παραπάνω ορισµούς η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

θέτει το κράτος στην υπηρεσία του πολίτη και των επιχειρήσεων. Καθώς εκτός από τις 

                                                 
1 Layne K. & Lee j. “Developing fully functional e-Government: A four stage model”, 2001. 
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πληροφορίες που µπορεί να λαµβάνει, ο πολίτης µπορεί να συµµετέχει στην 

διακυβέρνηση της χώρας µέσω διαβουλεύσεων και να «ελέγχει» την διαφάνεια των 

πολιτικών που ακολουθούνται. Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση «θα κάνει την 

κυβέρνηση πιο διάφανη, αποτελεσµατική, και θα µεταφέρει τις κυβερνητικές 

πληροφορίες και υπηρεσίες στους πολίτες πολύ πιο γρήγορα και εύκολα. Κάποιος δεν 

θα χρειάζεται να πηγαίνει σε διαφορετικά κυβερνητικά γραφεία όταν µε ένα κλικ του 

ποντικιού στο σπίτι του ή σε άλλα µέρη θα κάνει την ίδια δουλειά σε λίγα λεπτά» 

(Xiong 2006). Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση έχει τρεις διαστάσεις: την δηµοκρατική 

διάσταση, την διάσταση παροχής υπηρεσιών και την διάσταση της 

αποτελεσµατικότητας
3 . Η δηµοκρατική διάσταση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

δεν έχει να κάνει µόνο µε την καθηµερινή αλληλεπίδραση µεταξύ των πολιτών και του 

κράτους κατά την οποία ο κάθε πολίτης όποτε και όταν θέλει µπορεί να 

πραγµατοποιήσει. Στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να επιτευχθεί 

και η άµεση δηµοκρατία κατά την οποία ο κάθε πολίτης θα είναι σε θέση να συµµετέχει 

ενεργά στην διαµόρφωση των πολιτικών του κράτους. Για να φτάσει σε αυτό το 

επίπεδο όµως η εφαρµογή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης υπάρχουν πολλά εµπόδια 

και πολλές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Παρόλα αυτά, έχουν γίνει κάποια 

σηµαντικά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση καθώς έχουν εισαχθεί πλέον (και στην 

Ελλάδα) οι δηµόσιες ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, σύµφωνα µε τις οποίες ο κάθε 

πολίτης έχει την δυνατότητα µέσω του ηλεκτρονικού του υπολογιστή να σχολιάζει και 

να προτείνει τροποποιήσεις πάνω σε κάθε νοµοσχέδιο που δίνεται προς διαβούλευση. 

Αφού τελειώσει η διαδικασία αυτή τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των πολιτών 

µελετώνται και µπορεί ανάλογα µε τα περιθώρια που υπάρχουν να γίνουν κάποιες 

αλλαγές που προτάθηκαν πάνω στο νοµοσχέδιο. Από την άλλη πλευρά η διάσταση της 

                                                 
3 Gronlund A., “Electronic e-Government: Design Applications and Management”,2001. 
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παροχής υπηρεσιών εστιάζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών που µπορούν να 

προσφέρουν οι δηµόσιες υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Με την 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση οι δηµόσιες υπηρεσίες εκσυγχρονίζονται και ως προς τον 

τρόπο λειτουργίας τους αλλά και ως προς την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα 

των υπηρεσιών που προσφέρουν . Σε αυτό το σηµείο εισάγεται και η διάσταση της 

αποτελεσµατικότητας, σύµφωνα µε την  οποία οι υπηρεσίες που προσφέρει το δηµόσιο 

δεν πρέπει να είναι µόνο ποικίλες και γρήγορες αλλά και αποτελεσµατικές.  

 Οι µορφές που µπορεί να πάρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι τρείς: α) 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες προς τους Πολίτες (Government to Citizen), β) ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (Government to Business), γ) ∆ηµόσιες Υπηρεσίες προς 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες (Government to government). Η πρώτη µορφή της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης θέτει το κράτος στην υπηρεσία των πολιτών, οι πολίτες µέσω των 

ιστοσελίδων των δηµόσιων υπηρεσιών µπορούν να κατεβάσουν διάφορες φόρµες και 

αιτήσεις, να πληρώσουν φόρους και γενικότερα να πάρουν πληροφορίες. Η δεύτερη 

µορφή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης θέτει τα κράτος στην υπηρεσία των 

επιχειρήσεων και της ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις και αυτές από την πλευρά τους 

µπορούν να παίρνουν πληροφορίες, να πληρώνουν τους φόρους τους, να ανανεώνουν 

τις άδειες τους και σε κάποιες χώρες να βγάζουν, ακόµη και, την άδεια λειτουργίας τους 

µέσω των ιστοσελίδων των δηµόσιων υπηρεσιών. Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

µπορεί να φέρει ανάπτυξη σε µια χώρα αν δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 

την εύρυθµη λειτουργία των επιχειρήσεων, χωρίς να υπάρχει µεγάλη γραφειοκρατία και 

καθυστέρηση στην δηµιουργία και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η τελευταία 

µορφή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι κατά κάποιο τρόπο και η βάση της, διότι 

για να υπάρχει ευελιξία στις δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να υπάρχει και επικοινωνία 
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µεταξύ τους, έτσι ώστε να είναι αποτελεσµατικές και να µην υπάρχει καθυστέρηση στις 

συναλλαγές.  

Επιπλέον, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση µπορεί και να διαχωριστεί και σε 

επίπεδα, δηλαδή σε δείκτες που παρουσιάζουν το επίπεδο που έχει φτάσει η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση στον δηµόσιο τοµέα, τέτοιοι δείκτες είναι οι παρακάτω4: 

• 1ο επίπεδο: Πληροφόρηση – ∆ηµοσίευση (Information). 

Οι δηµόσιες υπηρεσίες παρέχουν µόνο πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο 

διεκπεραίωσης των υπηρεσιών. Οι πληροφορίες αφορούν τα δικαιολογητικά που πρέπει 

να προσκοµιστούν, τους φορείς που εµπλέκονται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, 

τη σειρά εκτέλεσης των συναλλαγών που περιλαµβάνει η υπηρεσία, κλπ. 

• 2ο επίπεδο: ∆ιάδραση – Αλληλεπίδραση (One‐‐‐‐way interaction). 

Οι δηµόσιες υπηρεσίες παρέχουν πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης 

της υπηρεσίας καθώς και επίσηµο υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων, κλπ), το 

οποίο οι χρήστες µπορούν να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους, να το τυπώσουν και 

να το χρησιµοποιήσουν κατά τη συναλλαγή τους µε το φορέα. 

• 3ο επίπεδο: Αµφίδροµη διάδραση (Two‐‐‐‐way interaction). 

Εκτός από πληροφορίες, οι δηµόσιες υπηρεσίες προσφέρουν online φόρµες για 

συµπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή. ∆εδοµένου ότι περιλαµβάνουν online 

υποβολή στοιχείων από µέρους του χρήστη, προϋποθέτουν µηχανισµό αναγνώρισης, 

ταυτοποίησης και προστασίας των δεδοµένων που αποστέλλει ο χρήστης της 

υπηρεσίας. 

• 4ο επίπεδο: Συναλλαγή (Transaction). 

                                                 
4 Layne K. & Lee j. “Developing fully functional e-Government: A four stage model”, 2001. 
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Εκτός από φόρµες αποστολής στοιχείων, οι δηµόσιες υπηρεσίες υποστηρίζουν 

λειτουργίες όπου ο χρήστης ολοκληρώνει τις οικονοµικές συναλλαγές που 

περιλαµβάνει η υπηρεσία. Η λειτουργία αυτού του επιπέδου, συνεπάγεται τη 

δυνατότητα της πλήρους υποκατάστασης της αντίστοιχης µη ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 

 

 

∆ιάγραµµα 1 

 

Τον Σεπτέµβριο του 2007 πραγµατοποιήθηκε η µελέτη «The User Challenge 

Benchmarking The Supply Of Online Public Services» από την Capgemini για 

λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρουσιάζει το ποσοστό των 

δηµόσιων υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά στην Ευρώπη των 27+ (ΕΕ 27 συν 

Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία). Η µελέτη της Capgemini παρουσίασε µία 

καινοτοµία σε σχέση µε τις αντίστοιχες µελέτες των προηγούµενων ετών, εισάγοντας 

ένα νέο πέµπτο επίπεδο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης δηµόσιας υπηρεσίας (online 

sophistication). 

Το νέο επίπεδο παρέχει µία ένδειξη για το πόσο η παροχή µίας ηλεκτρονικής 

δηµόσιας υπηρεσίας βασίζεται σε ολοκληρωµένες ψηφιακές διεργασίες front office και 
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back office, σε επαναχρησιµοποίηση διαθέσιµης πληροφορίας από πλευράς του 

δηµόσιου φορέα και σε ενσωµάτωση υπηρεσιών προνοητικής παροχής ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών σε εγγεγραµµένους χρήστες. 

Το 5ο επίπεδο (personalisation) ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης εισάγει δύο νέα στοιχεία: 

1. Την προνοητική παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κατά την οποία ο δηµόσιος 

φορέας ενεργεί προνοητικά µε σκοπό να αυξήσει την ποιότητα της υπηρεσίας και τη 

φιλικότητα προς τον χρήστη. (ο φορέας ενηµερώνει τον χρήστη για τις ενέργειες που 

χρειάζονται, προσυµπληρώνει ηλεκτρονικές φόρµες µε τα στοιχεία του χρήστη που 

νόµιµα έχει καταχωρηµένα στις βάσεις δεδοµένων του κτλ) 

2. Την αυτόµατη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κατά την οποία ο δηµόσιος 

φορέας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, οι 

οποίες  αποτελούν πλέον νόµιµο δικαίωµα για αυτούς. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να 

κάνει αίτηση παροχής της υπηρεσίας, η υπηρεσία παρέχεται σε αυτόν αυτόµατα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται σχηµατικά τα νέα επίπεδα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, τα οφέλη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

είναι διάχυτα και σε όλες τις εκφάνσεις του κράτους , κοινωνική οικονοµική, και 

πολιτική. Ο στόχος της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης γενικά είναι η υποστήριξη της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των τριών κύριων παραγόντων στην κοινωνία προκειµένου να 

επιτύχει πολιτική, κοινωνική και οικονοµική πρόοδο στη χώρα. Επίσης, συµβάλλει 

στην αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών, στον εκµοντερνισµό της διακυβέρνησης , 

στην δηµιουργία εµπιστοσύνης των πολιτών στην κυβέρνηση τους, στην ενίσχυση της 

∆ηµοκρατίας, σε καλύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στην βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των αποµακρυσµένων περιοχών και των ατόµων µε αναπηρία, στην µείωση 

δαπανών και στην αύξηση της παραγωγικότητας  των δηµόσιων υπηρεσιών. 



14 
 

 Για να αποδώσει όµως η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση το 100% των 

δυνατοτήτων της και να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά πρέπει να αντιµετωπίσει πολλές 

προκλήσεις. Η εισαγωγή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στην κρατική λειτουργία 

δεν είναι ένα απλό θέµα, µε την έλευσή της πραγµατοποιείται µια τοµή, µία ριζική 

αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης, για αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση πρέπει να υπερπηδήσει πολλά εµπόδια. Καταρχήν, πρέπει να 

ενηµερωθούν οι πολίτες για δυνατότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει η 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, όπως επίσης, πρέπει να αναπτυχθούν οι κατάλληλες 

υποδοµές σε όλα τα µήκη και πλάτη των δηµοσίων υπηρεσιών, αυτό είναι ιδιαίτερα 

δαπανηρό όσον αφορά τα δηµόσια έξοδα. Μπορεί κάποια χώρα να µη διαθέτει τους 

απαραίτητους πόρους για την εφαρµογή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αυτό να 

επιφέρει χάσµα µεταξύ των χωρών. Μια άλλη σηµαντική πρόκληση που πρέπει να 

αντιµετωπίσει ένα κράτος για να εφαρµόσει την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι το 

θέµα της ασφάλειας των συναλλαγών. Αυτό είναι ένα θέµα που ταλανίζει γενικότερα 

όλο το διαδίκτυο, πόσο µάλλον τις δηµόσιες υπηρεσίες που χειρίζονται «ευαίσθητα» 

θέµατα. Πρέπει το κάθε κράτος για να µπορέσει να αναπτυχτεί η Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες, έτσι ώστε να απαλειφθεί το αίσθηµα 

φόβου για τις συναλλαγές από το διαδίκτυο και να δηµιουργηθεί ένα κλίµα 

εµπιστοσύνης από τους πολίτες και να νιώθουν ασφαλείς όσον αφορά τα προσωπικά 

δεδοµένα τους. Μια άλλη πρόκληση που πρέπει να αντιµετωπίσει η Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση είναι να ξεπεράσει το ψηφιακό χάσµα που αφορά την ηλικία των 

πολιτών, την τοποθεσία, το επίπεδο εισοδήµατος και το επίπεδο µόρφωσης, τη γλώσσα 

και τις ειδικές ανάγκες. Η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει έτσι ώστε να µειωθεί όσο 

γίνεται το ψηφιακό χάσµα επιµορφώνοντας τους πολίτες που για λόγους ηλικίας δεν 

εκτίθενται στα νέα τεχνολογικά µέσα όπως για παράδειγµα στους ηλεκτρονικούς 
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υπολογιστές, όπως επίσης πρέπει να επιµορφώσει και αυτούς που δεν έχουν την 

οικονοµική δυνατότητα να µάθουν να χειρίζονται τους Η/Υ. Πρέπει επίσης να 

φροντίσει και την εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού των δηµοσίων υπηρεσιών για 

να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι 

ένα από τα κύρια προβλήµατα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς θα πρέπει να 

παράσχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες σε όλους 

ανεξαιρέτως τους πολίτες. Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες θα πρέπει να υπάρξει 

συντονισµός και συγκεκριµένα µέτρα που θα προωθήσουν την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει ένα είδος παρακολούθησης της πορείας 

της µε αξιολόγηση της προόδου των δηµόσιων υπηρεσιών. Παρακάτω θα αναλυθεί η 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιο συγκεκριµένα οι 

πολιτικές που ακολουθήθηκαν για την προώθηση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

στα κράτη-µέλη. 

 

 

Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Όντας µια παγκόσµια δύναµη η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ακολουθήσει τις 

εξελίξεις τις τεχνολογίας και ιδιαίτερα τις εξελίξεις στον τρόπο διακυβέρνησης των 

κρατών της. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην προώθηση της εφαρµογής της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα κράτη-µέλη της, 

πολλά προγράµµατα της χρηµατοδοτούν τα κράτη-µέλη για να εντάξουν την 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στις προτεραιότητες τους. Το πρώτο πρόγραµµα που 

εισήγαγε την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση σαν µια από τις βασικές προϋποθέσεις για 

ανάπτυξη µια χώρας της Ε.Ε. είναι η Στρατηγική της Λισσαβόνας , ακολούθησε το 
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eEurope 2002 και το eEurope 2005 και µετά η Στρατηγική i2010. Παρακάτω θα 

παρουσιαστούν αυτά τα τέσσερα προγράµµατα για αναδειχθεί η πορεία που 

ακολούθησε η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Στρατηγική της Λισσαβόνας 

 

 Θέλοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί ως µία από τις πιο ανταγωνιστικές 

οικονοµίες παγκοσµίως συµφώνησαν στις 23-24 Μαρτίου του 2000 στην πρωτεύουσα 

της Πορτογαλίας σε κάποιες βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούν όλα τα 

κράτη-µέλη για να καταστήσουν την Ε.Ε. ως το 2010 την πιο ανταγωνιστική και 

δυναµική οικονοµία γνώσης του κόσµου. Πιο αναλυτικά : η Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 

2010 θα έχει ικανή βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες 

θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Αυτός ο στόχος προϋπέθετε 

δηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου µέσα στον οποίο θα ασκείται ανεµπόδιστα η 

οικονοµική δραστηριότητα και θα ενθαρρύνονται η έρευνα, η καινοτοµία και η 

επιχειρηµατικότητα. Αυτοί οι τρείς τοµείς θεωρούνται ως απαραίτητες προϋποθέσεις 

για µακροχρόνια ανάπτυξη. Επίσης, θα ενισχύεται η αλληλενέργεια µεταξύ των κρατών 

σε αυτούς τους τοµείς έτσι ώστε να είναι ισόρροπη η ανάπτυξη εντός των κρατών –

µελών. Επιπλέον, µε την Στρατηγική της Λισσαβόνας προωθείται η διασφάλιση της 

συνοχής µεταξύ των κρατών-µελών µέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης και της 

εξάλειψης του κοινωνικού αποκλεισµού. Τα κράτη-µέλη πρέπει να υιοθετούν υγιείς 

οικονοµικές πολιτικές για να επιτευχθούν οι µακροχρόνιοι αναπτυξιακοί στόχοι. Οι 

στόχοι που έθεσαν οι ηγέτες των κρατών-µελών µε την Στρατηγική της Λισσαβόνας 

είναι οι εξής: 
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• Η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου γνώσεων, µέσα στον οποίο οι πολίτες και 

οι επιχειρήσεις θα έχουν φθηνή πρόσβαση σε ένα παγκόσµιο δίκτυο 

πληροφόρησης και υπηρεσιών. Όλοι αδιακρίτως οι πολίτες θα έχουν την 

απαραίτητη κατάρτιση, προκειµένου να µπορούν να εκµεταλλευτούν τις 

δυνατότητες που τους παρέχονται από αυτήν την κοινωνία των γνώσεων. Το 

ηλεκτρονικό εµπόριο και το διαδίκτυο θα χρησιµοποιούνται ευρέως και θα 

συµβάλλουν στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ενώ οι νέες 

τεχνολογίες θα συµβάλλουν στην αστική και στην περιφερειακή ανάπτυξη, µε 

τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Ως απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση 

του στόχου αυτού κρίνονται οι νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις τηλεπικοινωνίες, η µείωση του κόστους 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, η εισαγωγή του διαδικτύου στα σχολεία και η 

σχετική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, καθώς και η δυνατότητα ηλεκτρονικής 

πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες. 

• Η ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής περιοχής έρευνας και καινοτοµίας, ελκυστικής για 

τους ερευνητές, στην οποία θα υπάρχει ενοποίηση των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Απαραίτητες προϋποθέσεις 

για τη δηµιουργία µιας τέτοιας περιοχής  είναι η ενθάρρυνση των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων µέσω φορολογικών και άλλων οικονοµικών πολιτικών, η 

δικτύωση των ερευνητικών φορέων και η ενίσχυση της κινητικότητας των 

ερευνητών, καθώς και η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο –ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. 

• Η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για τις νέες και καινοτόµες 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις µικροµεσαίες. Το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να 

ενθαρρύνει την πραγµατοποίηση επενδύσεων, την καινοτοµία και την 
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επιχειρηµατικότητα. Κρίνεται αναγκαίο να καταβληθούν προσπάθειες για τη 

µείωση του κόστους λειτουργίας και την άρση των εµποδίων εισόδου των 

επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων, στις αγορές, καθώς και για τη 

δικτύωση των επιχειρήσεων µε φορείς έρευνας και τεχνολογίας. 

• Οικονοµικές µεταρρυθµίσεις για την ολοκλήρωση και την αποτελεσµατικότητα 

της εσωτερικής αγοράς. Αναγκαίες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή είναι η 

άρση των εµποδίων στον τοµέα των υπηρεσιών και η επιτάχυνση της 

απελευθέρωσης των αγορών αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, µεταφορών –

συµπεριλαµβανοµένων και των εναέριων- και ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου, ο 

εκσυγχρονισµός των συστηµάτων δηµόσιων προµηθειών και η έµφαση σε 

οριζόντιες πολιτικές –όπως αυτές της απασχόλησης, της περιφερειακής 

ανάπτυξης, της έρευνας, της κατάρτισης και της περιβαλλοντικής προστασίας- 

αντί της παροχής κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες οδηγούν σε στρεβλώσεις του 

ανταγωνισµού. 

• Η δηµιουργία αποτελεσµατικών και ολοκληρωµένων χρηµατοοικονοµικών 

αγορών, οι οποίες θα διέπονται από διαφάνεια και θα διευκολύνουν την 

πρόσβαση των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων, στα αναγκαία 

κεφάλαια, θα επιτρέπουν τη συµµετοχή όλων των κατηγοριών επενδυτών στην 

κεφαλαιαγορά, θα εξασφαλίζουν κινητικότητα των κεφαλαίων διεθνώς, 

καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και χρήση νέων χρηµατοοικονοµικών 

εργαλείων, όπως τα κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital). 

• Η εφαρµογή υγιών µακροοικονοµικών πολιτικών, οι οποίες θα έχουν ως στόχο 

την εξασφάλιση της βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, τη µείωση της 

φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, ιδιαίτερα για τους σχετικά 



19 
 

ανειδίκευτους και χαµηλά αµειβόµενους εργαζοµένους και την ενθάρρυνση των 

επενδύσεων, της έρευνας, της ανάπτυξης, της καινοτοµίας και της τεχνολογίας. 

• Η έµφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, για την ανταπόκριση στις νέες 

συνθήκες της κοινωνίας της γνώσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους 

νέους, στους άνεργους και στους πολίτες, τα επαγγελµατικά προσόντα των 

οποίων απαξιώνονται µε την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Ως απαραίτητες 

ενέργειες κρίνονται, η αύξηση των επενδύσεων στο «ανθρώπινο κεφάλαιο», η 

µείωση -στο 50% µέχρι το 2010- του ποσοστού των πολιτών ηλικίας 18 έως 24 

ετών, οι οποίοι δεν λαµβάνουν ανώτερη εκπαίδευση, η πρόσβαση όλων των 

σχολείων στο διαδίκτυο και η εξέλιξη των κέντρων κατάρτισης σε πολύπλευρα 

κέντρα γνώσης, µε συµµετοχή πολλών οµάδων στόχων και δικτύωσή τους µε 

ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. Επίσης, είναι αναγκαία η ενθάρρυνση της 

δια βίου µάθησης και η ενίσχυση της κινητικότητας των µαθητών και των 

εκπαιδευτικών, τόσο µέσω των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο 

και µέσω της διεθνούς αναγνώρισης των προσόντων και της δηµιουργίας µιας 

ενιαίας µορφής βιογραφικού σηµειώµατος, το οποίο θα µπορεί να 

χρησιµοποιείται κατά βούληση. Γενικά, προτείνεται αναθεώρηση των στόχων 

των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών, κατά την οποία θα 

λαµβάνονται υπόψη οι αναγκαιότητες και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σε συνδυασµό µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους. 

• Η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Τέθηκε ως 

στόχος η αύξηση του συντελεστή απασχόλησης από 61% το 2000 σε 70% το 

2010 και, ειδικότερα, η αύξηση του συντελεστή της γυναικείας απασχόλησης 

από 51% το 2000 σε τουλάχιστον 60% το 2010. Αναγκαίες ενέργειες για την 

επίτευξη του στόχου αυτού είναι η έµφαση στη δια βίου µάθηση και την 
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αναβάθµιση των δεξιοτήτων, η ευελιξία στο χρόνο και στις µορφές της 

εργασίας, η αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα των υπηρεσιών και η 

διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών. 

• Ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής πολιτικής, τα οποία θα πρέπει 

να εξασφαλίζουν την επαρκή αµοιβή της εργασίας, τη βιωσιµότητά τους υπό το 

πρίσµα της γήρανσης του πληθυσµού, την ισότητα των φύλων, την ποιότητα 

των υπηρεσιών υγείας και την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Ουσιαστική ενίσχυση προς αυτήν την κατεύθυνση µπορεί να παρέχει η 

συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και η βοήθεια από πλευράς Κοινότητας. 

• Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η εξάλειψη του κοινωνικού 

αποκλεισµού, µέσω της καταπολέµησης της φτώχειας και της ανεργίας, της 

αναβάθµισης των δεξιοτήτων και της ευρείας πρόσβασης στις γνώσεις και στις 

ευκαιρίες της αγοράς εργασίας. Κρίνεται και σε αυτόν τον τοµέα αναγκαία η 

συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και προτείνεται η υιοθέτηση πολιτικών, 

οι οποίες θα απευθύνονται σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, για 

παράδειγµα στις µειονότητες, τα παιδιά, τους ηλικιωµένους και στα άτοµα µε 

αναπηρίες. Η Στρατηγική της Λισσαβόνας στηρίζεται σε µια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση των στόχων και επιβάλλει το συντονισµό και την αλληλενέργεια 

τόσο µεταξύ των δράσεων της Ένωσης και εκείνων των κρατών µελών, όσο και 

µεταξύ των διαφόρων κατευθύνσεων -οικονοµικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής. 
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eEurope 

 

Η αποτελεσµατική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση απαιτεί αλλαγές στις δοµές και 

την οργάνωση της εργασίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και 

κατάλληλες συνθήκες εργασίας. Έτσι, από τα κράτη-µέλη συµφωνήθηκε να 

ανταλλάσσουν τις εµπειρίες τους στους τοµείς της εκπαίδευσης και της βελτίωσης των 

συνθηκών εργασίας στο δηµόσιο τοµέα, ενώ οι αρµόδιοι υπουργοί κάλεσαν την 

Επιτροπή να οριστούν ακριβείς κατευθυντήριες γραµµές προς αυτή την κατεύθυνση.  

Οι αλλαγές µε στόχο την επίτευξη µιας πραγµατικής Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης θα πρέπει να υπερβούν το αρχικό επίπεδο της απλής παροχής 

πληροφοριών µέσω ∆ιαδικτύου, και να φθάσουν στο σηµείο της ολοκλήρωσης, 

προσφέροντας προηγµένες υπηρεσίες σε ένα πλήρως διαδραστικό περιβάλλον εργασίας 

για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι αρµόδιοι υπουργοί της Ευρώπης κάλεσαν την 

Επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, 

ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η αξιοπιστία των υποδοµών επόµενης 

γενιάς. Τόνισαν επίσης την ανάγκη για καθορισµό προτεραιοτήτων, αξιολόγηση και 

συντονισµό των πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, και κάλεσαν την 

Επιτροπή να εξασφαλίσει την καλύτερη συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών.  

Έτσι, τον Νοέµβριο του 1999 ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  η 

πρωτοβουλία του eEurope,όπου χωρίζονταν σε δύο προγράµµατα δράσης το eEurope 

2002 και το  eEurope 2005. Βασικοί της στόχοι ήταν όλοι οι πολίτες να έχουν 

πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών έτσι ώστε να 

αποκοµίσουν από αυτές όσο το δυνατόν µεγαλύτερο όφελος. Το ∆ιαδίκτυο θα πρέπει, 

για παράδειγµα, να χρησιµοποιείται για κάθε είδους καθηµερινές δραστηριότητες, 

υπηρεσίες και προϊόντα όπως η εκπαίδευση, η δηµόσια διοίκηση, η υγεία, ο πολιτισµός 
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και η διασκέδαση. Η πρωτοβουλία eEurope εποµένως δεν ασχολείται µόνο µε την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Επιδιώκει επίσης να 

εξασφαλίσει ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες, ιδίως τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, έχουν 

πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνιών για να βελτιώσουν την ποιότητα 

ζωής τους. Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να διαθέτουν άµεση και διαλειτουργική 

δικτυακή (online) πρόσβαση στη γνώση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δηµόσια 

διοίκηση, τις υπηρεσίες υγείας, τον πολιτισµό και τη διασκέδαση, τις οικονοµικές 

υπηρεσίες και πολλά άλλα.  

Στόχος και των δύο προγραµµάτων είναι να δηµιουργηθεί µια κοινωνία της 

πληροφορίας για όλους. Έτσι το δεύτερο πρόγραµµα δράσης εκσυγχρονίζει τις 

προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσδιορίζει λεπτοµερέστερα τη 

διαδικασία. Χάρη στο πρόγραµµα δράσης eEurope 2002 που ήταν πολύ φιλόδοξο, το 

∆ιαδίκτυο τέθηκε ως απόλυτη προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα. Το 

πρόγραµµα δράσης 2005 επικεντρώνεται στα θέµατα της εύκολης πρόσβασης, χρήσης 

και διαθεσιµότητας του ∆ιαδικτύου. Σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα µέτρα εφαρµογής 

ασχολείται ιδιαίτερα µε τη διάδοση των νέων τεχνολογιών σε όλους, ιδίως στα άτοµα 

µε ειδικές ανάγκες. Η πρόσβαση στις σηµαντικές υπηρεσίες πρέπει να γίνεται όχι µόνο 

µέσω προσωπικού υπολογιστή αλλά και µέσω διαλειτουργικής ψηφιακής τηλεόρασης, 

κινητών τηλεφώνων τρίτης γενιάς και καλωδιακών δικτύων. 

Πιο συγκεκριµένα, τον Ιούνιο του 2000 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα 

εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης eEurope 2002. Αυτό το σχέδιο δράσης αναγνώρισε το 

διαδίκτυο ως το κυριότερο µέσω της κοινωνίας της πληροφορίας και έχει ως στόχο την 

επέκταση της δικτυακής δραστηριότητας στην Ευρώπη, ειδικότερα: 

• Παρέχοντας φθηνό, γρήγορο και ασφαλές διαδίκτυο 
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• Επενδύοντας σε άτοµα και δεξιότητες, επικεντρώνοντας στην εκπαίδευση και 

την κατάρτιση των νέων και των εργαζοµένων 

• Τονώνοντας την χρήση του διαδικτύου 

 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων εγκρίθηκαν οι παραπάνω δράσεις: 

 

• Η ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή 

• Φθηνότερη πρόσβαση στο διαδίκτυο 

• Προώθηση του ηλεκτρονικού εµπορίου 

• Ταχύ internet για φοιτητές και ερευνητές 

• Έξυπνες κάρτες για ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο 

• Ηλεκτρονική συµµετοχή για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

• Υγειονοµική περίθαλψη σε απευθείας σύνδεση 

• Κυβέρνηση σε απευθείας σύνδεση 

 

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

γρήγορο πέρασµα της Ευρώπης στο ∆ιαδίκτυο. Γενικότερα στέφθηκε µε επιτυχία και 

συνέβαλε στο να είναι σήµερα online πολύ περισσότεροι άνθρωποι και περισσότερες 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, έγιναν εµφανή και ορισµένα προβλήµατα που σχετίζονταν µε τη 

χρήση. Συγκεκριµένα: 

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

υπηρεσιών και την επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

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

κυβερνοχώρος δεν είχε γίνει αναπόσπαστο µέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας.  
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• Η online παρουσία των κυβερνήσεων είχε ακόµη πολύ δρόµο να διανύσει 

προτού φθάσει στο επίπεδο της πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Έτσι, τον Ιούνιο του 2002 υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 

Σεβίλλης το Σχέδιο ∆ράσης eEurope 2005. Στο Σχέδιο τονίζεται ότι µέχρι το 2005 η 

Ευρώπη θα έπρεπε να διαθέτει: 

• Σύγχρονες online δηµόσιες υπηρεσίες (Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Τηλεεκπαίδευσης και Τηλεϊατρικής)  

• ∆υναµικό επιχειρηµατικό περιβάλλον  

• ∆ιευρυµένη διαθεσιµότητα γρήγορων συνδέσεων στο ∆ιαδίκτυο σε 

ανταγωνιστικές τιµές και υποδοµές απόλυτης ασφάλειας συναλλαγών. 

Ως εκ τούτου, η ενίσχυση της χρήσης και η δηµιουργία νέων υπηρεσιών κατέστη 

κεντρικός στόχος του προγράµµατος eEurope 2005. Οι γενικοί σκοποί ήταν ως τα τέλη 

του 2005 η Ευρώπη να έχει σύγχρονες online δηµόσιες υπηρεσίες (ηλεκτρονική 

διακυβέρνησης, ηλεκτρονική µάθηση, ηλεκτρονική υγεία)  και ένα δυναµικό 

περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν µε βάση την γενίκευση της ευρυζωνικής 

πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιµές και την υποδοµή για ασφαλείς πληροφορίες. 

Παρακάτω αναλύονται οι συγκεκριµένοι στόχοι αναλυτικότερα: 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση (e-Government): Βάσει του σχεδίου δράσης eEurope 

2002 τα κράτη-µέλη συµφώνησαν ότι ως το τέλος του 2002 θα έχει εξασφαλισθεί η 

δικτυακή παροχή όλων των βασικών υπηρεσιών. Στο πεδίο αυτό επετεύχθησαν πολλά, 

πολλές όµως από τις υπηρεσίες παρουσιάζουν περιορισµένο διαλογικό χαρακτήρα. Στα 

περισσότερα κράτη-µέλη σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος όσον αφορά τον αριθµό των 

ευρυζωνικών συνδέσεων στις διοικήσεις τις διαδραστικές δηµόσιες ηλεκτρονικές 



25 
 

υπηρεσίες και τα ∆ηµόσια Σηµεία Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, καθώς και την 

διαθεσιµότητα των ηλεκτρονικών δηµοσιών συµβάσεων (e-Procurement). Η 

αποκτηθείσα πείρα επιτρέπει τον εντοπισµό των ορθών πρακτικών και των παραγόντων 

επιτυχίας. Παράλληλα ,µε µέσα όπως διασκέψεις και τα βραβεία απαιτείται 

περισσότερο δοµηµένη ανταλλαγή ορθής πρακτικής και δυνατότητα µεταφοράς 

συµπερασµάτων που έχουν εξαχθεί. 

Ηλεκτρονική Μάθηση (eLearning): Τα κράτη-µέλη ανταποκρίθηκαν θετικά στους 

φιλόδοξους στόχους του  eEurope 2002. Τα περισσότερα σχολεία ήταν πλέον 

συνδεδεµένα , ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την παροχή πρόσφορης πρόσβασης στο 

διαδίκτυο και σε πολυµεσικούς πόρους για σχολεία, διδάσκοντες και µαθητές. Το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης έθεσε ως στόχο προς επίτευξη ως το τέλος του 

2003, αναλογία 15 µαθητών αν συνδεδεµένο υπολογιστή για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

στα σχολεία της ΕΕ. Τα διευρωπαϊκά που συνδέουν εθνικά ερευνητικά και 

εκπαιδευτικά δίκτυα αναβαθµίστηκαν σηµαντικά, αλλά λίγα µόνο σχολεία είναι µέχρι 

στιγµής µε το δίκτυο αυτό. Η συνδεσιµότητα µε τις υποδοµές των νέων τεχνολογιών 

εξακολουθεί να αυξάνεται στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υπάρχει 

ολοένα και µεγαλύτερη συνειδητοποίηση των παραγόντων που συµβάλλουν στην 

επιτυχία της ηλεκτρονικής µάθησης. Η ηλεκτρονική µάθηση απαιτεί αξιόπιστη µε 

υψηλή ευρυζωνική συνδεσιµότητα, ενίσχυση από διδάσκοντες, επιµορφωτές και 

επιβλέποντες καθηγητές µε υψηλά προσόντα, περιεχόµενο και υπηρεσίες ανώτατης 

ποιότητας καθώς και νέες προσεγγίσεις της µάθησης . Η σηµαντική πολιτική δέσµευση 

µέσω εθνικών σχεδίων και του θεσπισθέντος Προγράµµατος Ηλεκτρονικής Μάθησης 

(eLearning Programme). 
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Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth): Με την εξάρτηση της από το εύρος της ζώνης, την 

ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, καθώς και από την παροχή υπηρεσιών 

µε επίκεντρο τον χρήστη, η ηλεκτρονική υγεία εγκολπώνεται όλα τα κύρια θέµατα της 

eEurope. Η ηλεκτρονική υγεία καθίσταται κεντρική πτυχή της πολιτικής υγείας σε 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα περισσότερα κράτη-µέλη έχουν αυτή 

την στιγµή αναπτύξει σχέδια για την ηλεκτρονική υγεία, πολλά εκ των οποίων 

προβλέπουν δαπάνες άνω του 3% του προϋπολογισµού για την υγεία σε εργαλεία και 

εφαρµογές για την ηλεκτρονική υγεία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο το πρόγραµµα 

πλαίσιο για την έρευνα , όσο και το πρόγραµµα δηµόσιας υγείας δίνουν µεγάλη έµφαση 

στην ηλεκτρονική υγεία. Χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση και δέσµευση για την 

δηµιουργία πανευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας στον τοµέα της ηλεκτρονικής υγείας, 

διασφαλίζοντας την συνεχή υγειονοµική µέριµνα µε επίκεντρο τον πολίτη, καθώς και 

την κινητικότητα των ασθενών. 

Ηλεκτρονική επιχείρηση(eBusiness): Για την επίτευξη αυτών των στόχων του 

Σχεδίου ∆ράσης eEurope 2005, τα επιτεύγµατα στον τοµέα του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν θα έπρεπε να εκτείνονται πέραν του ηλεκτρονικού εµπορίου (eCommerce), 

για το οποίο οι έρευνες δείχνουν µια σταθερή αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών και 

των πωλήσεων, για να επιτευχθεί η πλήρης ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στις 

επιχειρηµατικές διεργασίες . Οι κύριες γραµµές δράσης του Σχεδίου ∆ράσης 

(νοµοθεσία , τυποποίηση, δεξιότητες και ενθάρρυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν από τις ΜΜΕ) παραµένουν σε ισχύ. Το νοµικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν παγιώνεται µε την µεταφορά των οδηγιών για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 

(eSignature) , το ηλεκτρονικό εµπόριο, και τα δικαιώµατα αναδηµοσίευσης, καθώς και 

την έγκριση της νοµοθετικής δέσµης των οδηγιών για τις δηµόσιες συµβάσεις , οι 
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οποίες εισάγουν τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις, οι οποίες εισάγουν τις 

ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις (eProcurement) στον δηµόσιο τοµέα. 

Ευρυζωνικότητα(Broadband): Η ευρεία ζώνη βρίσκεται στην κορυφή του 

πολιτικού προγράµµατος δράσης. Στην Εαρινή Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής του 2003, 

τα κράτη-µέλη συµφώνησαν να θεσπίσουν εθνικές στρατηγικές για την ευρεία ζώνη 

έως τα τέλη του 2003. Η αγορά ευρείας ζώνης εξαπλώνεται. Η διαθεσιµότητα και η 

αποδοχή ολοένα και αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Στα τέλη του Οκτωβρίου του 

2003 καταγράφηκαν 19,5 εκατοµµύρια συνδέσεις εντός της ΕΕ, εν συγκρίσει µε τα 10,6  

εκατοµµύρια συνδέσεων τον Οκτώβριο του 2002, εκ των οποίων το 72,5% είναι 

γραµµές DSL (Digital Subscriber Line-Ψηφιακή Συνδροµητική Γραµµή) Η ΕΕ έρχεται 

αντιµέτωπη µε δυο κύριες προκλήσεις προκειµένου να δρέψει τα οφέλη της ευρείας 

ζώνης και, σε επίπεδο ΕΕ , προετοιµάζονται απαντήσεις έτσι ώστε να υπερνικηθούν οι 

δυσχέρειες : όταν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδοµές πληροφοριών στις λιγότερο 

ευνοηµένες περιοχές υστερούν, εξαιτίας των φόβων για την αποδοτικότητα τους , 

υπάρχει κίνδυνος η eEurope να µην επιτύχει τον στόχο της που είναι η ανάπτυξη της 

«κοινωνίας της πληροφορίας για όλους». Για τον σκοπό αυτό έχουν αναληφθεί ειδικές 

δράσεις, οι οποίες βασίζονται στην χρήση των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ, ώστε να 

υπερνικηθούν τα ελλείµµατα όσον αφορά την ζήτηση στις αγροτικές περιοχές και στις 

υποβαθµισµένες αστικές περιοχές. Το δεύτερο θέµα είναι ότι η υιοθέτηση της ευρείας 

ζώνης υστερεί έναντι της διαθεσιµότητας σε όλα τα κράτη-µέλη. Η έλλειψη ελκυστικού 

ευρυζωνικού περιεχοµένου αποτελεί µια από τις δυσχέρειες που παρακωλύουν την 

ευρύτερη χρήση της ευρείας ζώνης. Η ευρεία ζώνη επιτρέπει ένα φάσµα νέων 

υπηρεσιών , ιδίως των υπηρεσιών των πολυµέσων αλλά η εµφάνιση νέων 

επιχειρηµατικών µοντέλων απαιτεί την αντιµετώπιση µιας σειράς θεµάτων. 
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Ασφάλεια (eSecurity):  Η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών αποτελεί 

προαπαιτούµενο για την  κοινωνία της πληροφορίας. Περίπου το 80% των Ευρωπαίων 

πολιτών δεν προέβησαν στην πραγµατοποίηση των αγορών µέσω διαδικτύου εξαιτίας 

φόβων σχετικά µε την ασφάλεια, ενώ µόνο το 54% των εταιρειών έχουν επίσηµη 

πολιτική ασφάλειας. Ορισµένα κράτη-µέλη αναπτύσσουν εθνικές στρατηγικές για την 

ασφάλεια των πληροφοριών , οι οποίες καλύπτουν τις νοµικές ευθύνες , τις εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης, τα διαχειριστικά και τεχνικά πρότυπα, την βελτίωση της αντίδρασης 

σε συγκεκριµένα περιστατικά και την στρατηγική έναντι του εγκλήµατος στον 

κυβερνοχώρο. Όλα τα κράτη-µέλη και οι υποψήφιες για ένταξη χώρες έδωσαν έµφαση 

στην εφαρµογή της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές θεωρώντας σηµαντικό 

βήµα στον εν λόγω τοµέα.  

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

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

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

διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται online όντως χρησιµοποιούνται. Ο 

δεύτερος αυτός στόχος προϋποθέτει την καλύτερη γνωριµία του κοινού µε τις online 

δηµόσιες υπηρεσίες και την οικοδόµηση εµπιστοσύνης. Αυτή είναι και η µεγαλύτερη 

πρόκληση της Ευρώπης σήµερα για την επίτευξη µιας πραγµατικής και ολοκληρωµένης 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Παρόλα αυτά, η ΕΕ µετά από µια πενταετία e-

προσπάθειας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope, διαπίστωσε ότι η πορεία της προς 

τους στόχους του 2010 θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί.  

 

 

Στρατηγική i2010 
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Τον Ιούνιο του 2005 η Επιτροπή εγκαινίασε το πενταετές στρατηγικό σχέδιο 

δράσης  i2010 το οποίο διαδέχεται την πρωτοβουλία eEurope 2005. Το i2010 

αποσκοπεί στο να υποστηρίξει την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Πρόκειται για µία 

σφαιρική στρατηγική εκσυγχρονισµού και χρησιµοποίησης του συνόλου των µέσων 

δράσης που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της 

ψηφιακής οικονοµίας. 

To σχέδιο αυτό αλλάζει προσανατολισµό και εστιάζει σε εκείνα τα σηµεία των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) τα οποία η Επιτροπή θεωρεί 

άκρως σηµαντικά για τη συνολική ανάπτυξη της καινοτοµίας και την αύξηση των 

θέσεων εργασίας. Η προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή θέτει σαν απώτερο στόχο 

την ψηφιακή σύγκλιση υπηρεσιών, δικτύων και συσκευών µέσων µαζικής 

επικοινωνίας. Έτσι, αυτή τη φορά η Επιτροπή θα υποστηρίξει ιδίως τα ευρυζωνικά 

δίκτυα ασφαλείας και υψηλής ταχύτητας τα οποία προσφέρουν πλούσια και 

διαφορετικά περιεχόµενα στην Ευρώπη. 

Εξάλλου, η αλλαγή προσανατολισµού της νέας πρωτοβουλίας i2010 διαφαίνεται 

και από την αλλαγή της ονοµασίας της. Η ευρωπαϊκή στρατηγική «i2010» 

περιλαµβάνει τρεις ερµηνείες του προθέµατος «i», που αποτελούν τους τρείς κύριους 

πυλώνες της: 

Η πρώτη ερµηνεία-στόχος του προθέµατος «i» στην ευρωπαϊκή στρατηγική 

«i2010» για την Κοινωνία της Πληροφορίας, αποτελεί το «internal market for 

information services», δηλαδή η δηµιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού χώρου για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας, όπου η ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και τεχνολογία διαχέονται 

στο εσωτερικό της Ευρώπης µε µεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοποιούνται από όλους 

τους ευρωπαίους πολίτες.  
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Η δεύτερη ερµηνεία-στόχος του προθέµατος «i» στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική 

«i2010» για την Κοινωνία της Πληροφορίας, αποτελεί το «investment in ICT 

innovation for competitiveness», δηλαδή επενδύσεις σε καινοτοµία για την αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, προκειµένου να βελτιωθεί η 

ευρωπαϊκή και εθνική ανταγωνιστικότητα. 

Η τρίτη ερµηνεία-στόχος του προθέµατος «i» στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική 

«i2010», αποτελεί το «inclusion and better quality of life», δηλαδή η ισότιµη 

συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών και η εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, 

µέσω των δυνατοτήτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Αυτές οι τρεις 

προτεραιότητες αποβλέπουν στο να στηρίξουν την οικονοµική µεγέθυνση και τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας στο πλαίσιο της νέας ώθησης που δίνεται στη στρατηγική 

της Λισαβόνας. Για να υλοποιηθούν αυτοί οι τρείς βασικοί στόχοι, θεσπίστηκαν για 

κάθε έναν τους ξεχωριστά άλλοι µικρότεροι στόχοι, οι οποίοι βήµα προς βήµα θα 

προωθούσαν την επίτευξη της Στρατηγικής  i2010. 

Ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος πληροφοριών  

Για να ενισχύσει µια ανοικτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά για την 

κοινωνία της πληροφορίας και τα µέσα ενηµέρωσης, ο πρώτος στόχος του i2010 είναι η 

δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών που θα παρέχει προσιτές και 

ασφαλείς υψίρρυθµες επικοινωνίες, διαφοροποιηµένα και υψηλής ποιότητας 

περιεχόµενα και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει τέσσερις 

στόχους: 

• αύξηση της ταχύτητας των υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη 

• ενθάρρυνση της διάθεσης νέων διαδικτυακών υπηρεσιών και περιεχοµένων 
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• προώθηση του εξοπλισµού και των πλατφορµών που «επικοινωνούν µεταξύ 

τους» 

• ενίσχυση της ασφάλειας του διαδικτύου έναντι απατεώνων, επιβλαβούς 

περιεχοµένου και τεχνολογικών ελλείψεων. 

Για τη δηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών, η Επιτροπή 

προβλέπει: 

• την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες έτσι ώστε να συµπεριλάβει τον ορισµό µιας αποτελεσµατικής 

στρατηγικής διαχείρισης του φάσµατος των ραδιοσυχνοτήτων, 

• τη δηµιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της 

πληροφορίας και των µέσων ενηµέρωσης µέσω:  

� του εκσυγχρονισµού του νοµικού πλαισίου για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, 

αρχής γενοµένης από την αναθεώρηση της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς 

σύνορα» (2005), 

� της πραγµατοποίησης κάθε απαραίτητης προσαρµογής του κοινοτικού 

κεκτηµένου που έχει επιπτώσεις στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας 

και των µέσων ενηµέρωσης (2007), 

� της προώθησης της ταχείας και αποτελεσµατικής εφαρµογής και 

επικαιροποίησης του υπάρχοντος κεκτηµένου, 

• την παροχή συνεχούς στήριξης στη δηµιουργία και διάδοση ευρωπαϊκού 

περιεχοµένου, όπως τα προγράµµατα «eLearning» και «eContentplus» και τα 

επόµενα 
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• τον καθορισµό και την υλοποίηση στρατηγικής για µιαν ασφαλή ευρωπαϊκή 

κοινωνία της πληροφορίας, ιδίως µέσω της ευαισθητοποίησης για την ανάγκη 

αυτοπροστασίας, την επαγρύπνηση και την επιτήρηση των απειλών, την ταχεία 

και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των επιθέσεων και των ελλείψεων των 

συστηµάτων 

• τον προσδιορισµό και την προώθηση στοχοθετηµένων δράσεων σε θέµατα 

διαλειτουργικότητας, ιδίως για τη διαχείριση των ψηφιακών δικαιωµάτων. 

Καινοτοµία και επενδύσεις στην έρευνα  

Για να ενισχύσει την καινοτοµία και τις επενδύσεις στην έρευνα για τις ΤΠΕ, η 

Επιτροπή επιθυµεί να ενθαρρυνθούν οι επιδόσεις σε παγκόσµιο επίπεδο στην έρευνα 

και την καινοτοµία για τον τοµέα των ΤΠΕ ώστε να µειωθεί η απόσταση της Ευρώπης 

από τους κύριους ανταγωνιστές της και προτείνει τα ακόλουθα: 

• να αυξηθεί κατά 80% έως το 2010 η στήριξη της έρευνας στον τοµέα των ΤΠΕ 

σε κοινοτικό επίπεδο και καλεί τα κράτη µέλη να πράξουν το ίδιο 

• να δοθεί προτεραιότητα στους κυριότερους τεχνολογικούς πυλώνες του 7ου 

προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (ΠΠΕΑ), 

όπως οι τεχνολογίες στην υπηρεσία της γνώσης, των περιεχοµένων και της 

δηµιουργικότητας, τα προηγµένα και ανοικτά δίκτυα επικοινωνιών, τα ασφαλή 

και αξιόπιστα λογισµικά, τα ενοποιηµένα συστήµατα, η νανοηλεκτρονική 

• να δροµολογηθούν πρωτοβουλίες έρευνας και εγκατάστασης για να 

εξαλειφθούν τα κυριότερα σηµεία συµφόρησης, στα πεδία π.χ. της 

διαλειτουργικότητας, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας, της διαχείρισης της 

ταυτότητας και των δικαιωµάτων, για τα οποία απαιτούνται λύσεις που είναι 

ταυτόχρονα τεχνολογικές και διαρθρωτικές 
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• να οριστούν συµπληρωµατικά µέτρα για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών 

επενδύσεων στην έρευνα και καινοτοµία στον τοµέα των ΤΠΕ (2006) 

• να διατυπωθούν συγκεκριµένες προτάσεις για µια κοινωνία της πληροφορίας 

χωρίς αποκλεισµούς, στο πλαίσιο των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων 

γραµµών για τη συνοχή για την περίοδο 2007-2013 

• να οριστούν πολιτικές στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου που να 

στοχεύουν στην άρση των τεχνολογικών, διαρθρωτικών και νοµικών φραγµών 

για την υιοθέτηση των ΤΠΕ, µε ιδιαίτερη εστίαση στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

• να αναπτυχθούν εργαλεία για την υποστήριξη νέων µοντέλων εργασίας, τα 

οποία να ευνοούν την καινοτοµία στις επιχειρήσεις και την προσαρµογή στις 

νέες ανάγκες όσον αφορά τις δεξιότητες. 

Κοινωνική ένταξη, βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής  

Η Επιτροπή επιθυµεί την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής 

συνοχής µέσω της δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας µε βάση 

την ένταξη. Αποσκοπεί στη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης κατά τρόπο 

που να συµβαδίζει µε την αειφόρο ανάπτυξη και δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση των 

δηµόσιων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής. Για την επίτευξη του στόχου της 

δηµιουργίας µιας κοινωνίας της πληροφορίας µε βάση την ένταξη, η οποία θα παρέχει 

δηµόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και θα προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής, η 

Επιτροπή προβλέπει κυρίως τα εξής: 

• διάδοση των πολιτικών προσανατολισµών σχετικά µε την ηλεκτρονική 

προσβασιµότητα και επέκταση της εδαφικής κάλυψης µε υψίρρυθµα δίκτυα για 
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να διευκολυνθεί η χρήση των συστηµάτων ΤΠΕ από µεγαλύτερο αριθµό 

ατόµων (2005) 

• πρόταση ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την εξάλειψη του ηλεκτρονικού 

αποκλεισµού (ηλεκτρονική ένταξη) που να καλύπτει την ισότητα ευκαιριών, τις 

δεξιότητες στους τοµείς των ΤΠΕ και τα χάσµατα µεταξύ περιφερειών (2008) 

• έγκριση σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διοίκηση και τους στρατηγικούς 

προσανατολισµούς ενθάρρυνσης των δηµόσιων υπηρεσιών να χρησιµοποιούν 

τις ΤΠΕ. Η Επιτροπή θα δροµολογήσει έργα επίδειξης για να δοκιµαστούν, σε 

επιχειρησιακή κλίµακα, τεχνολογικές, νοµικές και διαρθρωτικές λύσεις στον 

τοµέα των επιγραµµικών δηµόσιων υπηρεσιών 

• ως αρχικό βήµα, δροµολόγηση τριών πρωτοποριακών πρωτοβουλιών για την 

ποιότητα ζωής µε χρήση ΤΠΕ: περίθαλψη ατόµων σε µια γηράσκουσα 

κοινωνία, ασφαλέστερες και λιγότερο ρυπογόνες µεταφορές, και κυρίως το 

«ευφυές αυτοκίνητο» και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες µε στόχο την τόνωση της 

πολιτιστικής ποικιλοµορφίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε νέα ώθηση στην Στρατηγική της Λισαβόνας 

τονίζοντας την εταιρική συνεργασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η 

Στρατηγική i2010 θα συµβάλει καθιστώντας την Ευρώπη ελκυστικότερη για επενδύσεις 

και καινοτοµία σε προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην γνώση. Με την 

Στρατηγική i2010 δροµολογεί µια νέα, ολοκληρωµένη προσέγγιση πολιτικής στην 

κοινωνία της πληροφορίας. Πλήρως ευθυγραµµισµένη µε τον νέο κύκλο 

διακυβέρνησης της επαναδροµολογιµένης Στρατηγικής της Λισαβόνας ,η Στρατηγική 

i2010 θα συµβάλει στον κεντρικό στόχο της Στρατηγικής της Λισαβόνας, την αειφόρο 

ανάπτυξη και απασχόληση. 
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Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί σε εφαρµογή προγράµµατα και 

δράσεις στη λογική µεταρρυθµίσεων του δηµόσιου τοµέα. Ο σηµαντικότερος 

παράγοντας που ευνοεί και ωθεί τις µεταρρυθµίσεις είναι προγράµµατα και δράσεις της 

Ε.Ε. Η κινητικότητα των µεταρρυθµίσεων που παρατηρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

επέρχεται και στην Ελλάδα µετά τη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 

2000. Οι µεταρρυθµιστικές δράσεις που υιοθετούνται από την ελληνική διοίκηση 

αναφέρονται στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και περιέχονται 

στα προγράµµατα του ΥΠΕΣ∆Α «Ποιότητα για τον Πολίτη», και «Πολιτεία» καθώς και 

προγράµµατα όπως το «e-Government» , «Κοινωνία της Πληροφορίας» τη δηµιουργία 

«Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη» κ.α.  

Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών µπορούν να συντελέσουν 

στην αναδιοργάνωση του δηµόσιου τοµέα, αφενός µέσω της εφαρµογής προγραµµάτων 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών που θα 

οδηγήσουν στη δικτύωση των δηµόσιων διοικήσεων, και από την άλλη, µέσω της 

ηλεκτρονικής διασύνδεσης των πολιτών µε τους δηµόσιους φορείς που θα διευκολύνει 

την πρόσβαση σε πληροφορίες δηµοσίου ενδιαφέροντος.  

Το επίπεδο της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα παρουσιάζει θετική πορεία 

προόδου τα τελευταία χρόνια αλλά δεν παρακολουθεί επαρκώς τις προκλήσεις των 

σύγχρονων εξελίξεων, στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί και εξακολουθεί να 

χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες και προβλήµατα τα οποία πρέπει να 

αντιµετωπισθούν. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί βασίζεται σε δύο πυλώνες 

παρεµβάσεων. 
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Πρώτον στην προώθηση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών στις λειτουργίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας 2000-2006» και δεύτερον σε µέτρα 

θεσµικού εκσυγχρονισµού. Σε ότι αφορά την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, το 

παλαιότερο εγχείρηµα στην Ελλάδα τοποθετείται στο 1994, όταν δόθηκε σε εφαρµογή 

το πρόγραµµα «Κλεισθένης», το οποίο προέβλεπε τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας 

διοίκησης µε την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών την περίοδο 1994-2000. Τον 

Φεβρουάριο του 1998, δίνεται σε χρήση το καινοτόµο σύστηµα του πανελλαδικού 

αριθµού 1502, µέσω του οποίου οι πολίτες µπορούν να ζητούν έναν αριθµό από 

δηµόσια πιστοποιητικά και έγγραφα. Το 1999 ψηφίζεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» , το οποίο χρηµατοδοτεί υποδοµές και υπηρεσίες ΤΠΕ σε 

βασικά πεδία υπηρεσιών που προσφέρει η δηµόσια διοίκηση(παιδεία, υγεία κ.α.) και σε 

όλο το εύρος των διοικητικών συναλλαγών του πολίτη και της επιχείρησης µε το 

κράτος. Σύµφωνα µε τον Νόµο 3242 που ψηφίστηκε το 2004 , όλες οι διοικητικές 

συναλλαγές διενεργούνται και ολοκληρώνονται από την αρµόδια υπηρεσία µε χρήση 

ηλεκτρονικών µέσων (άρθρο 8, παρ.1). Επίσης, η Υπηρεσία προβαίνει σε διασταύρωση 

των απαιτούµενων στοιχείων µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων (άρθρο 8 παρ.2). 

Σύµφωνα µε τον νόµο 3200 που ψηφίστηκε το 2003, όλες οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες θα 

παρέχουν επεξεργασµένες πληροφορίες σε άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες  που 

επεξεργάζονται αιτήµατα διατµηµατικού χαρακτήρα (άρθρο 25). Στις δηµόσιες 

υπηρεσίες λειτουργούν έργα πληροφορικής, τα οποία υποστηρίζουν διαχειριστικές 

λειτουργίες της διοίκησης. Στο πλαίσιο του 2ου ΚΠΣ έχουν υλοποιηθεί σε δηµόσιες 

υπηρεσίες και οργανισµούς έργα πληροφορικής συνολικού προϋπολογισµού της τάξης 

των 60 εκατ. Ευρώ. Τα έργα αυτά είχαν τους παρακάτω στόχους:  
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• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας σηµαντικών 

τοµέων της δηµόσιας διοίκησης, 

• Υποβοήθηση στην άσκηση ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιµων πόρων 

• ∆ηµιουργία κατάλληλου τεχνικού περιβάλλοντος για την υποστήριξη της 

διοικητικής διαδικασίας,  

• ∆ιατήρηση  βάσεων δεδοµένων µε στοιχεία για τις επιχειρήσεις, τους 

επαγγελµατίες, την απασχόληση, την βιοµηχανία, το εµπόριο, το περιβάλλον τις 

µεταφορές, την υγεία 

• ∆ηµιουργία ενδουπηρεσιακής και διυπηρεσιακής δικτυακής υποδοµής 

• Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας και συνδεσιµότητας των συστηµάτων.  

 

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων υλοποιήθηκαν διάφορα προγράµµατα και έργα 

εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

Το πρόγραµµα «Κλεισθένης»: Περιελάµβανε έργα που αφορούν στο διοικητικό 

εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων 

πληροφοριακών συστηµάτων και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού την 

περίοδο 1994-1999. 

Το πρόγραµµα «Πολιτεία»: Περιλαµβάνει τις αρχές πολιτικής και τις βασικές δράσεις 

για την µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Το πλαίσιο αυτό 

συµπληρώνεται µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα «∆ιοίκηση µε Στόχους» και 

«∆είκτες Αξιολόγησης και Επιδόσεων».  

Το πρόγραµµα «Σύζευξις»: Αφορά την µελέτη και την δηµιουργία Εθνικού ∆ικτύου 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και έχει ως σκοπό την διαµόρφωση ενός ενιαίου τεχνικού και 

λειτουργικού περιβάλλοντος επικοινωνίας των δηµοσίων υπηρεσιών µεταξύ τους αλλά 

και µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
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Το πρόγραµµα «Αριάδνη»: Έχει ως στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησης που 

λαµβάνει ο πολίτης από τις δηµόσιες υπηρεσίες της χώρας, δίνοντας έµφαση στην 

συνεργασία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέσα από το 

πρόγραµµα αυτό και υπό το πρίσµα της ανάγκης για ουσιαστική εφαρµογή των 

δράσεων για µια «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση», ενοποιούνται πολλές παράλληλες 

πρωτοβουλίες, όπως η ηλεκτρονική διάθεση του Οδηγού του Πολίτη, το κέντρο κλήσης 

1464, το πρόγραµµα Αστερίας, η δηµιουργία one-stop-shops, η ψηφιοποίηση εντύπων , 

η  απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών κ.α.. Οι διοικητικές πληροφορίες και τα 

δεδοµένα θα είναι προσπελάσιµα από τον πολίτη µέσω τηλεφώνου, διαδικτύου και 

µέσω δοµών εξυπηρέτησης σε τοπικό επίπεδο. Πολλά έργα νέων τεχνολογιών έχουν 

αναπτυχτεί ή βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης τους για την εξυπηρέτηση των 

καθηµερινών αναγκών(συναλλαγών και ενηµέρωσης) των δηµοσίων υπηρεσιών και 

άλλων δηµοσίων φορέων.   

 Στο πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ και του επιχειρησιακού προγράµµατος ΚτΠ, ο 

δεύτερος άξονας προτεραιότητας («Εξυπηρέτηση Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας 

Ζωής») εστιάζει κυρίως στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης. Τα µέτρα που 

προωθούνται στα πλαίσια αυτού του άξονα, αφορούν τα εξής:  

• «Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση» για την εξυπηρέτηση του πολίτη: επιχειρησιακά 

σχέδια, µελέτες και πιλοτικά έργα. 

• Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και της 

µετάβασης στο Ευρώ. 

• Περιφερειακά γεωγραφικά πληροφοριακά συστήµατα και καινοτοµικές 

ενέργειες 

• Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και µελέτες 

υποστήριξης του εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
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• Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Υγεία και Πρόνοια 

• «Ευφυείς» µεταφορές 

• Υποδοµή δεδοµένων και τεχνολογίας πληροφοριών σε ένα σύγχρονο 

Κτηµατολόγιο.  

Τέλος, η σηµασία της εφαρµογής της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στην χώρα 

µας είναι ιδιαίτερα εµφανής από την µετονοµασία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης σε «Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης» τον Νοέµβριο του 2003 και αργότερα µε την δηµιουργία του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης το 2009. 

Παρακάτω αναλύονται εκτενέστερα κάποια από τα πιο βασικά προγράµµατα που 

έδωσα ώθηση στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δηµόσιες 

υπηρεσίες της Ελλάδας. 

 

 Η Κοινωνία της Πληροφορίας  

 

Στην Ελλάδα ένας από τους βασικούς στόχους της ελληνικής στρατηγικής για την 

ΚτΠ είναι η «ανοιχτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση» που σηµαίνει 

εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε 

σύντοµο χρόνο και µε το µικρότερο δυνατό κόστος, διαφάνεια και ενίσχυση της 

δηµοκρατικής συµµετοχής καθώς και ορθολογική διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος.  

Μια τέτοιας µορφής διοίκησης συνεισφέρει στην πορεία της χώρας προς την 

Κοινωνία της Πληροφορίας µε δύο τρόπους:  

• Μέσω της δηµιουργίας ολοκληρωµένων δοµών και µηχανισµών παραγωγής, 

διαχείρισης και διάθεσης των δηµόσιων πληροφοριών, ικανοποιώντας τις 

ανάγκες πληροφόρησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.  
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• Ως ρυθµιστικός και αναπτυξιακός παράγοντας της εθνικής οικονοµίας, 

διευκολύνοντας τη δηµιουργία κρίσιµης µάζας χρηστών και δηµιουργών 

πληροφορίας και υιοθετώντας δράσεις ρυθµιστικού χαρακτήρα που συντελούν 

στη δηµιουργία υγιούς πλαισίου λειτουργίας της αγοράς πληροφορικής.  

Η εισαγωγή συστηµάτων πληροφορικής και δικτυακής επικοινωνίας στον 

ελληνικό δηµόσιο τοµέα συντελεί: 

• Στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας σηµαντικών 

τοµέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (συλλογή και επεξεργασία στατιστικών 

στοιχείων, παροχή υπηρεσιών υγείας κτλ) 

• Στην άσκηση ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιµων πόρων και τη βελτίωση 

της ποιότητας των υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις  

• Στη δηµιουργία ολοκληρωµένων δοµών και µηχανισµών παραγωγής, 

διαχείρισης και διάθεσης των δηµοσίων πληροφοριών, µε τη δηµιουργία και 

διασύνδεση βάσεων δεδοµένων και τη δηµιουργία της κατάλληλης δικτυακής 

υποδοµής, η οποία εξασφαλίζει τη διασυνδεσιµότητα και διαλειτουργικότητα 

των συστηµάτων.  

• Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.  

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών αποτελούν τη βάση για την εδραίωση µιας νέας µορφής διακυβέρνησης 

της Ηλεκτρονικής αλλά και µιας νέας σχέσης µεταξύ κράτους και πολιτών. 

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) δηµιουργεί νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες 

για ανάπτυξη, ευηµερία και ποιότητα ζωής. Η ανάπτυξή της βασίζεται στη ραγδαία 

εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Οι τεχνολογίες αυτές 
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αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση καθώς 

και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. ∆ηµιουργούν νέες 

µεθόδους εργασίας, νέες δεξιότητες και την ανάγκη για συνεχή µάθηση και 

προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος. Συµβάλλουν στη καλυτέρευση της 

ποιότητας ζωής µε την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών υγείας, µεταφορών και 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Για την προώθηση της ΚτΠ στην Ελλάδα µε τρόπο συνεκτικό και ολοκληρωµένο, 

έχει ενταχθεί ένα ξεχωριστό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την ΚτΠ (ΕΠΚτΠ) στο 3ο 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το ΕΠΚτΠ έχει καινοτόµο και οριζόντιο χαρακτήρα, 

διαπερνώντας διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Αποτελεί σύνολο ολοκληρωµένων 

και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και 

κοινωνικής ζωής έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την 

ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να εφαρµοστούν τα σηµαντικότερα 

σηµεία της Λευκής Βίβλου της ελληνικής κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και ∆ράσεις» του 1999 και, παράλληλα, να 

επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope και του 

Σχεδίου ∆ράσης eEurope 2002 που εγκρίθηκε στο Συµβούλιο Κορυφής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Φέϊρε τον Ιούνιο 2000. Το ΕΠΚτΠ περιλαµβάνει 5 άξονες 

δράσεις: 

• Παιδεία και Πολιτισµός 

• Πολίτης και Ποιότητα Ζωής 

• Ανάπτυξη και Απασχόληση 

• Επικοινωνίες 

• Τεχνική Βοήθεια 
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� Παιδεία και πολιτισµός: 

 

• Εξοπλισµός όλων των σχολείων µε τον απαραίτητο υπολογιστικό, δικτυακό και 

οπτικοακουστικό εξοπλισµό, δηµιουργία/ αναβάθµιση εργαστηρίων 

πληροφορικής των ΑΕΙ/ΤΕΙ. 

• Ολοκλήρωση και αναβάθµιση του Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού ∆ικτύου 

εξασφαλίζοντας έτσι από το τέλος του 2001 τη δυνατότητα πρόσβασης όλων 

των σχολείων στο ∆ιαδίκτυο και δηµιουργώντας ως το 2006 το Intranet της 

εκπαίδευσης µε όλα τα σχολεία συνδεδεµένα. 

• «Γρήγορο» Internet για ερευνητές και σπουδαστές, µε τη συνέχιση της 

αναβάθµισης του Ελληνικού Ακαδηµαϊκού ∆ικτύου και των κέντρων 

διαχείρισης δικτύων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

•  ∆ηµιουργία δηµόσιων κέντρων πληροφόρησης µέσω διαδικτύου για νέους σε 

δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας 

• Ανάπτυξη υποδοµών για την τηλε-εκπαίδευση, βάσει ενιαίου σχεδιασµού που 

θα καλύψει όλο το φάσµα του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. 

• Ανάπτυξη ή προµήθεια ψηφιακού περιεχοµένου και εκπαιδευτικού λογισµικού 

για την εκπαίδευση. 

•  Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα χρήσης της πληροφορικής ως 

εργαλείου της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα. 

• Ψηφιοποίηση και διαχειριστική και επιστηµονική τεκµηρίωση της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας 

• Εξέλιξη κόµβων πολιτιστικής πληροφόρησης, δηµιουργία και προώθηση 

ηλεκτρονικών εκδόσεων µε ελληνικό πολιτιστικό περιεχόµενο και 

ηλεκτρονικών εκδόσεων που αναδεικνύουν την ελληνική γλώσσα 
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• Παροχή κινήτρων σε καλλιτέχνες - δηµιουργούς για την παραγωγή 

πολυµεσικών έργων και για την ανάπτυξη καινοτοµικών υπηρεσιών και 

προϊόντων που συνδέουν τον Πολιτισµό και µε άλλους τοµείς δραστηριότητας. 

 

� Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής: 

 

• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών από τη ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Κυβέρνηση On-Line) 

• Έµφαση στο δηµοσιονοµικό και χρηµατοοικονοµικό τοµέα, στην κοινωνική 

ασφάλιση, στον τοµέα της δικαιοσύνης, στην περιφερειακή ανάπτυξη και 

διοίκηση, στη διοικητική εξυπηρέτηση του πολίτη (π.χ. άδειες, πιστοποιητικά), 

στον τοµέα των υπηρεσιών άµεσης βοήθειας και αντιµετώπισης έκτακτων 

περιστατικών. 

• Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και της 

µετάβασης στο Ευρώ σε κάθε επίπεδο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

• Στήριξη της αναδιοργάνωσης και των διαρθρωτικών αλλαγών της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών της προκειµένου να 

χειριστούν τις νέες τεχνολογίες 

•  Καθιέρωση και υποστήριξη γεωγραφικών και περιβαλλοντικών χαρτογραφικών 

και διαχειριστικών πληροφοριακών συστηµάτων και ενθάρρυνση καινοτοµικών 

πιλοτικών ενεργειών σε περιφερειακό επίπεδο. 

•  Χρήση ΤΠΕ για την υποστήριξη της ευρύτερης στρατηγικής παροχής 

βελτιωµένων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας σε όλους τους πολίτες, καθώς και 

για την αναδιοργάνωση της διοίκησης και του προϋπολογισµού στον τοµέα της 

υγείας. 
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• «Ευφυείς» µεταφορές µέσω της εισαγωγής εφαρµογών τηλεµατικής στις 

χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες µεταφορές. 

 

� Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονοµία: 

 

• Βελτίωση του βαθµού ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις και των τριών τοµέων της οικονοµίας (πρωτογενή, δευτερογενή και 

τριτογενή), ανάπτυξη της χρήσης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου 

• Ενδυνάµωση της απαραίτητης υποδοµής για τη λειτουργία ηλεκτρονικών 

επιχειρήσεων (εξασφαλίζοντας, για παράδειγµα, υπηρεσίες πιστοποίησης, 

προτυποποίησης, πληροφόρησης και δικτύωσης) 

• Βελτίωση του περιβάλλοντος για την ίδρυση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, 

µέσω της ανάπτυξης µηχανισµών όπως τα κεφάλαια υψηλού επιχειρηµατικού 

κινδύνου (venture capital), οι ‘θερµοκοιτίδες’, κ.ά. 

•  Εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών πρόσκλησης και υποβολής προσφορών, 

συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων προµηθειών µέχρι το 2003 

•  Ανάπτυξη της βιοµηχανίας περιεχοµένου, µε την παραγωγή και διανοµή 

προϊόντων πολυµέσων (που θα αφορούν, για παράδειγµα, τον αρχαίο και τον 

σύγχρονο ελληνικό πολιτισµό, τον τουρισµό, κ.λπ.) 

• Ενθάρρυνση της διασύνδεσης έρευνας και παραγωγής µε τη λειτουργία 

κοινοπραξιών ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, ενίσχυση – συµπλήρωση 

και διεύρυνση των υποδοµών των ερευνητικών φορέων 

• Ανάπτυξη και διάχυση περιεχοµένου και πληροφορίας σε ψηφιακή µορφή 

(βάσεις δεδοµένων, βιβλιοθήκες, κ.λπ.) για τις ανάγκες της ερευνητικής 

κοινότητας, εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων ερευνητών 
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• Ανάπτυξη βασικών γνώσεων πληροφορικής για τον ευρύτερο πληθυσµό µέσω 

ευέλικτων διαδικασιών, και ιδιαίτερα για ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, σε 

συνδυασµό µε την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας 

•  Γεφύρωση του υπάρχοντος χάσµατος µεταξύ επαγγελµατικών προσόντων και 

αναγκών στα επαγγέλµατα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 

• Προώθηση της απασχόλησης και απόκτηση εργασιακής εµπειρίας σε τοµείς της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας 

• Ενθάρρυνση πιλοτικών εφαρµογών τηλε-εργασίας και τηλε-κατάρτισης, 

ιδιαίτερα σε γεωγραφικά αποµονωµένες και νησιωτικές περιοχές 

 

� Επικοινωνίες 

 

• Στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, µε 

δράσεις όπως τα πάρκα κεραιών και ο εξοπλισµός για τον έλεγχο των εκποµπών 

και τη διαχείριση του φάσµατος συχνοτήτων 

• Ανάπτυξη υποδοµής τοπικών δικτύων πρόσβασης µα βάση τις τοπικές ανάγκες 

και τις απαιτούµενες υπηρεσίες, χωρίς τεχνολογική προτίµηση, σε µικρές πόλεις 

και αποµακρυσµένες περιοχές 

•  Ευρυζωνικές υπηρεσίες για το δηµόσιο τοµέα, ειδικές δράσεις για 

ηλικιωµένους και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς και έργα επίδειξης 

συγκεκριµένων νέων τεχνολογιών 

• Εξασφάλιση πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας στους κατοίκους των 

λιγότερων ανεπτυγµένων περιοχών, χρησιµοποιώντας ως αντίστοιχα σηµεία 

προσπέλασης τα υπάρχοντα ταχυδροµικά γραφεία στις εν λόγω περιοχές 
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� Εφαρµογή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας»: 

 

Για τη διαχείριση και εφαρµογή του ΕΠΚτΠ, προβλέπονται: 

• Η Επιτροπή Παρακολούθησης, που αποτελείται από εκπροσώπους των 

εµπλεκοµένων υπουργείων και οργανισµών καθώς και των κοινωνικών εταίρων 

• Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠΚτΠ στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, µε 

αρµοδιότητες την ένταξη έργων στο ΕΠ, την παρακολούθηση και έλεγχο της 

εκτέλεσής τους, και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

• Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, για τη στήριξη -- µε 

αξιοποίηση εξωτερικών συµβούλων -- των φορέων υλοποίησης κατά τη 

διαδικασία προγραµµατισµού και υλοποίησης των δράσεων και στην 

παραγωγική λειτουργία των έργων 

• Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, για συστηµατική έρευνα 

και τακτική απογραφή, ανάλυση και παρουσίαση των εξελίξεων για την ΚτΠ 

στην Ελλάδα και διεθνώς, τη µεταφορά τεχνογνωσίας αιχµής, τη διάδοση 

βέλτιστων µεθόδων και πρακτικών και εκπαιδευτικών εργαλείων. 

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Πολιτεία» 

 

Η Ελλάδα µέσα από διάφορα πιλοτικά προγράµµατα, κυρίως µέσω των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», υλοποίησε και υλοποιεί µια σειρά από 

δράσεις – έργα, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι 

υπηρεσίες διοίκησης (Υπουργεία, Περιφέρειες, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄βαθµού).  
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Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Προγράµµατος "Πολιτεία" είναι:  

1. ∆ιαφάνεια της διοικητικής δράσης.  

2. Ποιοτική εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, χωρίς αποκλεισµούς, µε γνώµονα τις 

ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων («πολιτοκεντρική προσέγγιση») και τη 

συµµετοχή του πολίτη στα ζητήµατα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής του.  

3. Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

4. Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και ανασχεδιασµός των διαδικασιών, µε πλήρη 

αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µε 

στόχο την αποτελεσµατικότητα του διοικητικού µηχανισµού.  

5. Θεσµική θωράκιση για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και την 

ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών.  

6. Ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µέσω νέων 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, για την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και 

της παιδείας που αφορά τη λειτουργία του στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και την 

καθιέρωση συστηµάτων υποκίνησης και αξιολόγησης.  

7. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της 

συµµετοχής και του δηµοκρατικού ελέγχου εκ µέρους των πολιτών (Ηλεκτρονική 

∆ηµοκρατία), µε παράλληλη δηµιουργία µηχανισµών ελέγχου της διοικητικής 

δράσης.  

Ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης «ανεβάζει» το επίπεδο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και συµβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και 

στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στη διεθνή σκηνή. Η προσχώρηση στην κοινωνία της πληροφορίας και η ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «e-government» συµβάλλει στα ακόλουθα:  
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• Ορθολογικοποίηση του µοντέλου οργάνωσης και διάρθρωσης των δηµόσιων 

υπηρεσιών (απλοποίηση διαδικασιών, συντονισµός δράσεων)  

• Μείωση του κόστους σε ανθρώπινους πόρους και υποδοµές  

• Βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας του προσφερόµενου έργου  

• Εύκολη και ταχεία πρόσβαση στις προσφερόµενες υπηρεσίες, υψηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης  

• Αύξηση της διαφάνειας και της αξιοκρατικής λειτουργίας  

• Ενδυνάµωση των δηµοκρατικών διαδικασιών  

• Βελτίωση των σχέσεων συνεργασίας µε τον επιχειρηµατικό κόσµο και τις µη 

κυβερνητικές οργανώσεις  

• Βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος, οικονοµική ανάπτυξη.  

 

Πιο συγκεκριµένα:  

Το πρόγραµµα «Πολιτεία» χωρίζεται σε επτά υποπρογράµµατα ένα από τα οποία 

αφορά την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και έχει µια σειρά από µέτρα που προωθούν 

την εξέλιξη και την «εξάπλωση» της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον δηµόσιο 

τοµέα. Τα µέτρα αυτά είναι τα εξής: 

• Ανάπτυξη πιστοποιηµένων δικτυακών τόπων και διαδικτυακών πυλών 

• Ασφάλεια ψηφιακών συναλλαγών (Ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση και 

διαχείριση ψηφιακών υπογραφών) 

• Τυποποίηση της ψηφιακής συνεργασίας µεταξύ δηµοσίων υπηρεσιών (G2G – 

∆ιαλειτουργικότητα) 

• ∆ηµιουργία δικτυακών τόπων µε προστιθέµενη αξία για Πολίτες και 

Επιχειρήσεις (ποιότητα περιεχοµένου) 

• Καινοτοµίες στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
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Με το πρόγραµµα «Πολιτεία» συντελείται στην ουσία µια βαθειά τοµή στην 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση της Ελλάδας, δίνοντας µια νέα αίσθηση εκσυγχρονισµού και 

ανανέωσης και παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες. 

 

Πρόγραµµα «Σύζευξις» 

 

Έργο που έδωσε ισχυρή ώθηση στον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

είναι το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Αφορά την ηλεκτρονική διασύνδεση των δηµοσίων 

υπηρεσιών της χώρας σε κλειστό δηµόσιο χώρο, καθώς και την πρόσβαση τους στο 

διαδίκτυο µε υψηλές ταχύτητες. Η πιλοτική του φάση ολοκληρώθηκε και τον 

Σεπτέµβριο του 2005 άρχισε η επόµενη φάση της υλοποίησης. Ένα βασικό του 

πλεονέκτηµα είναι η µείωση η µείωση των τηλεπικοινωνιακών εξόδων του δηµοσίου 

τοµέα, καθώς η τηλεπικοινωνιακή επικοινωνία µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών θα 

γίνεται µακροπρόθεσµα µέσω του δικτύου Σύζευξις. Είναι ένα έργο που έδωσε πνοή  

στον ∆ηµόσιο Τοµέα, καθώς έδωσε την δυνατότητα για διασύνδεση Πληροφοριακών 

Συστηµάτων και παροχή νέων σύνθετων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσα 

από τυποποιηµένες διαδικασίες.  

Το έργο «Σύζευξις» αναπτύσσει δίκτυο φωνής-δεδοµένων υψηλών ταχυτήτων 

που συνδέει 1800 φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα. Παρέχει:  

• Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού 

Ταχυδροµείου. 

• ∆ιαδικτυακή Πύλη µε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (π.χ. Υπηρεσίες 

καταλόγου, εφαρµογές τηλεργασίας κτλ.) σε όλους τους φορείς της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης. 
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• Υποδοµή ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών. 

• Ηλεκτρονικό σύστηµα Τηλεεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης). 

• Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης 

• ∆ωρεάν τηλεφωνία τόσο µεταξύ των υπηρεσιών του φορέα, όσο και για όλες τις 

συνδεδεµένες Υπηρεσίες. 

Στο έργο Σύζευξις, η Ελληνική Επικράτεια έχει χωριστεί σε έξι 

«τηλεπικοινωνιακά διαµερίσµατα» που ονοµάζονται Νησίδες: 

• Νησίδα 1(Αττική-1):Τα Υπουργεία, οι Γενικές Γραµµατείες, οι ∆ιαχειριστικές 

Αρχές και τα Στρατολογικά γραφεία-υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιφέρεια 

Αττικής. 

• Νησίδα 2(Αττική-2): Η περιφέρεια Αττικής, οι φορείς της Α΄και Β΄ Βαθµίδας 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας Αττικής, καθώς και τα 

Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας περιφέρειας. 

• Νησίδα 3(Ν.Θεσσαλονίκης): Οι φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που 

βρίσκονται στην Νοµαρχία Θεσσαλονίκης. 

• Νησίδα 4(Κρήτη): Οι φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται 

στην περιφέρεια Κρήτης. 

• Νησίδα 5 (Β.Ελλάδα): Οι φορείς και των τεσσάρων που βρίσκονται στις 

περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, 

Κεντρικής Μακεδονίας (πλην φορέων Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης), Βόρειου 

Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. 

• Νησίδα 6 (Ν.Ελλάδα): Οι φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται 

στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και 

Νοτίου Αιγαίου.  
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Το δίκτυο κάθε νησίδας περιλαµβάνει την δηµιουργία δικτύου πρόσβασης και 

δικτύου διανοµής. Τόσο το δίκτυο πρόσβασης όσο και το δίκτυο κορµού-διανοµής  δεν 

αποτελούν περιουσία του δηµοσίου, αλλά θα του διατίθενται ως υπηρεσία από τους 

αναδόχους. Επίσης, ορίζονται τέσσερα Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυα: 

 

• ∆ίκτυο 1- ∆ίκτυο ΥΠΕΣ∆∆Α: Περιλαµβάνει περίπου 1350 φορείς, Υπουργεία, 

Γεν. Γραµµατείες, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Ν.Α., ΚΕΠ. 

• ∆ίκτυο 2- ∆ίκτυο Υγείας: περιλαµβάνει περίπου 500 φορείς, ΠΕΣΥΠ, 

Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας κ.α. 

• ∆ίκτυο 3- ∆ίκτυο ∆ιαχειριστικών Αρχών: Περιλαµβάνει περίπου 40 

∆ιαχειριστικές Αρχές του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

• ∆ίκτυο 4- ∆ίκτυο Στρατολογίας: Περιλαµβάνει περίπου 70 Στρατολογικά 

Γραφεία της χώρας. ∆ηµοσίου τον Μάιο του 2007, µε προοπτικές επέκτασης σε 

άλλους 900. Αξιοσηµείωτο είναι ότι πέρα από την επιτάχυνση και διευκόλυνση 

των συναλλαγών που επιφέρει, συµβάλλει στην εξοικονόµηση δαπανών περίπου 

66 εκατ. Ευρώ µόνο από τις υπηρεσίες τηλεφωνίας µεταξύ των φορέων. Επίσης, 

ανοίγει το δρόµο για ψηφιακές συναλλαγές, καθώς µπορεί να εξασφαλίσει 

50.000 ψηφιακά  πιστοποιητικά υπό µορφή κάρτας σε ισάριθµούς υπαλλήλους. 

Με τον τρόπο αυτό, τα έγγραφα θα διακινούνται ηλεκτρονικά, ενώ σε επόµενη 

φάση µε την λειτουργία της κεντρικής δικτυακής πύλης «Ερµής», οι πολίτες θα 

µπορούν να ζητούν και να παραλαµβάνουν τα πιστοποιητικά τους µέσω του 

διαδικτύου. 

Συνοπτικά, θα λέγαµε ότι το πρόγραµµα «Σύζευξις» είχε ως  σκοπό να 

βελτιώσει τη λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών, µε την αναβάθµιση της µεταξύ 

τους επικοινωνίας µέσω της παροχής προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών µε χαµηλό 
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κόστος, και η ενοποιηµένη εξυπηρέτηση των πολιτών, µε αυτοµατοποιηµένα και φιλικά 

προς τον χρήστη συστήµατα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών µε το 

∆ηµόσιο. 

 

 

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 

 

Η Ψηφιακή Στρατηγική 2006 – 2013 αποτελεί µια συνεκτική και ολοκληρωµένη 

στρατηγική για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη χώρα. Έχει ως στόχο να 

ενεργοποιήσει πολίτες και επιχειρήσεις και να απελευθερώσει το δυναµικό καθενός 

εξ’αυτών, προς όφελος όλων, σε ορατό χρονικό ορίζοντα. Η Ψηφιακή Στρατηγική 

2006-2013 επιδιώκει την ενίσχυση των κοινωνικών δοµών µε πλήθος νέων ευκαιριών 

µε χαµηλό κόστος στην παιδεία, τον πολιτισµό, την απασχόληση, την υγεία, την 

επιχειρηµατικότητα και αλλού. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται η συµβολή των ΤΠΕ 

στην ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών είτε σε αµιγώς τεχνολογικούς κλάδους, είτε 

δευτερογενώς σε κλάδους που ωφελούνται από την αξιοποίηση της πληροφορικής και 

της γνώσης. 

Η µεγάλη έµφαση που δίνεται σε θέµατα ΤΠΕ από το σύνολο των 

αναπτυγµένων χωρών οφείλεται στην ουσιαστική συµβολή της τεχνολογίας και στην 

επίτευξη διαρκούς οικονοµικής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, η συµβολή των 

τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας εστιάζεται σε δύο σηµεία: 

• Στη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισµών 

µέσω της χρήσης των ΤΠΕ και των συνακόλουθων αναδιοργανώσεων, και 

• Στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών µε πρακτικούς τρόπους. 

Η παραγωγικότητα ως κλειδί της ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασικό µέρος της 
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στρατηγικής ανάπτυξης των σύγχρονων οικονοµιών. Η συµβολή των ΤΠΕ στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας συνδέεται µε τη δυνατότητα νέων τρόπων του 

«επιχειρείν», τη δηµιουργία καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών, την άµεση και 

πρακτική εφαρµογή των αποτελεσµάτων της τεχνολογικής προόδου, τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού και τις νέες µορφές οργάνωσης. 

Επιπλέον, οι ΤΠΕ αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο της κοινωνίας της γνώσης 

και της βιώσιµης ανάπτυξης και συνεπώς οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

του πολίτη, αφού καθιστούν δυνατές τις κρίσιµες αλλαγές που απαιτούνται στη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση για την παροχή αποτελεσµατικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Το όραµα της Ψηφιακής Στρατηγικής για την Ελλάδα είναι να πραγµατοποιηθεί 

στην χώρα ένα «Ψηφιακό άλµα στην παραγωγικότητα, Ψηφιακό Άλµα στην ποιότητα 

ζωής». Το χαµηλό σηµείο εκκίνησης για τις νέες τεχνολογίες αποτελεί την κύρια αιτία 

για την οποία απαιτείται ένα «Ψηφιακό Άλµα» και όχι µια περισσότερο ήπια 

προσέγγιση. Το άλµα πρέπει να πραγµατοποιηθεί προκειµένου να ανακτηθεί ο χαµένος 

χρόνος και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

δυναµικά. Κάθε παρέµβαση που θα συµβάλλει στην επίτευξη του παραπάνω οράµατος 

θα σχεδιαστεί µε βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των πολιτών και θα δοµηθεί 

ώστε τόσο το σηµείο εκκίνησης, όσο  και το όφελός της να εντοπίζεται στους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις.  

Η ψηφιακή στρατηγική ξεκινά το 2006 και εκτείνεται ως το 2013 χωρίς να αγνοεί 

την κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα στους συγκεκριµένους τοµείς, τις 

διαρθρωτικές δυσκολίες και το χαµηλό σηµείο εκκίνησης για τις τεχνολογίες στην 

Ελλάδα. Επειδή  αναδεικνύει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ως ένα 

µεταρρυθµιστικό εργαλείο µε ευρεία εφαρµογή περιλαµβάνει δυο κατηγορίες 

παρεµβάσεων: 
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α) Παρεµβάσεις που µπορούν να υλοποιηθούν ταχύτερα, στο πλαίσιο των 

υφιστάµενων Προγραµµάτων και πολιτικών (όπως το Πρόγραµµα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» του Γ΄ΚΠΣ), οι οποίες δεν προϋποθέτουν απαραίτητα διαρθρωτικές ή 

θεσµικές παρεµβάσεις µεγάλου εύρους, και 

β) Παρεµβάσεις µεγαλύτερης κλίµακας, που προϋποθέτουν την επίλυση θεσµικών 

και διαρθρωτικών ζητηµάτων ενδεχοµένως αρµοδιότητας πολλών φορέων και 

υπουργείων και όχι συνδεδεµένων άµεσα µε την τεχνολογία. Λόγω της ανάγκης 

επίλυσης αυτών των ζητηµάτων απαιτείται περισσότερος χρόνος προεργασίας για την 

υλοποίηση των παρεµβάσεων. 

Ως εκ τούτου η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 χαρακτηρίζεται από δύο ορόσηµα: 

 α) Το χρονικό ορόσηµο του 2008 , µέχρι το οποίο υλοποιούνται οι δράσεις και 

οι παρεµβάσεις που δεν προϋποθέτουν µεγάλες ή χρονοβόρες θεσµικές αλλαγές ή 

δράσεις που µπορούν να ενταχθούν σε υφιστάµενα εργαλεία υλοποίησης (Γ΄ΚΠΣ κλπ) 

και να υλοποιηθούν άµεσα. 

 β) Το χρονικό ορόσηµο του 2013, που αποτελεί και την καταληκτική 

ηµεροµηνία υλοποίησης του συνόλου των προτεινόµενων παρεµβάσεων, όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω σχήµα. 
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Πηγή: Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013   

∆ιάγραµµα 2 

 

Βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, το 

αναπτυξιακό όραµα και την στρατηγική σε εθνικό επίπεδο και την εξειδίκευση της 

στρατηγικής αυτής στις επιλέξιµες περιφέρειες, η νέα στρατηγική για τις ΤΠΕ 

αντανακλά τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, 

εξειδικεύεται σε δύο Γενικούς Στόχους, ως εξής: 

• Γενικός Στόχος 1 : Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ 

• Γενικός Στόχος 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής 

Οι ανωτέρω Γενικοί Στόχοι εξυπηρετούνται από 6 Ειδικούς Στόχους, η επίτευξη 

των οποίων θα εξασφαλίσει αφενός τη διάχυση των ΤΠΕ τόσο στις επιχειρήσεις όσο 
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και τους πολίτες και, αφετέρου θα µεγιστοποιήσει τις ωφέλειες από τη χρήση των ΤΠΕ, 

προσαρµόζοντας τις αντίστοιχες εφαρµογές στις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών. 

• Ειδικός Στόχος 1 : Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις  

• Ειδικός Στόχος 2 : Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση 

της παραγωγικότητας του ∆ηµοσίου τοµέα µε την χρήση ΤΠΕ 

• Ειδικός Στόχος 3 : Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική 

Οικονοµία  

• Ειδικός Στόχος 4 : Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που 

αξιοποιούν ΤΠE 

• Ειδικός Στόχος 5 : Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη 

συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα 

• Ειδικός Στόχος 6 : Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τον 

πολίτη 

Στο ακόλουθο σχήµα αποτυπώνεται η ανάλυση του αναπτυξιακού οράµατος σε 

Στρατηγικούς Στόχους, Γενικούς Στόχους/Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς 

Στόχους: 
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Εικόνα 1 

Οι γενικοί στόχοι αντιστοιχούνται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής µορφής του 

Προγράµµατος σε Άξονες Προτεραιότητας (σε αυτούς προστίθεται ο Άξονας για την 

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής).  

 

Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Κύπρο 

 

 Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι εξελισσόµενες απαιτήσεις των χρηστών 

τεχνολογίας και οι απαιτήσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάγκασαν την 

Κύπρο να αναθεωρήσει το Βασικό Σχέδιο Μηχανοργάνωσης του 1989 ώστε να 

συµπεριλάβει νέες υποδοµές και στρατηγικά προγράµµατα και να προσαρµόσει την 

εθνική στρατηγική πληροφοριακών συστηµάτων σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο 
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τεχνολογικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα, παρακάτω θα παρουσιαστεί βήµα προς 

βήµα η πορεία που έχει κάνει η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Κύπρο από το 1989 

ως τις µέρες µας. Το 1989 η Κύπρος υιοθέτησε το Γενικό Σχέδιο Κυβερνητικής 

Μηχανοργάνωσης. Με το Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Μηχανογράφησης δίδονται: 

(α) ολοκληρωµένες µηχανογραφικές λύσεις (Στρατηγικά Έργα) στις ανάγκες 

Κυβερνητικών Τµηµάτων και Υπηρεσιών και (β) δηµιουργείται η αναγκαία υποδοµή 

για σύνδεση όλων των ανεξάρτητων συστηµάτων που ετοιµάζονται σε ένα ενιαίο 

Κυβερνητικό ∆ίκτυο για άµεση ανταλλαγή πληροφοριών. Η ισχύς αυτού του έργου 

ήταν από το 1989 ως το 1997 και οι στόχοι του ήταν: 

• Ένα τερµατικό σε κάθε γραφείο. Όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται σε 

χώρο γραφείου να έχουν ένα και µόνο τερµατικό στο γραφείο τους µέσω του 

οποίου θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα πληροφοριακά συστήµατα και στις 

απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους βάσεις πληροφοριών. 

•   Εργασιακό περιβάλλον χωρίς τη “ χρήση χαρτιού” και διακινήσεις φακέλων. Με 

την ολοκλήρωση της εξάπλωσης του συστήµατος αυτοµατοποίησης γραφείου 

σε όλη τη ∆ηµόσια Υπηρεσία, θα καταστεί δυνατή η αποθήκευση όλων των 

κυβερνητικών εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή. Σαν αποτέλεσµα θα µειωθεί 

στο ελάχιστο ο αριθµός των χειρογραφικών φακέλων µε τη σηµερινή τους 

µορφή και θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες αρχείου καθώς και η µεταφορά 

πληροφοριών από τµήµα σε τµήµα. 

• Παροχή Υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου. Αποκεντρωτική παροχή υπηρεσιών 

στο κοινό και τον εµπορικό κόσµο της Κύπρου µε ταχεία ανάκληση 

πληροφοριών από οποιαδήποτε κυβερνητική πηγή. Προωθείται η παροχή των 

υπηρεσιών αυτών µέσω του διαδικτύου (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) και 

σταδιακά όλα τα µηχανογραφηµένα συστήµατα της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας θα 
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µετατραπούν σε συστήµατα διαδικτυακής αρχιτεκτονικής. Μέσα στα πλαίσια 

αυτά το κάθε Υπουργείο/Τµήµα/Υπηρεσία έχει τη δική του ηλεκτρονική 

διεύθυνση επιτυγχάνοντας έτσι την ηλεκτρονική επικοινωνία µε το κοινό. 

• Τήρηση κοινών πληροφοριών από ένα φορέα, για αποφυγή διπλής εργασίας. 

Όπου είναι εφικτό, δε θα τηρούνται διπλές πληροφορίες. Αυτό θα καταστεί 

δυνατό µε τη σύνδεση όλων των πληροφοριακών συστηµάτων µεταξύ τους για 

ανταλλαγή πληροφοριών.  

• Εναρµόνιση των συστηµάτων πληροφορικής µε αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σύµφωνα µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Το Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο Μηχανοργάνωσης  προγραµµατίζεται να συµπληρωθεί σε 

τρεις φάσεις:  

ΦΑΣΗ Α : Περιλαµβάνει την ανάπτυξη, εφαρµογή και λειτουργία των έργων του 

Γ.Σ.Σ.Μ για την ικανοποίηση αναγκών διαφόρων Υπουργείων/Τµηµάτων/Υπηρεσιών. 

Τα πλείστα από τα συστήµατα αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία. 

ΦΑΣΗ Β :Περιλαµβάνει την ανάπτυξη έργων υποδοµής για να καταστεί δυνατή η 

σύνδεση των διαφόρων συστηµάτων για ανταλλαγή πληροφοριών. Τα έργα υποδοµής 

έχουν βασικά ολοκληρωθεί και βρίσκονται στο στάδιο της επέκτασης. 

 ΦΑΣΗ Γ : Περιλαµβάνει : 

• Τη σύνδεση όλων των συστηµάτων µε το Κυβερνητικό ∆ίκτυο Μεταφοράς 

∆εδοµένων.  

• Την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου σε όλα τα Υπουργεία/Τµήµατα/Υπηρεσίες. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά το κάθε Υπουργείο/Τµήµα/Υπηρεσία σήµερα έχει τη 

δική του ηλεκτρονική διεύθυνση επιτυγχάνοντας έτσι την ηλεκτρονική 

επικοινωνία µε το κοινό.  
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• Την επέκταση των Συστηµάτων Αυτοµατοποίησης Γραφείου (Office 

Automation) σε όλα τα Υπουργεία/Τµήµατα/Υπηρεσίες.  

• Tη δηµιουργία ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας το οποίο θα βασίζεται σε 

τεχνολογία διαδικτυακής αρχιτεκτονικής (Web Enabled Systems) όπου θα 

καταστήσει δυνατή την επικοινωνία και/ή εξυπηρέτηση του κοινού µε τα 

αντίστοιχα Υπουργεία/Τµήµατα/Υπηρεσίες.  

• Tη δηµιουργία Αποθήκης Πληροφοριών (Government Data Warehousing).  

• Τη δηµιουργία της αναγκαίας υποδοµής για ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-

Government), σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που λαµβάνονται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υποδοµή αυτή θα περιλαµβάνει:  

(α) την Κυβερνητική Πύλη ∆ιαδικτύου (Government Portal) η οποία θα 

αποτελεί το "One stop shop" σε διαδικτυακούς χώρους για παροχή 

πληροφοριών στο κοινό και τις επιχειρήσεις καθώς και πρόσβαση σε όλα τα 

συστήµατα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και  

(β) την Κυβερνητική ∆ιαδικτυακή ∆ίοδο Ασφάλειας (Government Gateway) η 

οποία θα παρέχει υπηρεσίες ταυτοποίησης, ασφάλειας, κρυπτογράφησης και 

αποκρυπτογράφησης.  
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Πηγή www.cyprus.gov.cyu  

Εικόνα 2 

 

Μετά το Γενικό Σχέδιο Κυβερνητική Μηχανοργάνωσης  ακολούθησε η 

Στρατηγική ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων (Data Management Strategy). Σκοπός του 

προγράµµατος ήταν να επιταχύνει την υλοποίηση του προηγούµενου προγράµµατος 

(Γενικό Σχέδιο Κυβερνητικής Μηχανοργάνωσης) και να «σιγουρέψει» την επιτυχία του 

διασφαλίζοντας την διασύνδεση και την διαλειτουργικότητα των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων που αναπτύσσονται. Αργότερα υιοθετήθηκε η Στρατηγική 

Πληροφοριακών Συστηµάτων  µε την ποία αναθεωρείται και συµπληρώνεται  το Γενικό 

Σχέδιο Κυβερνητική Μηχανοργάνωσης και στοχεύει στο να επιτύχει την καλύτερη 

πιθανή ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρει το δηµόσιο, χρησιµοποιώντας στο 

έπακρο τις νέες τεχνολογίες. Το 2002 υιοθετήθηκε η Στρατηγική  Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, η οποία εκσυγχρονίζει την προηγούµενη Στρατηγική των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. Τον Μάιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων 

απελευθερώνει το ποσό των 35 εκ. ευρώ από την συνολική εγκεκριµένη 
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χρηµατοδότηση 70 εκ. ευρώ για την αναβάθµιση των ΙΤ συστηµάτων στον δηµόσιο 

τοµέα για την ∆ηµοκρατία της Κύπρου. Τον ίδιο χρόνο το Γραφείο προγραµµατισµού 

της Κύπρου σχεδίασε την Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. Τον Ιανουάριο του 2006 όλα τα υπουργεία στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

έχουν δικό τους δικτυακό τόπο.  

Στην έρευνα της Κοµισιόν  που έγινε τον Σεπτέµβριο του 2007 πάνω στις 

κυβερνητικές δικτυακές πύλες η Κύπρος έφτασε στο 98% ενώ την ίδια στιγµή ο µέσος 

όρος της ΕΕ έφτανε το 75%.  Την ίδια χρονιά το υιοθετήθηκε το Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς για την Πολιτική Συνοχή (2007-2013) όπου προτεραιότητα, όσον 

αφορά τις παρεµβάσεις που θα συγχρηµατοδοτηθούν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία την 

περίοδο 2007-2013, θα δοθεί σε εστιασµένες δράσεις σε δυο τοµείς:  

(α) Ενίσχυση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government)  

Οι παρεµβάσεις για ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα έχουν ως στόχο την 

περαιτέρω διεύρυνση των δηµόσιων υπηρεσιών που προσφέρονται µέσω του 

διαδικτύου και τη βελτίωση της ασφάλειας χρήσης τους, µέσα σε ένα γενικό πλαίσιο 

ηλεκτρονικών συναλλαγών και επικοινωνίας των επιχειρήσεων και των πολιτών µε τις 

υπηρεσίες τόσο της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

(β) Επέκταση της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (e-Health)  

Στόχος των δράσεων που θα αναληφθούν στον τοµέα της ηλεκτρονικής υγείας είναι η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ για αναβάθµιση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών 

υγείας σε παγκύπρια κλίµακα και η βελτίωση της αποδοτικότητας παροχής τους. Στα 

πλαίσια αυτά θα προωθηθεί η διασύνδεση των κεντρικών νοσοκοµειακών µονάδων µε 

τα ιατρικά κέντρα στην ύπαιθρο. Επιπλέον στα πλαίσια της εφαρµογής του Εθνικού 

Σχεδίου Υγείας δηµιουργούνται ιδιαίτερες ανάγκες για την αντιµετώπιση των οποίων η 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής υγείας θα συµβάλει σηµαντικά. Η αναγκαιότητα 
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µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της υγείας έχει επισηµανθεί και στο Εθνικό Πρόγραµµα 

Μεταρρύθµισης, ενώ τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία θα συµβάλουν στο πλαίσιο της ενίσχυσης 

της χρήσης των ΤΠΕ στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.  

Παράλληλα, τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είναι δυνατό να συµβάλουν στην υλοποίηση 

σηµαντικών µέτρων που περιλαµβάνονται στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρύθµισης, 

όπως διεύρυνση των ευρυζωνικών δικτύων, ηλεκτρονικό εµπόριο κλπ. 

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω χρονολογική πορεία της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στην Κύπρο έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την προώθηση της, 

είναι όµως επαρκείς; Για αυτόν τον λόγο, παρακάτω θα παρουσιαστούν και κάποια 

στατιστικά στοιχεία για να γίνει ορατή η κατάσταση που υπάρχει όσον αφορά τους 

τοµείς που επηρεάζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Κύπρο και στην Ελλάδα. 

 

Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση σε αριθµούς σε Ελλάδα και Κύπρο και  Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

 

 Παραπάνω έγινε εκτενής αναφορά στα προγράµµατα που βοήθησαν την 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση να ενσωµατωθεί στις δηµόσιες υπηρεσίες και στην 

κουλτούρα γενικότερα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά  και ειδικότερα στην 

Ελλάδα και στην Κύπρο. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν κάποια βασικά 

στατιστικά δεδοµένα, όσον αφορά την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έτσι ώστε να 

σχηµατιστεί µια εικόνα για το επίπεδο και την ποιότητα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στην χώρα µας, στην Κύπρο αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Με λίγα λόγια, αυτά τα στατιστικά στοιχεία θα βοηθήσουν στο να 

παρουσιαστεί η πραγµατικότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τι συµβαίνει 

πρακτικά στην Ελλάδα και την Κύπρο, όσον αφορά τον συγκεκριµένο τοµέα. 
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 Ξεκινώντας, θα πρέπει να παρουσιαστεί η πρόοδος που έχει γίνει µε την βοήθεια 

των προγραµµάτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω στον νοµοθετικό και τεχνικό 

τοµέα των τεχνολογιών πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην ΕΕ. 

   

 

 

Πηγή: Eurostat 

∆ιάγραµµα 3 

 Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα, ιδιαίτερα σηµαντική πρόοδος έχει 

συντελεστεί στον τεχνικό τοµέα της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστηµάτων 

ξεκινώντας από το 1995, έχοντας µόνο µια µικρή κάµψη  µεταξύ του 2000 και 2004. 

Από την άλλη πλευρά, η νοµική πρόοδος είναι ιδιαίτερα αργή αλλά σταθερή, έχοντας 

µόνο µια εξαίρεση έντονης ανόδου στο διάστηµα 2000 µε 2004. Το γεγονός που 

συµπίπτουν οι δύο εξαιρέσεις των δυο αυτών µεταβλητών, δηλαδή η κάµψη της 

τεχνικής προόδου την στιγµή που υπάρχει ιδιαίτερη άνοδος στον νοµικό τοµέα των 

τεχνολογιών πληροφορικής είναι ένα ερώτηµα και δεν µπορεί να απαντηθεί µε την 

µελέτη µόνο ενός σχεδιαγράµµατος, χρειάζεται περισσότερη έρευνα και χρόνος για να 

διαλευκανθεί η σχέση µεταξύ των δυο αυτών µεταβλητών.  
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 Για να προχωρήσουµε στο θέµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, 

παρακάτω θα παρουσιαστεί ένα σχήµα µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον 

δηµόσιο τοµέα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως επίσης και το επίπεδο που 

προσφέρεται η κάθε µια υπηρεσία ξεχωριστά. 

 

 

Πηγή: Παρατηρητήριο 

Πίνακας  1 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα, µερικές  από τις υπηρεσίες που έχουν 

φτάσει στο ανώτατο επίπεδο, όπως για παράδειγµα ο φόρος εισοδήµατος για τους 

πολίτες  και οι κοινωνικές εισφορές για τις επιχειρήσεις, ενώ άλλες βρίσκονται στα 

µισά του δρόµου όπως η κοινωνική ασφάλιση για τους πολίτες και η σύσταση εταιρείας 

για τις επιχειρήσεις. Για να διαλευκανθεί το αν η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόµο στις 

υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να συγκριθεί µε τις χώρες της ΕΕ 

σε θέµατα διαθεσιµότητας και ποιότητας των δηµόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
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Πηγή: “The User Challenge Benchmarking The Supply Of Online Public Services” prepared by Capegemini for European 
Commission, September 2007 

Πίνακας 2 

 

Σε αυτό το διάγραµµα, όπου παρουσιάζεται η ποιότητα και πλήρης 

διαθεσιµότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην ΕΕ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 

21η θέση ενώ η Κύπρος στην 24η θέση. Και οι δύο χώρες είναι κάτω από τον µέσο όρο 

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 χωρών και στην διαθεσιµότητα και στην ποιότητα 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν. Η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος πρέπει 

να επιταχύνουν τις δράσεις τους για να καταφέρουν να ανεβάσουν τον πήχη των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν. Τον λόγο για τον οποίο η Ελλάδα και η 

Κύπρος βρίσκονται σε αυτό το σηµείο πρέπει να το αναζητήσουµε σε δείκτες όπως 

δικτυακός αλφαβητισµός και χρήση δηµόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από πολίτες 

και επιχειρήσεις. Παρακάτω παραθέτονται οι πίνακες µε την συµµετοχή των 

ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν της υπηρεσίες της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.   
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 Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες οι πολίτες στην Ελλάδα δεν 

χρησιµοποιούν αρκετά της ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δηµοσίου, σε αντίθεση µε τις 

επιχειρήσεις όπου η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από αυτές υπερβαίνει τον 

µέσο όρο των 27 Ευρωπαϊκών χωρών. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες της Κύπρου 

χρησιµοποιούν περισσότερο από τους Έλληνες τις δηµόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

ενώ οι επιχειρήσεις της Κύπρου βρίσκονται κάτω από τον µέσο όρο της ΕΕ. Στο 

δεύτερο σκέλος των πινάκων, φαίνεται ότι οι Έλληνες πολίτες χρησιµοποιούν 

περισσότερο τις δηµόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες  για την πληροφόρησή τους παρά 

στο να προχωρήσουν την διάδρασή τους µε το δηµόσιο κατεβάζοντας ή αποστέλλοντας  

συµπληρωµένες αιτήσεις. Οι επιχειρήσεις, όµως, χρησιµοποιούν όλες τις δηµόσιες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξίσου, µε µια µόνο µικρή απόκλιση στην αποστολή 

συµπληρωµένων αιτήσεων στο δηµόσιο µέσω διαδικτύου  η οποία είναι αυξηµένη σε 

σχέση µε τα αλλά δυο είδη ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Στην αντίθετη πλευρά όµως 

βρίσκονται οι επιχειρήσεις τις Κύπρου, οι οποίες χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κυρίως, για να αποκτούν πληροφορίες σχετικά µε θέµατα 

του δηµοσίου. Ακολουθούν µε αρκετή διαφορά το «κατέβασµα» αιτήσεων και η 

επιστροφή συµπληρωµένων αιτήσεων.  

 Ένας άλλος παράγοντας που συµβάλλει στην ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε µια χώρα είναι και ο δικτυακός αλφαβητισµός που έχουν οι πολίτες 

της. 
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∆ιάγραµµα 4 

 Με µια µατιά στο παραπάνω πίνακα, γίνεται παραπάνω και από φανερό το 

µεγάλο «χάσµα» που υπάρχει µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής στο θέµα του 

ψηφιακού  αλφαβητισµού των πολιτών της. Όπως επίσης, φαίνεται και το εξαιρετικά 

χαµηλό  επίπεδο ψηφιακών γνώσεων στους πολίτες της Κύπρου και της Ελλάδας, 

θέτοντας τις χώρες τους στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής κατάταξης.  

Είναι λογικό, εποµένως, να µη σηµειώνουν η Ελλάδα και η Κύπρος µεγάλα 

ποσοστά σε µετρήσεις των δεικτών χρήσης των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Οι πολίτες µια χώρας είναι η βάση για να αποδώσουν οι προσπάθειες 

ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για παράδειγµα, αν ένας καταναλωτής δεν 

γνωρίζει τις οδηγίες χρήσης ενός προϊόντος, όπως επίσης και τις απολαβές που µπορεί 

να πάρει από το προϊόν, το πιο πιθανό είναι να µη το αγοράσει-χρησιµοποιήσει. Η 

Ελλάδα και η Κύπρος για να φτάσουν σε σηµείο να έχουν ένα επαρκές επίπεδο στις 

υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να πρώτα από όλα να ανεβάσουν 

τον πήχη των ψηφιακών γνώσεων των πολιτών τους. Βέβαια, ο ψηφιακός 
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αλφαβητισµός δεν είναι ο µόνος παράγοντας που επηρεάζει την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να 

µπορέσει να αναπτυχτεί, όπως για παράδειγµα, το επίπεδο των ψηφιακών γνώσεων των 

υπαλλήλων του δηµόσιου φορέα και την ποιότητα των συνδέσεων παροχής ιντερνέτ, ο 

ψηφιακός αλφαβητισµός όµως είναι η βάση που πρέπει να στηριχθούν όλα τα 

υπόλοιπα. 

   

 

 

 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα 

 
Ο θεσµός της Τ.Α. έχει σηµαντικό ρόλο στο πολιτικό και διοικητικό σύστηµα της 

χώρας, αλλά και στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Οι Ο.Τ.Α. 

αποτελούν την εγγύτερη στον πολίτη δοµή του κράτους και µέσω των ΚΕΠ συγκροτούν ένα 

εθνικό πολυκεντρικό και πολυλειτουργικό δίκτυο διανοµής διοικητικών προϊόντων. 

 Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο αποτελεί το επίκεντρο του 

εκσυγχρονισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο εκσυγχρονισµός της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προάγει την ποιότητα των «τοπικών» υπηρεσιών και την 

αποτελεσµατικότητα της «τοπικής» δηµοκρατίας, καθώς επιτρέπει στους οργανισµούς: 

• τον σχεδιασµό συνολικής στρατηγικής για την τοπική ανάπτυξη 

• την παροχή αποτελεσµατικών και µε µικρό κόστος υπηρεσιών για την 

εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας 

• την αποτίµηση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών 

• τη λήψη γρήγορων, αποτελεσµατικών και υπεύθυνων αποφάσεων 
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Η Τοπική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση ενδυναµώνει τα παραπάνω και σχετίζεται µε: 

• Τον µετασχηµατισµό των «τοπικών» υπηρεσιών για τους πολίτες 

• Την ανανέωση της «τοπικής» δηµοκρατίας 

• Την προώθηση της «τοπικής» οικονοµικής βιωσιµότητας. 

 

Στην Ελλάδα για να επιταχυνθεί η εφαρµογή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υιοθετήθηκαν διάφορα εθνικά προγράµµατα κάποια από 

οποία αναλύθηκαν σε προηγούµενες ενότητες. Τα προγράµµατα που αφορούν 

εξολοκλήρου ή µερικώς την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η Κοινωνία των Πολιτών, µε 

το υποπρόγραµµα «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» και τα προγράµµατα «Πολιτεία» , 

«Θησέας» και «Σύζευξις» και «Αριάδνη». 

 

Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση 

 

Κάνοντας πράξη τη δέσµευση για εξυπηρέτηση του πολίτη, που περιλαµβάνεται 

στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας προωθεί παρέµβαση µε τίτλο «Ψηφιακή αυτοδιοίκηση». Στόχος της 

είναι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα 

εκείνων της  Περιφέρειας, αλλά και η εξοικείωσή τους µε τις νέες τεχνολογίες, µε 

ιδιαίτερα φιλικό τρόπο, αφού την υλοποίηση της πρωτοβουλίας θα αναλάβουν οι 

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλης της χώρας.  

Η «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», συνολικού προϋπολογισµού 60 εκατ. ευρώ, αποτελεί 

καινοτοµική παρέµβαση, η οποία δεν περιλαµβανόταν στον αρχικό σχεδιασµό του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Χρηµατοδοτείται από 

εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 
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σε συνδυασµό µε αντίστοιχες δράσεις που σχεδιάσθηκαν το 2005 από την Ειδική 

Γραµµατεία για την ΚτΠ διορθώνει σε σηµαντικό βαθµό τη στόχευση του 

Προγράµµατος, υλοποιώντας ψηφιακές υπηρεσίες άµεσα αισθητές στους πολίτες, 

ιδιαίτερα στην Περιφέρεια. 

Η Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση εστιάζει τόσο στη µείωση του ψηφιακού χάσµατος στη 

χώρα, όσο και στην καθηµερινή εξυπηρέτηση των πολιτών µε πρακτικούς τρόπους, 

µέσω των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, χρηµατοδοτούνται δράσεις για την 

εξοικείωση των πολιτών στη χρήση των νέων ψηφιακών δυνατοτήτων σε όλους τους 

ΟΤΑ.  

Η «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» αποτελεί συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που είχε απευθύνει η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας τον Απρίλιο του 2005, στην οποία είχε ανταποκριθεί η συντριπτική 

πλειοψηφία των ΟΤΑ της χώρας: συνολικά περισσότεροι από 870 Οργανισµοί α’ και β’ 

Βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ποσοστό περίπου 80% του συνόλου) είχαν εκφράσει 

το ενδιαφέρον τους, αποδεικνύοντας έµπρακτα τη σηµασία που αποκτούν πλέον οι 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών.   

Η νέα παρέµβαση για την «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», αποτελεί πρόγευση των δράσεων 

της νέας Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 καθώς χαρακτηρίζεται από τρεις µεγάλες 

καινοτοµίες : 

Καινοτοµία 1: Πρόβλεψη για συµµετοχή όλων των ΟΤΑ  

Στην «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση» µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι ΟΤΑ, ως εξής:  

• Οι Περιφέρειες µπορούν να υλοποιήσουν, µέσω της ΚτΠ ΑΕ, την ανάπτυξη 

ψηφιακών υπηρεσιών µε έργα για τις διευθύνσεις αλλοδαπών, µετανάστευσης, 

δασών και αλιείας.  
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• Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µπορούν να υλοποιήσουν, επίσης µέσω της 

ΚτΠ ΑΕ, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τις διευθύνσεις Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, αλλά και την ανάπτυξη εφαρµογών διαχείρισης 

πολεοδοµικών δεδοµένων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους. 

• ∆ήµοι µε πληθυσµό άνω των 20.000 κατοίκων µπορούν να αναπτύξουν ως 

τελικοί οι ίδιοι ηλεκτρονικές πύλες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης (Portals), 

µέσω των οποίων οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για υπηρεσίες 

και δικαιολογητικά. Θα περιλαµβάνουν, επίσης, χρηστικές πληροφορίες που 

αφορούν στην περιοχή τους (όπως ηλεκτρονικοί οδηγοί πόλης, αθλητικά και 

πολιτιστικά γεγονότα, τουριστικές πληροφορίες κλπ.). Εκτός αυτών, οι µεγάλοι 

δήµοι θα µπορούν να αναπτύξουν συστήµατα ηλεκτρονικής έκδοσης 

πιστοποιητικών, αδειών και βεβαιώσεων δηµοτολογίου, ληξιαρχείου κλπ., ενώ 

οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωµής τελών και 

δηµοτικών φόρων, καθώς και µια σειρά άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

πληρωµών. Οι ίδιοι δήµοι θα έχουν, τέλος, τη δυνατότητα ανάπτυξης 

γεωγραφικών συστηµάτων πληροφόρησης σε τοµείς όπως η διαχείριση των 

αστικών συγκοινωνιών, η διαχείριση θέσεων στάθµευσης, η διαχείριση 

πολεοδοµικών δεδοµένων, τα δίκτυα ύδρευσης κλπ. 

• ∆ήµοι µε πληθυσµό κάτω των 20.000 κατοίκων µπορούν να υλοποιήσουν µέσω 

της ΚτΠ ΑΕ ηλεκτρονικές πύλες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης (Portals), µε 

πληροφορίες για την πόλη τους (οδηγό πόλης, αθλητικά και πολιτιστικά 

γεγονότα, σηµεία τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ.), αλλά και ψηφιακές 

υπηρεσίες. 

Καινοτοµία 2: Έµφαση σε δράσεις εξοικείωσης των πολιτών µε τις νέες τεχνολογίες  
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Παράλληλα µε την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών, η Ειδική Γραµµατεία για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας έχει προβλέψει σειρά δράσεων για την ενηµέρωση και την 

εξοικείωση του τοπικού πληθυσµού σ’ ότι αφορά στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα 

δηµιουργηθούν και θα είναι σύντοµα στη διάθεσή του. 

Καινοτοµία 3: «Αριστεία» - Οι πιο δραστήριοι ΟΤΑ ως «οδηγός» 

Εκτός της δυνατότητας συµµετοχής όλων των ΟΤΑ, στο πλαίσιο αυτής της 

πρωτοβουλίας εισάγεται για πρώτη φορά και η έννοια της «Αριστείας». Η Επιτροπή 

Πληροφορικής θα αξιολογήσει τα πρώτα 20 έργα που θα ολοκληρωθούν και θα 

επιβραβεύσει τους ΟΤΑ που θα παρουσιάσουν τα πέντε καλύτερα. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο εκτιµάται ότι οι περισσότερο δραστήριοι και αποδοτικοί ΟΤΑ θα αποτελέσουν 

«οδηγούς» για την ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα σε ότι 

αφορά τη δυναµική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

 

Πολιτεία 

Το πρόγραµµα «Πολιτεία : Η επανίδρυση της δηµόσιας διοίκησης», στο οποίο 

µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις οι ∆ήµοι. Τα µέτρα και οι πρωτοβουλίες του 

προγράµµατος αυτού, στα οποία µπορούν οι ∆ήµοι να συµµετέχουν αναφέρθηκαν σε 

παραπάνω ενότητα. 

 

Θησέας 

 

Το πρόγραµµα Θησέας αποτελείται από 3 υποπρογράµµατα : 

 



75 
 

Υποπρόγραµµα 1 : Οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των δήµων. 

Η εύρυθµη λειτουργία των δήµων και κατά συνέπεια η αποτελεσµατική εξυπηρέτηση 

του πολίτη, εξαρτώνται καθοριστικά από το σύστηµα οργάνωσης και ανάπτυξης των 

Ο.Τ.Α., τις συνθήκες απασχόλησης και την απόδοση του προσωπικού. Η 

χρηµατοδότηση των δήµων για έργα, µελέτες και ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση 

των οργανωτικών, των λειτουργικών και των τεχνολογικών συστηµάτων διαχείρισής 

τους, καθώς και στη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού τους, αποτελούν 

προτεραιότητες του προγράµµατος «Θησέας». 

Το υποπρόγραµµα 1 στοχεύει:  

• Στην οργάνωση των Ο.Τ.Α. µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία τους.  

• Στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των Ο.Τ.Α.  

• Στην ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες  

• Στην καλύτερη διαχείριση των πόρων των Ο.Τ.Α  

• Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού των Ο.Τ.Α. και στην αναβάθµιση 

των συνθηκών εργασίας.  

• Στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης. 

Οι επιλέξιµες δράσεις οµαδοποιούνται στα ακόλουθα Μέτρα : 

• Κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

•  Μελέτες οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 

•  Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας των συµπράξεων Ο.Τ.Α. µε 

ιδιώτες (προκαταρκτικές µελέτες σκοπιµότητας χρήσης της µεθόδου, 
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διαγωνιστική διαδικασία επιλογής ιδιωτών – επενδυτών, κατάρτιση 

συµβάσεων). 

•  Έργα οργάνωσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. 

• Μηχανοργάνωση των Ο.Τ.Α. και εφαρµογή τεχνολογιών πληροφορικής. 

• Συµπράξεις των Ο.Τ.Α. µε τον ιδιωτικό τοµέα µε αντικείµενο αναφερόµενο σε 

δράσεις του    Υποπρογράµµατος 1. 

• Οριζόντιες δράσεις. 

• Αντιµετώπιση ειδικών, εκτάκτων και επειγουσών λειτουργικών δαπανών. 

• Συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που 

χρηµατοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Υποπρόγραµµα 2: Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. 

Η βιώσιµη ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών πόρων. Οι δήµοι, ως βασικοί συντελεστές οργάνωσης της τοπικής κοινωνίας, 

οφείλουν να εισάγουν µια νέα κουλτούρα ανάπτυξης, πλήρως εναρµονισµένης µε τις 

αρχές πρόληψης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Στην κατεύθυνση αυτή, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονοµική υποστήριξη 

έργων, µελετών και ενεργειών που αφορούν στην κατασκευή και βελτίωση φιλικών 

προς το περιβάλλον τεχνικών και παραγωγικών υποδοµών, στη διατήρηση των 

οικολογικών αποθεµάτων, όπως και στη στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής 

συνοχής στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασµού µε επίκεντρο την αειφόρο 

ανάπτυξη. 

 

Το υποπρόγραµµα 2 στοχεύει: 
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• Στην ανάπτυξη της υπαίθρου και την προώθηση της εταιρικής σχέσης πόλης και 

υπαίθρου. 

• Στην ανάπτυξη τοπικών δικτύων µεταφοράς. 

• Στη δηµιουργία σύγχρονων ανοικτών πόλεων. 

• Στη βελτίωση του οικιστικού ιστού των αστικών πόλεων. 

• Στην ισότητα της πρόσβασης στις υποδοµές. 

• Στην αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

• Στο συντονισµό των τοπικών δηµόσιων επενδύσεων. 

• Στη συγκράτηση του πληθυσµού – Μείωση της ανεργίας. 

• Στην προστασία των φυσικών πόρων. 

• Στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

• Στην ελαχιστοποίηση του υδρευτικού και αποχετευτικού προβλήµατος των 

Ο.Τ.Α. 

• Στην εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων επεξεργασίας υγρών και στερεών 

αποβλήτων. 

 

Οι επιλέξιµες δράσεις οµαδοποιούνται στα ακόλουθα Μέτρα : 

• Μελέτες. 

•  Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας των συµπράξεων Ο.Τ.Α. µε 

ιδιώτες. 

• Συγκοινωνιακά έργα – Μεταφορές. 

• Ύδρευση. 

• Αποχέτευση – Επεξεργασία λυµάτων. 

• ∆ιαχείριση απορριµµάτων. 

• Οικισµοί. 
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• Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπληµµυρικά έργα. 

• Υποστήριξη οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

• Τεχνικός και µηχανολογικός εξοπλισµός των Ο.Τ.Α. 

• Απαλλοτριώσεις ακινήτων. 

• Συµπράξεις των Ο.Τ.Α. µε τον ιδιωτικό τοµέα. 

•  Ενίσχυση των διαδηµοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των Ο.Τ.Α. 

πρώτου βαθµού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της 

συµµετοχής τους σε κοινοτικά προγράµµατα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που 

χρηµατοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε 

αντικείµενο αναφερόµενο σε δράσεις του Υποπρογράµµατος 2. 

• Οριζόντιες δράσεις. 

• Αντιµετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών  

 

Υποπρόγραµµα 3: Κοινωνικές - Πολιτιστικές υποδοµές & δραστηριότητες 

 

Η κοινωνική δράση των Ο.Τ.Α. και η προστασία και ανάδειξη των ιδιαίτερων τοπικών 

πολιτιστικών αγαθών αντικατοπτρίζουν τον ιδιαίτερο ρόλο που καλούνται να 

διαδραµατίσουν οι τοπικές αρχές για την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευηµερία των 

τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση των 

απαραίτητων χρηµατοδοτήσεων των δήµων για έργα, µελέτες και ενέργειες που 

αφορούν υποδοµές και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας, πολιτιστικές και 

αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και προγράµµατα νέας γενιάς. 

 

Το υποπρόγραµµα 3 στοχεύει: 
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• Στην προώθηση της υγείας, ιδίως της πρωτοβάθµιας φροντίδας, της 

προληπτικής ιατρικής και του οικογενειακού προγραµµατισµού.  

• Στην αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών προς 

τους δηµότες, µε έµφαση στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.  

• Στην εξασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών, στην παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών και την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού.  

• Στην εξασφάλιση – ενίσχυση των απαραίτητων υποδοµών, εξοπλισµού και 

µέσων για την παροχή κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων.  

• Στη συγκράτηση του πληθυσµού και ειδικότερα των νέων στις γενέτειρες 

περιοχές  

• Στην ανάπτυξη της ενεργούς συµµετοχής των πολιτών  

Οι επιλέξιµες δράσεις οµαδοποιούνται στα ακόλουθα µέτρα : 

• Μελέτες. 

• Υποστήριξη της προσυµβατικής διαδικασίας των συµπράξεων Ο.Τ.Α. µε 

ιδιώτες. 

• Υποδοµές και έργα διοικητικής εξυπηρέτησης. 

• Υγεία – Πρόνοια – Αντιµετώπιση κοινωνικού αποκλεισµού. 

• Αθλητισµός. 

• Πολιτισµός. 

• Εκπαίδευση – Κατάρτιση. 

• Προγράµµατα Νέας Γενιάς. 
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• Απαλλοτριώσεις κτιρίων. 

• Συµπράξεις των Ο.Τ.Α. µε τον ιδιωτικό τοµέα. 

• Ενίσχυση των διαδηµοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των Ο.Τ.Α. 

πρώτου βαθµού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της 

συµµετοχής τους σε κοινοτικά προγράµµατα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που 

χρηµατοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε 

αντικείµενο αναφερόµενο σε δράσεις του Υποπρογράµµατος 3.  

• Οριζόντιες δράσεις. 

• Αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. 

 

Συζευξις 

 

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ έφερε σηµαντικότατες αλλαγές στο σηµερινό τρόπο ανάδρασης 

διοίκησης – πολιτών, χάρη στα µοναδικά χαρακτηριστικά του, όπως η ενοποίηση σε 

ενιαίο δίκτυο φωνής και δεδοµένων, η παροχή προηγµένων υπηρεσιών (πχ. 

τηλεδιάσκεψη και µάλιστα πολλαπλών σηµείων, τηλε-εργασία, άµεση και γρήγορη 

σύνδεση µε ευρωπαϊκούς φορείς και υπηρεσίες, αλλά και ασφαλείς συναλλαγές), η 

γεωγραφική διασπορά (πανελλαδική κάλυψη), η ενιαία αποδοτική διαχείριση 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για όλη τη δηµόσια διοίκηση (δωρεάν κλήσεις στο 

πλαίσιο του δικτύου και ενιαία τιµή για κλήσεις εκτός αυτού) κλπ. Ειδικά από την 

τελευταία δυνατότητα, η εξοικονόµηση κόστους είναι σηµαντικότατη, σχεδόν 

αποσβένοντας το κόστος της δηµιουργίας του δικτύου (εξοικονόµηση 65,7 εκατ. € επί 

συνόλου 74,3 εκατ. €). 

Με αυτό το τρόπο, δηλαδή µε τις πολλές τεχνολογικές και λειτουργικές 

δυνατότητες του Εθνικού ∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία 
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στις σχέσεις κράτους – πολίτη : η ταχύτατη επικοινωνία θα ευνοήσει την 

παραγωγικότητα και θα αναβαθµίσει την εξυπηρέτηση του πολίτη, µε τα ΚΕΠ –

εκατοντάδες σηµεία επαφής σ’ όλη τη χώρα- να αναδεικνύονται σε «καταστήµατα µιας 

στάσης». Η αποκατάσταση της επικοινωνίας και η διασύνδεση µεταξύ των υπηρεσιών 

θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξήσει την αποδοτικότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης, 

καθώς (όπως προβλέπει και ο Ν.3242/2004) το «κυνήγι των πιστοποιητικών» έχει ήδη 

πάρει τέλος. Η διακίνηση των αναγκαίων εγγράφων θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά από 

τις υπηρεσίες κι όχι από τον πολίτη. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως –εκτός από την 

τεχνολογική υποδοµή- ετοιµάζεται και η ανθρώπινη, εκπαιδεύεται το προσωπικό ώστε 

να µπορέσει να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες, µε τη δηµιουργία αρχικών 

«πυρήνων», που θα εκπαιδεύσουν µε τη σειρά τους, τους συναδέλφους τους σε κάθε 

υπηρεσία. 

 

Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 

 

Η Ψηφιακή Στρατηγική αναγνωρίζει και προωθεί τον ρόλο που µπορούν να 

διαδραµατίσουν οι ΟΤΑ και οι Περιφέρειες της χώρας για την προώθηση της χρήσης 

ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Πιο συγκεκριµένα, στο στρατηγικό στόχο για 

την Βελτίωση της Παραγωγικότητας και τις δράσεις για την προώθηση χρήσης των 

ΤΠΕ στις επιχειρήσεις, η Ψηφιακή Στρατηγική αναφέρει: «…δράσεις που εντάσσονται 

στο συγκεκριµένο στόχο έχουν έντονη περιφερειακή διάσταση, αποσκοπώντας στην 

ενίσχυση της χρήσης νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις της περιφέρειας, οι οποίες 

επηρεάζονται περισσότερο από τη φυσική τους απόσταση από τα εµπορικά κέντρα». 

Για το λόγο αυτόν, προτείνει την εξής δράση: «Έως το 2008, συγχρηµατοδοτούνται 

ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια για ευρυζωνικές υποδοµές και υπηρεσίες σε όλες τις 
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περιφέρειες της χώρας. Σκοπός είναι να επεκταθεί δυναµικά η χρήση του γρήγορου 

∆ιαδικτύου (Ιντερνέτ), και να ενισχυθεί ο ανταγωνισµός στην προσφορά του». Επίσης, 

στις δράσεις για την αναδιοργάνωση του δηµόσιου τοµέα και την παροχή ψηφιακών 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης του επιχειρηµατικού ιστού της χώρας, η Ψηφιακή Στρατηγική 

τονίζει την περιφερειακή διάσταση λέγοντας: «η κατανοµή των δράσεων ψηφιακών 

υπηρεσιών έχει έντονη περιφερειακή διάσταση, καθώς οι προσφερόµενες ηλεκτρονικές 

δηµόσιες υπηρεσίες θα µπορούν ενδεχόµενα να καλύπτουν και τις συναλλαγές 

επιχειρήσεων µε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης». Μεταξύ των άλλων δράσεων που 

προτείνονται, περιλαµβάνεται και η εξής: «Έως το 2013, επέκταση της διαδικασίας 

ηλεκτρονικών προµηθειών σε µεγάλο ποσοστό των προµηθειών του δηµόσιου τοµέα 

και των ΟΤΑ, από ένα συγκεκριµένο ύψος δαπάνης που θα καθοριστεί». Από την άλλη 

πλευρά, στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου βελτίωσης της ποιότητας ζωής των 

πολιτών, η Ψηφιακή Στρατηγική προτείνει κάποιες δράσεις, όπως δράσεις για την 

βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών µέσω των νέων τεχνολογιών και δράσεις 

που αφορούν σε ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη. Για τις δράσεις αυτές, η 

Στρατηγική αναφέρει ότι «..έχουν έντονο περιφερειακό χαρακτήρα και θα υλοποιηθούν 

στην ελληνική περιφέρεια». Οι ∆ράσεις που ρητά δίνουν έµφαση στην τοπική και 

περιφερειακή διάσταση είναι: 

• «Έως το 2008 συγχρηµατοδότηση αρχικού τέλους ευρυζωνικής σύνδεσης στην 

περιφέρεια, σε επιλεγµένες οµάδες πολιτών για την ενίσχυση της διείσδυσης της 

ευρυζωνικότητας. Πλέον των παρεµβάσεων για την ενίσχυση των επενδύσεων σε 

ευρυζωνικές υποδοµές σε όλη τη χώρα, θα επιδοτηθούν συγκεκριµένες οµάδες 

πολιτών, ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες γεωγραφικές περιοχές, προκειµένου να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση τους στις δυνατότητες της ευρυζωνικότητας». 
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• «Έως το 2008 καθορισµός θεσµικού πλαισίου για την τηλε-εργασία. ∆εδοµένης 

της δυνατότητας που παρέχουν οι ευρυζωνικές υποδοµές για ταχύτατη µεταφορά 

δεδοµένων ανεξαρτήτων απόστασης και λαµβάνοντας υπόψη το διαρκώς 

µειούµενο κόστος της τεχνολογίας, οι πολίτες αποµακρυσµένων περιοχών 

µπορούν να αποκτήσουν ευκαιρίες εργασίας, ανεξαρτήτως απόστασης 

γεωγραφικής εγκατάστασης χάρη στην πληροφορική και τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. Ωστόσο, το κρίσιµο ζήτηµα σε αυτή την προσέγγιση δεν είναι η 

διαθεσιµότητα ή το κόστος της τεχνολογίας, αλλά η ύπαρξη θεσµικού πλαισίου 

ικανού να υποστηρίξει και ακόµη να ενθαρρύνει την τηλε-εργασία.» 

•  «Από το 2007 και σταδιακά ως το 2013, εκπαίδευση πολιτών Περιφερειών της 

χώρας στη χρήση υπολογιστών και ∆ιαδικτύου, µέσω κουπονιών (vouchers). Η 

παρέµβαση απευθύνεται σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού της Ελληνικής 

Περιφέρειας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαµηλή εξοικείωση µε τις 

τεχνολογίες. Έχει ως στόχο να παράσχει τη δυνατότητα κατάρτισης στη χρήση 

υπολογιστών και ∆ιαδικτύου, εστιασµένων στις ιδιαίτερες δραστηριότητες, τις 

ασχολίες και τις ανάγκες τους, λαµβάνοντας υπόψη οικονοµικές και κοινωνικές 

ιδιαιτερότητες της περιοχής διαµονής τους.» 

•  «Έως το 2009 κατάρτιση των αιρετών στους ΟΤΑ όλης της χώρας, σε ζητήµατα 

τοπικού αναπτυξιακού σχεδιασµού µε αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής κι 

επικοινωνιών. Στόχος είναι η ανάδειξη των ωφελειών της τεχνολογίας και η 

ταχεία ενσωµάτωση τους στα εργαλεία ανάπτυξης της Περιφέρειας.» 

• «Υλοποίηση στοχευµένων δράσεων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της 

Περιφέρειας µε αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνιών καθ’ 

όλη τη διάρκεια της περιόδου Μελέτη: «H χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ» 2006-2013. Η Ψηφιακή 
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Στρατηγική θέτει σε υψηλή προτεραιότητα την ενδυνάµωση της ικανότητας της 

Περιφέρειας να υιοθετεί και να αξιοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορικής κι 

επικοινωνιών στον αναπτυξιακό της προγραµµατισµό. Για το σκοπό αυτό, 

προτείνεται η υλοποίηση σειράς στοχευµένων παρεµβάσεων στην Περιφέρεια 

βάσει τοπικών αναγκών, όπως η εφαρµογή κινητού κέντρου εξοικείωσης σε 

τεχνολογίες σε ηµι-αστικές περιοχές, η δηµιουργία πακέτου ψηφιακών υπηρεσιών 

για τους πολίτες των δήµων όλης της χώρας για τη δηµιουργία µίας «Ψηφιακής 

Αυτοδιοίκησης» κλπ.» 

•  «Από το 2008 και περιοδικά έως το 2013, το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας θα εκτιµά την αποτελεσµατικότητα των Περιφερειακών 

δράσεων για την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Βάσει των αποτελεσµάτων που θα 

προκύπτουν αλλά και τις καθυστερήσεις που θα διαπιστώνονται, θα σχεδιάζονται 

νέες δράσεις.» 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των δράσεων για τον παραπάνω στρατηγικό 

στόχο, η Ψηφιακή Στρατηγική τονίζει άλλη µια φορά πως: «οι προτεινόµενες δράσεις 

του συγκεκριµένου στόχου, µπορούν να απευθύνονται τόσο σε γενικό πληθυσµό όσο 

και σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες, που αντιστοιχούν σε περιφέρειες µε ιδιαίτερα 

δηµογραφικά χαρακτηριστικά». 

 

Αριάδνη  

 

  Ένα από τα πιο σηµαντικά έργα του Ε.Π. "ΚτΠ", που αφορά την εξυπηρέτηση 

του πολίτη, είναι το έργο "Αριάδνη". Αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας και 

της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαµβάνει ο πολίτης από τις δηµόσιες υπηρεσίες 

της χώρας, ενώ σηµατοδοτεί τη συνεργασία της δηµόσιας διοίκησης και της τοπικής 
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αυτοδιοίκησης, καθώς υλοποιείται µέσω κεντρικών και αποκεντρωµένων δράσεων.  

Αποτελεί δηλαδή ένα συνεκτικό σύνολο παρεµβάσεων, όπως η ηλεκτρονική διάθεση 

του Οδηγού του Πολίτη, το κέντρο κλήσης 1564, το πρόγραµµα Αστερίας, η 

δηµιουργία One-Stop Shops, η ψηφιοποίηση εντύπων, η απλοποίηση διοικητικών 

διαδικασιών κ.α. Μέσω του συγκεκριµένου έργου επιτυγχάνεται περιορισµός της 

αναγκαιότητας αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη στις δηµόσιες υπηρεσίες, εφόσον 

τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) καθίστανται το µοναδικό σηµείο επαφής 

του πολίτη µε το κράτος, για όλες τις διοικητικές του υποθέσεις. Ο συνολικός 

προϋπολογισµός του έργου, δηλαδή το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας του 

κεντρικού δικτυακού τόπου, εξοπλισµού υποδοµής των ΚΕΠ και της υποστήριξης της 

πιλοτικής παραγωγικής λειτουργίας των ΚΕΠ, ανέρχεται σε 90,6Μ€.  

Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρωσης και συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ. 

Στόχος είναι ο κάθε πολίτης, και κυρίως εκείνος που βρίσκεται µακριά από τα 

διοικητικά κέντρα, να έχει έγκυρη πληροφόρηση αναφορικά µε τις διαδικασίες που 

ισχύουν για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών, αλλά και να έχει τη δυνατότητα να 

λαµβάνει µεγάλο µέρος των υπηρεσιών αυτών.  Ταυτόχρονα, στόχος είναι ο πολίτης να 

διευκολυνθεί στις συναλλαγές του µε το ∆ηµόσιο, µε όσο το δυνατόν µικρότερες 

µετακινήσεις και κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών. Ωστόσο, ακόµη και οι πολίτες που δεν είναι 

εξοικειωµένοι µε τις τεχνολογίες δεν αποκλείονται, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να 

τις χρησιµοποιήσουν µέσα από δηµόσιες δοµές πρόσβασης αλλά και να εξυπηρετηθούν 

µέσω τηλεφώνου ή προσωπικής επαφής. Βασική λειτουργία του προγράµµατος 

ΑΡΙΑ∆ΝΗ είναι η οργάνωση, ανανέωση και ο εµπλουτισµός της υπάρχουσας δηµόσιας 

πληροφορίας σε ψηφιακή µορφή, ώστε να επιτρέπεται η περαιτέρω ταξινόµησή της σε 
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δικτυωµένες και υποστηριζόµενες βάσεις δεδοµένων, που θα είναι προσπελάσιµες 

µέσω ∆ιαδικτύου. Οι διοικητικές πληροφορίες και τα δεδοµένα (π.χ. ψηφιοποιηµένα 

έντυπα) είναι προσπελάσιµα από τον πολίτη µε τους εξής τρόπους:  

• Μέσω τηλεφώνου  

• Μέσω Internet  

• Μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Τα Γραφεία ΑΡΙΑ∆ΝΗ – Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών - ΚΕΠ εγκαταστάθηκαν 

στους δήµους και τις νοµαρχίες της χώρας. Τα ΚΕΠ, εκτός από σηµεία εξυπηρέτησης 

του πολίτη, αποτελούν ταυτόχρονα και σηµεία δηµόσιας πρόσβασής του στο Internet.  

 

Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από τη: 

• Συλλογή, οργάνωση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία της δηµόσιας πληροφορίας 

και εισαγωγή της στον κεντρικό δικτυακό τόπο, καθώς επίσης και ο σχεδιασµός 

και υλοποίηση βάσης δεδοµένων διοικητικών πληροφοριών και εντύπων από 

συγκεκριµένη οµάδα (µέχρι σήµερα έχουν συλλεχθεί, αξιολογηθεί και 

ψηφιοποιηθεί περισσότερες από 2.000 διαδικασίες, 900 από τις οποίες έχουν 

πιστοποιηθεί µε κοινές υπουργικές αποφάσεις και διεκπεραιώνονται από τα 

ΚΕΠ).  

• Παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών για τη λειτουργία σε 24ωρη βάση κέντρου 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του πολίτη (µέσω του τετραψήφιου αριθµού κλήσης 

1564, έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερες από 4.500.000 κλήσεις έως σήµερα).  

• Παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού 

δικτυακού τόπου για την εξυπηρέτηση του πολίτη, στο οποίο περιλαµβάνεται: 
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� Εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη κεντρικού κόµβου πληροφόρησης, 

στον οποίο θα καταχωρείται όλη η πληροφορία που θα διατίθεται προς 

εξυπηρέτηση του κοινού.  

� ∆ηµιουργία και λειτουργία κεντρικού δικτυακού τόπου, για να είναι δυνατή η 

άντληση των πληροφοριών από το Internet.  

� Υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση µηχανής αναζήτησης του κεντρικού 

δικτυακού τόπου.  

� εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη κόµβου, ο οποίος θα παρέχει 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

� Εγκατάσταση και λειτουργία IP δικτύου διασύνδεσης των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών.  

� Συντονισµός, ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών - Τεχνική υποστήριξη – Help-Desk (το οποίο 

εξυπηρετεί περισσότερες από 4.000 τηλεφωνικές κλήσεις το µήνα). 

• ∆ιαδικτυακή πύλη της δηµόσιας διοίκησης http://www.kep.gov.gr/, η οποία 

δέχεται µηνιαίως περισσότερες από 9.000.000 επισκέψεις.  

• Ενιαίο ιδεατό ιδιωτικό IP δίκτυο (VPN) διασύνδεσης των ΚΕΠ. Μέχρι σήµερα, 

έχουν ενταχθεί στο δίκτυο 1.014 ΚΕΠ. 

Με τη χρήση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών, οι πολίτες θα µπορούν να λαµβάνουν διοικητικές πληροφορίες και 

δεδοµένα σε τέσσερις µορφές: 

Υπηρεσίες πληροφόρησης 
 

 

Εξασφαλίζονται κυρίως µέσω της δικτυακής πύλης http://www.kep.gov.gr/, όπου οι 
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πολίτες µπορούν να λαµβάνουν επικαιροποιηµένη λίστα δικαιολογητικών 

(«Ενδεικτικός κατάλογος απαιτούµενων δικαιολογητικών») ανά κατηγορία αιτήµατος, 

για την έκδοση των αδειών / πιστοποιητικών και τη χορήγηση των επιδοµάτων που 

δικαιούνται. Links µε όλες τις δικτυακές πύλες κρατικών φορέων κ.λπ. (υπουργεία, 

ΙΚΑ, ΟΓΑ, τοπική αυτοδιοίκηση κ.ο.κ.). 

Υπηρεσίες επικοινωνιών και αλληλεπίδρασης 
 

Εξασφαλίζονται µέσω παροχής υπηρεσίας e-mail, όπου οι πολίτες µπορούν να 

υποβάλλουν ερωτήµατα και να λαµβάνουν απαντήσεις, αλλά και µέσω χρήσης του 

κόµβου FAQ. Περαιτέρω οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να λαµβάνουν 

ψηφιοποιηµένα έντυπα, απαραίτητα για την διεκπεραίωση ενός αιτήµατός τους (π.χ. 

αίτηση για την έκδοση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, αίτηση για χορήγηση 

ληξιαρχικής πράξης γάµου κ.ο.κ.). 

Υπηρεσίες συναλλαγής 
 

 

Εξασφαλίζονται µε την ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων από τους πολίτες για τα 

διάφορα θέµατα που τους απασχολούν (όχι µόνο λαµβάνουν το έντυπο της αίτησης από 

το ∆ιαδίκτυο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το αποστείλουν στην αρµόδια υπηρεσία 

ηλεκτρονικά, χωρίς να µετακινηθούν από το σπίτι ή το γραφείο τους). 

 

Υπηρεσίες συνδυαζόµενες 
 

 

Εξασφαλίζονται κυρίως από την ολοκλήρωση ενός αιτήµατος του πολίτη από τα ΚΕΠ, 

χωρίς αυτός να χρειαστεί να επισκεφθεί την αρµόδια ή τις αρµόδιες δηµόσιες 

υπηρεσίες. Το αίτηµά του δηλαδή ολοκληρώνεται στο ΚΕΠ το οποίο επισκέπτεται, 
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αφού αυτό επικοινωνεί ηλεκτρονικά µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και όχι ο πολίτης.  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων υπηρεσιών είναι η έκδοση αντιγράφων 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, τα οποία ο πολίτης λαµβάνει άµεσα, 

µετά από αίτηση στο ΚΕΠ της επιλογής του, χωρίς καµία µετακίνησή του στις δηµόσιες 

υπηρεσίες. 

             Σύµφωνα µε το παρατηρητήριο5, στη συνέχεια, αναφέρονται συνοπτικά οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την πετυχηµένη εφαρµογή της Τοπικής Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. Σηµειώνεται ότι οι παράγοντες που ακολουθούν περιλαµβάνουν 

οργανωτικούς, λειτουργικούς, διοικητικούς και κοινωνικούς παράγοντες χωρίς να 

γίνεται αναφορά σε  τεχνολογικούς παράγοντες: 

Ηγεσία 

• Πολιτική υποστήριξη της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

• ∆ιατύπωση του Οράµατος και των Κατευθυντήριων αρχών της Τοπικής 

Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ρόλου του ΟΤΑ στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας 

• Συνδυασµός της πολιτικής για την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση µε την πολιτική  

διοικητικής µεταρρύθµισης του ΟΤΑ   

• Συνεχής µέριµνα για την αλλαγή της κουλτούρας του ανθρώπινου δυναµικού  

• Συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων Ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης από την ηγεσία του ΟΤΑ 

• Παρακίνηση και υποστήριξη των υπαλλήλων 

 

                                                 
5 Παρατηρητήριο, «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις 

Περιφέρειες και τους ΟΤΑ», 2007. 
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Στρατηγική, Προγραµµατισµός και Αξιολόγηση 

 

• Στρατηγικός σχεδιασµός της τοπικής Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

• Συµµετοχή των αποδεκτών των έργων Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο 

σχεδιασµό  

• Συµµετοχή του προσωπικού του ΟΤΑ στο σχεδιασµό 

• Ολοκλήρωση της στρατηγικής Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε τη συνολική 

στρατηγική του ΟΤΑ 

• Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και επιχειρησιακές προγραµµατισµός των 

έργων ΤΗ∆  

• Αξιοποίηση των καλών πρακτικών και της συγκριτικής αξιολόγησης 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

• Εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας και πιλοτικών εφαρµογών 

• Εξασφάλιση της αποδοχής και προώθηση της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

µέσω ενεργειών εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας 

 

Ανθρώπινο ∆υναµικό 

• Ενσωµάτωση των λειτουργιών ΤΗ∆ στις περιγραφές των θέσεων εργασίας 

• Εντοπισµός των απόψεων του προσωπικού που αποτελούν αντιστάσεις στην 

αλλαγή 

• Παρακίνηση του προσωπικού  

• Εξασφάλιση της υποστήριξης του προσωπικού  

• Κατάρτιση του προσωπικού 

• ∆ιαχείριση της γνώσης  
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Εξωτερικές συνεργασίες & Πόροι 

 

• Ανάπτυξη των συνεργασιών µε φορείς του ∆ηµόσιου τοµέα 

• Ανάπτυξη των συνεργασιών µε φορείς του Ιδιωτικού τοµέα 

• Ανάλυση κόστους – οφέλους των έργων Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

• Χρηµατοδότηση των έργων Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

• ∆ιαχείριση της τεχνολογικής υποδοµής 

 

∆ιαδικασίες 

 

• ∆ιαχείριση των έργων ΤΠΕ / Σχεδιασµός, υλοποίηση, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των έργων (project management) 

• Ανασχεδιασµός των διαδικασιών  

� Ανασχεδιασµός των διαδικασιών επαφής του ΟΤΑ µε τον πολίτη 

και τις επιχειρήσεις - front office 

� Ανασχεδιασµός των διαδικασιών συνεργασίας µε άλλους 

δηµόσιους φορείς – ∆ιαλειτουργικότητα  

� Ανασχεδιασµός των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας -back 

office  

 

• ∆ιαχείριση της οργανωτικής αλλαγής 

• Ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης των σχέσεων µε τους πελάτες / πολίτες 

(CRM) 

• Συµµετοχή των πολιτών / Ηλεκτρονική δηµοκρατία 
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Ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της ΤΑ  

 

• Νοµικό πλαίσιο Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

• Ανάπτυξη εθνικών προτύπων, εθνικών δικτύων διασύνδεσης, κοινής 

τεχνολογικής πλατφόρµας και επίλυση κοινών ζητηµάτων όπως της ασφάλειας 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των ηλεκτρονικών υπογραφών   

• Υποστήριξη των ΟΤΑ από κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς  

• Συντονισµός των εµπλεκοµένων φορέων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και 

συνέργια µε υφιστάµενες παράλληλες ή συµπληρωµατικές δράσεις 

 

Μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ψηφιακού ∆ήµου θα πρέπει να εστιάσει στους 3 

βασικούς εµπλεκόµενους στη λειτουργία ενός ΟΤΑ δηλ.  

• στους αιρετούς  

• στο υπηρεσιακό προσωπικό των ΟΤΑ 

• στους πολίτες και στις τοπικές επιχειρήσεις  

Όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα η ΤΗ∆ επηρεάζει και τις τρεις πλευρές του 

τριγώνου που σχηµατίζεται και αντιπροσωπεύει τις 3 βασικές διαστάσεις της 

λειτουργίας των ΟΤΑ, δηλ. 

 

1) Τη δηµοκρατική διάσταση της σχέσης µεταξύ των πολιτικών και της κοινωνίας 

των πολιτών 

2) Τη  διάσταση της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις από το 

προσωπικό των ΟΤΑ σε συνεργασία µε άλλους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

3) Τη  διάσταση της διοίκησης των δηµοτικών υπηρεσιών από την αιρετή ηγεσία  
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Σχέδιο 1 

Ο ψηφιακός ∆ήµος εποµένως : 

 

1) Είναι ανοικτός και διαφανής, ενθαρρύνοντας τη συµµετοχή και τον κοινωνικό 

έλεγχο  

2) Παρέχει ηλεκτρονικές δηµοτικές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς, σε συνεργασία µε  άλλους 

οργανισµούς 

3) Είναι αποδοτικός οργανισµός, παρέχοντας τη µέγιστη δυνατή αξία σε σχέση µε 

τους πόρους που διαχειρίζεται   

Η επιτυχηµένη εφαρµογή των έργων ΤΗ∆ από τους ΟΤΑ, δεν αποτελεί απλώς 

τεχνολογικό ζήτηµα για τη διαχείριση του οποίου αρκεί µόνο η Υπηρεσία 

Πληροφορικής του ΟΤΑ, αλλά εξαρτάται από πολλές άλλες διαστάσεις της οργάνωσης 

και λειτουργίας τους. 

Η προώθηση της Τοπικής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης εµποδίζεται από την 

αδυναµία της πλειοψηφίας των φορέων της ΤΑ να διαχειρισθούν αποτελεσµατικά τα 

 

Αιρετοί 
Προσωπικό του 
∆ήµου  σε 

συνεργασία µε  
άλλους 

Πολίτες & 
Επιχειρήσεις  

Ηλεκτρονική 
παροχή 

υπηρεσιών  

Ηλεκτρονική 
διοίκηση  

Ψηφιακός ∆ήµος 

Ηλεκτρονική 
δηµοκρατία 
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σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που 

προσφέρουν οι ΤΠΕ για τη βελτίωση των τοπικών δηµόσιων υπηρεσιών. Αυτό 

οφείλεται σε σοβαρές, εγγενείς αδυναµίες σε όλο το εύρος των συντελεστών της 

λειτουργίας της ΤΑ (κανονιστικό πλαίσιο, δοµές, διαδικασίες, ανθρώπινο δυναµικό, 

ηγεσία). 

Οι δυσκολίες εφαρµογής της  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν είναι, κατά 

κύριο λόγο, τεχνικές αλλά ανθρώπινες και οργανωτικές. Τα κύρια εµπόδια δεν είναι 

µόνον τεχνικά, αλλά θεσµικά, πολιτισµικά και κοινωνικά. Η επιτυχής ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο εξαρτάται από την παροχή ολοκληρωµένων 

υπηρεσιών οι οποίες  είναι προσανατολισµένες στις ανάγκες του πολίτη και όχι στις 

δοµές του ΟΤΑ ή των άλλων τοπικών δηµόσιων οργανισµών. 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή 

της Τοπικής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης εκτείνονται σ΄ ένα µεγάλο φάσµα 

παραγόντων, οι οποίοι εν τέλει αφορούν στη γενικότερη βελτίωση της ∆ιοικητικής 

Ικανότητας της ΤΑ. Όπως προκύπτει από την Ευρωπαϊκή εµπειρία η εφαρµογή της 

Τοπικής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης από τους Ο.Τ.Α. δεν έχει νόηµα και ούτε είναι 

εφικτή παρά µόνο στο πλαίσιο µιας γενικότερης προσπάθειας για διοικητικό και 

λειτουργικό εκσυγχρονισµό των Ο.Τ.Α. (βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας της 

ΤΑ). Η εφαρµογή σύγχρονων εξωστρεφών πληροφοριακών συστηµάτων απαιτεί  

συµπληρωµατικότητα µε άλλα µέτρα εκσυγχρονισµού τα οποία σχετίζονται άµεσα  ή 

έµµεσα µε την εφαρµογή τους και τα οποία  πάντως στοχεύουν στην ίδια κατεύθυνση. 

Το σύνολο αυτών των µέτρων αποτελούν συγχρόνως και τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Τοπικής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  Όπως 

φαίνεται στο επόµενο σχήµα απαιτείται ο συνδυασµός της στρατηγικής για την 
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Ηλεκτρονική διακυβέρνηση µε τη στρατηγική διοικητικής µεταρρύθµισης των ΟΤΑ, 

δεδοµένου ότι η µια στρατηγική υποστηρίζει την άλλη και αντίστροφα. 

 

 

 

 

 

Σχέδιο 2 

Εποµένως δεν αποτελεί µόνο η στρατηγική για τη βελτίωση της ∆ιοικητικής 

Ικανότητας της ΤΑ προϋπόθεση για την ΤΗ∆ αλλά και η Τοπική Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση µπορεί να αποτελέσει σηµαντική κινητήρια δύναµη για την ανάπτυξη 

της διοικητικής ικανότητας της ΤΑ και για την αλλαγή της κουλτούρας του ανθρώπινου 

δυναµικού της στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και παγίωσης των βασικών αρχών του 

«Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ» (New Public Management) και της «Χρηστής 

∆ιακυβέρνησης» (Good Governance).   

 

 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου 

 

Η κρατική δοµή της Κύπρου είναι έντονα συγκεντρωτική, αποτελούµενη από 

την κεντρική κυβέρνηση, 6 περιφέρειες και έναν αριθµό δήµων. Η προώθηση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γίνεται κυρίως από την Κυπριακή Κυβέρνηση ενώ σε 

τοπικό/περιφερειακό επίπεδο η προώθηση διεξάγεται από τις τοπικές αρχές της Κύπρου 

οι οποίες αποτελούν ανεξάρτητους και αυτόνοµους οργανισµούς. Οι αρµόδιοι φορείς 

Στρατηγική για την Τοπική 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και 
την Ψηφιακή σύγκλιση των ΟΤΑ  

Στρατηγική για τη βελτίωση 
της ∆ιοικητικής Ικανότητας 

της ΤΑ 
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για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση 

είναι: 

• Το  Γραφείο Προγραµµατισµού, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Κύπρο. 

• Το Υπουργείο Οικονοµικών – ∆ιεύθυνση Συντονισµού Συστηµάτων 

Μηχανογράφησης και Πληροφορικής, η οποία είναι υπεύθυνη για το συντονισµό 

και τον έλεγχο της µηχανογράφησης ολόκληρου του δηµόσιου τοµέα. 

• Το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

• Η Ένωση ∆ήµων Κύπρου, η οποία ιδρύθηκε το 1981. Σήµερα συµµετέχουν 33 

δήµοι που εκπροσωπούν το 65% του κυπριακού πληθυσµού. Είναι η κύρια 

οργάνωση Τοπικών Αρχών της Κύπρου. Ο κύριος σκοπός της είναι να 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αυτονοµίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και να 

ενεργεί ως εκπρόσωπος των συµφερόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, έναντι 

της Κυβέρνησης και άλλων δηµόσιων φορέων και οργανισµών. Επίσης 

αναλαµβάνει ενεργό ρόλο στις σχέσεις Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και 

τέλος, 

• η  Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, σκοπός της οποίας είναι να συνεισφέρει στον 

εκσυγχρονισµό της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο και να προστατεύσει τα 

συµφέροντα των κατοίκων. 

 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι εξελισσόµενες απαιτήσεις των χρηστών 

τεχνολογίας και οι απαιτήσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάγκασαν την 

Κύπρο να αναθεωρήσει το Βασικό Σχέδιο Μηχανοργάνωσης του 1989 ώστε να 

συµπεριλάβει νέες υποδοµές και στρατηγικά προγράµµατα και να προσαρµόσει την 
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εθνική στρατηγική πληροφοριακών συστηµάτων σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο 

τεχνολογικό περιβάλλον. 

Αυτήν την περίοδο συντίθεται η Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση η οποία εστιάζει σε τοµείς-κλειδιά για την επιτυχηµένη υλοποίηση της. 

Το όραµα της Κύπρου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι να παρέχει στους 

πολίτες της υπηρεσίες «µίας στάσης» (one-stop services) µέσω του Παγκόσµιου Ιστού 

ή πλήθους άλλων ηλεκτρονικών καναλιών (ηλεκτρονικά περίπτερα, τηλεφωνικά 

κέντρα, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών κλπ). Για να επιτευχθεί το όραµα αυτό πρέπει να 

βασιστεί σε 3 θεµελιώδεις πυλώνες: 

• Σε µία πολυδιαυλική ηλεκτρονική πύλη η οποία θα συγκεντρώνει όλες τις 

πληροφορίες και τις υπηρεσίες σε ένα σηµείο, βασιζόµενα στα γεγονότα του 

κύκλου ζωής 

• Σε µία ενδιάµεση λειτουργική περιοχή (middleware), η οποία θα διασφαλίζει τη 

διαλειτουργικότητα, την ασφάλεια και την πιστοποίηση µε εργασιακή ροή που 

θα βασίζεται στον Ιστό για τη διασύνδεση όλων των συστηµάτων 

•  Σε διαδικασίες και συστήµατα που θα βασίζονται σε τεχνολογίες ιστού και θα 

συµµετέχουν στη παροχή υπηρεσιών. 

 

Έχουν ήδη αναπτυχθεί κάποια συστήµατα τα οποία επιτρέπουν πλήρεις online 

συναλλαγές (όπως π.χ. το Taxisnet για τις επιστροφές του φόρου εισοδήµατος, το 

«Θησέας» για τελωνειακές δηλώσεις) καθώς και άλλα που επιτρέπουν συναλλαγές 

διπλής κατεύθυνσης (στατιστικά στοιχεία, οικογενειακά επιδόµατα). Επιπλέον, έχει 

εισαχθεί ένα Σύστηµα Αυτοµατοποίησης Γραφείου, που υποστηρίζει λειτουργίες 

διαχείρισης εγγράφων και ελέγχου των οµάδων και της ροής εργασίας, για να 

χρησιµοποιηθεί από όλα τα υπουργεία και τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Το Σύστηµα 
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αυτό έχει επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας, ενδυνάµωση της ισχύος και της 

εφαρµογής των νόµων, βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων, µείωση 

του λειτουργικού κόστους και παροχή δυνατότητας για τηλε-εργασία. 

Στο τέλος του 2006 εγκαινιάσθηκε η νέα πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της 

Κύπρου στο ∆ιαδίκτυο, η οποία υποστηρίζει πολυδιαυλική πρόσβαση στις 

κυβερνητικές υπηρεσίες και πληροφορίες. Παράλληλα, τίθενται σε εφαρµογή όλο και 

περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ένας άλλος στρατηγικός στόχος της Κύπρου 

στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η έκδοση και χρήση ηλεκτρονικών 

δελτίων ταυτοτήτων (eID). Προς το παρόν, η Κύπρος εµφανίζεται διχασµένη γύρω από 

το θέµα, κυρίως λόγω ανησυχιών που εγείρονται σχετικά µε την ασφάλεια των 

προσωπικών δεδοµένων. Το πρόβληµα βρίσκεται στο γεγονός ότι η Κύπρος δε διαθέτει 

τον απαραίτητο νόµο που κάνει υποχρεωτική τη χρήση eID ενώ διαθέτει την υποδοµή 

και τα µέσα. Επίσης, η Κύπρος προετοιµάζεται για την εισαγωγή ηλεκτρονικών 

διαβατηρίων (ePassports), σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 

ηλεκτρονικά διαβατήρια θα περιέχουν βιοµετρικές πληροφορίες (αναγνώριση 

προσώπου και δακτυλικών αποτυπωµάτων) όπως ορίζει η Ε.Ε. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση η τοπική αυτοδιοίκηση 

Κύπρου βρίσκεται σε πολύ χαµηλό επίπεδο καθώς υπάρχει µεγάλη έλλειψη πόρων και 

ολοκληρωµένης κατεύθυνσης ως προς το πώς θα αναπτυχθεί η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση. Αυτοί οι δυο παράγοντες στήνουν τα θεµέλια της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, έτσι ώστε να αναπτυχθούν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και ποιότητας 

στις δηµόσιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα στους ΟΤΑ. Επιπλέον, η απουσία διασύνδεσης 

µέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ανάµεσα σε ∆ήµους και Υπουργεία και η παντελής 

έλλειψη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις Κοινότητες κάνει το έργο της 

Κυπριακής κυβέρνησης ιδιαίτερα δύσκολο. Παρόλα αυτά, όµως, υπάρχουν και 
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παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών σε δήµους και άλλους ΟΤΑ που προωθούν τις 

υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τέτοια παραδείγµατα θα παρουσιαστούν 

στην επόµενη ενότητα.  

 

 

Παραδείγµατα Βέλτιστων πρακτικών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στους ΟΤΑ 

Ελλάδας και Κύπρου 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν οι ιστοσελίδες κάποιων δήµων από 

Ελλάδα και Κύπρο οι οποίες έχουν εφαρµόσει στον βέλτιστο βαθµό, ανάλογα µε τις 

υπάρχουσες συνθήκες, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Ξεκινώντας από την Ελλάδα οι δήµοι οι οποίοι έχουν διαπρέψει στον τοµέα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ∆ήµος Μελισσίων, ο ∆ήµος Ηρακλείου και ο ∆ήµος 

Τρικκαίων. Όπως φαίνεται και από την παρακάτω εικόνα, η ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Μελισσίων (www.melissia.gr )είναι αρκετά εύχρηστη και προσιτή στους πολίτες. 

 

Εικόνα 3 
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Οι πολίτες µέσω της κύριας ιστοσελίδας του δήµου µπορούν να καταθέτουν αιτήµατα 

για έγγραφα, να κάνουν καταγγελίες σε θέµατα που αφορούν τον δήµο, να πληρώνουν 

δηµοτικούς φόρους, να πληρώνουν πρόστιµα για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κ.α. 

Εκτός από την κεντρική ιστοσελίδα του δήµου ο ∆ήµος έχει δηµιουργήσει άλλες 

τρεις επιπλέον υποστηρικτικές ιστοσελίδες, οι οποίες βελτιώνουν ακόµη περισσότερο 

την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει ο ∆ήµος. Αυτές είναι  

www.melissiadiavouleusi.gr ,www.melissiatora.gr  και η  www.melissiads.gr .  

 

Εικόνα 4 
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Εικόνα 5 

 

Εικόνα 6 

 Η ιστοσελίδα www.melissiadiavoyleusi.gr προσφέρει στους πολίτες την 

δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους πάνω σε θέµατα που αφορούν τον δήµο και 

να συµβάλλουν στην διαµόρφωση των πολιτικών που θα ακολουθηθούν. Επιπλέον, η 

συγκεκριµένη ιστοσελίδα δίνει την δυνατότητα στους πολίτες του δήµου να προτείνουν 
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ένα θέµα προς διαβούλευση, γεγονός που συµβάλλει σηµαντικά στην ενεργοποίηση 

των πολιτών για συµµετοχή στα δηµόσια θέµατα που τους αφορούν. 

 Η ιστοσελίδα www.melissiatora.gr προσφέρει στους πολίτες του δήµου την 

δυνατότητα της ενηµέρωσης για το τι συµβαίνει στον δήµο καθηµερινά όπως για 

παράδειγµα σε ποιους δρόµους εκτελούνται δηµόσια έργα και υπάρχει η πιθανότητα 

κυκλοφοριακής συµφόρησης. 

 Τέλος, η ιστοσελίδα www.melissiads.gr δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να 

να παρακολουθούν τα δηµοτικά συµβούλια. Έτσι ο κάθε πολίτης θα µπορεί να 

παρακολουθεί την πορεία του θέµατος που συζητείται στο συµβούλιο και τον αφορά ή 

γενικότερα ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει.   

 Ο ∆ήµος Τρικκαίων µε την ιστοσελίδα www.trikalacity.gr δίνει και αυτό την 

δυνατότητα στους πολίτες του δήµου να καταθέτουν αιτήµατα και καταγγελίες για 

θέµατα του δήµου, όπως επίσης δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν 

ζωντανα τις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. 

 

Εικόνα 7 
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 Ο ∆ήµος Τρικκαίων έχει δηµιουργήσει άλλη µια ιστοσελίδα, η οποία ήταν υποψήφια 

για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στην κατηγορία 

«Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Υπηρεσία των πολιτών» το 2009. Η ιστοσελίδα 

αυτή είναι η www.edialogos.gr και δίνει τη δυνατότητα δυνατότητα στους δηµότες, 

άλλα και σε όσους ζουν και εργάζονται στα όρια του ∆ήµου Τρικκαίων, να εµπλακούν 

άµεσα στη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης πολιτικής και δράσεων της πόλης 

τους.  

 

 

Εκόνα 8 

Τέλος, ο ∆ήµος Ηρακλείου έχει αναπτύξει και αυτός σηµαντικά τις υπηρεσίες 

της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο εσωτερικό του µε την ιστοσελίδα 

www.heraklion.gr .  
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Εικόνα 9 

Μεσω αυτής της ιστοσελίδας, οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις 

και παράπονα, να διαβάσουν την επικαιρότητα του δήµου,να δουν τον καιρό και 

οτιδήποτε άλλο αφορά τον δήµο, τους δηµότες, τις επιχειρήσεις αλλά και τους 

επισκέπτες του δήµου. Επιπλέον, οι πολίτες µπορούν να συµµετάσχουν σε οµάδες 

συζητήσεων και σε ηλεκτρονικά δηµοψηφίσµατα που αφορούν τον δήµο, να δουν τις 

αποφάσεις των οργάνων του δήµου, να συνδεθούν µε την δανειστική βιβλιοθήκη και να 

διαβάσουν το ψηφιοποιήµένο υλικό και τέλος, να επικοινωνίσουν δωρεάν µε 

ηλεκτρονική συνοµιλία µε τις υπηρεσίες του δήµου. Η ποιότητα των υπηεσιών που 

προσφέρει ο ∆ήµος Ηρακλείου είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο και για αυτό τον λόγο 

βραβευτικέ µε το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Υπηρεσιών το 2009  βγαίνοντας πρώτο 

από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄βαθµού και δεύτερο σε όλους τους 

φορείς του δηµοσίου σε πανελλαδικό επίπεδο. 

 Στη Κύπρο από την άλλη πλευρά, οι πιο διακεκριµένοι δήµοι σε θέµατα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ο ∆ήµος Λεµεσού, Λευκωσίας και Στροβόλου. 
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Ο ∆ήµος Λεµεσού µε την ιστοσελίδα www.limassolmunicipal.com.cy ,  

 

 

Εικόνα 10 

επιτρέπει στους πολιτες και τις επιχειρήσεις της Λεµεσού να υποβάλουν ηλεκτρονικά 

αιτήσεις και παράπονα, να πληρώσουν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους προς τον δήµο και 

γενικότερα να ενηµερωθούν για θέµατα και νέα του δήµου.   

Από την άλλη πλευρά, ο ∆ήµος Λευκωσίας µε την ιστοσελίδα www.nicosia.org.cy , 

 



106 
 

 

Εικόνα 11 

παρέχει την δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να πληρώνουν τις οφειλές 

τους προς τον δήµο ηλεκτρονικά, να παρακολουθούν τις συνδρίες του δήµοτικού 

συµβουλίου και να ενηµερώνονται για τα νέα και τις θέσεις εργασίας στον δήµο. 

 Τέλος, ο ∆ήµος Στροβόλου µε την ιστοσελίδα www.strovolos.org.cy , 

προσφέρει και αυτός τη δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν ηλεκτρονικά τις 

πληρωµές (µέσω του JCCSMART) µέσω  τους, τα αιτήµατα και τα παράπονά τους, να 

ενηµερώνονται για τα νέα, τις θέσεις εργασίας και τον καιρό στον δήµο. 
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Εικόνα 12 

 Βλέποντας συγκριτικά όλες αυτές τις ιστοσελίδες των πιο ανεπτυγµένων δήµων 

σε θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε Ελλάδα και Κύπρο, προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ελλάδος έχει προωθήσει περισσότερο την 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους δήµους και τις νοµαρχίες της σε 

σύγκριση µε την Κύπρο. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι δήµοι της 

Ελλάδος είναι ποιοτικότερες  και περισσότερες. Ειδικότερα, σε θέµατα συµµετοχής των 

πολιτών στην διαµόρφωση πολιτικών στους δήµους µε την απευθείας ηλεκτρονική 

παρακολούθηση των δηµοτικών συµβουλίων,  µε τις οµάδες συζήτησης (Forum), την 

δηµόσια διαβούλευση και τα ηλεκτρονικά δηµοψηφίσµατα. Με αυτό τον τρόπο κάνουν 

τους πολιτες του δήµου πιο ενεργούς και αυξάνουν την διαφάνεια ως προς τις 

αποφάσεις που λαµβάνονται.  

 Από την άλλη πλεύρα στην Κύπρο, γίνονται σηµαντικά βήµατα ως προς την 

εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δηµοσιες υπηρεσίες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, όµως υπάρχουν πολλά θέµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν και να 
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τροποποιηθούν. Όπως για παράδειγµα, η µεταβίβαση περισσότερων αρµοδιοτήτων 

στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα 

πληροφορικής  και η αύξηση των πόρων που παρέχονται σε αυτούς. 

 Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της  

Ελλάδας παρέχουν ποιοτικότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε σύγκριση µε την Κύπρο. 

Όµως και από τις δυο πλευρές θα πρέπει να γίνουν σηµαντικές προσπάθειες για να 

εξαπλωθούν όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες οµοιόµορφα σε όλους τους φορείς της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι µόνο σε κάποιους µεγάλους δήµους, ετσι ώστε όλοι οι 

πολίτες να έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούνται γρήγορα, εύκολα και ποιοτικά σε 

όλα τα µήκη και πλάτη της κάθε χώρας.  

 

Επίλογος 

 Από την παράθεση όλων των παραπάνω στοιχείων γίνεται φανερό το γεγονός 

ότι η συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρµογή ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι πολύ σηµαντική. Οι εφαρµογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

µπορούν να γίνουν πιο προσιτές στους πολίτες, αν προοθουνται από την πιο άµεση 

µορφή κρατικού οργανισµου, δηάδη την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η παρουσα κατάσταση 

της Ελλάδας και της Κύπρου στην Τοπική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση δεν είναι και η 

καλύτερη δυνατή, πρέπει σηµαντικά βήµατα να γίνουν και από την πολιτεία αλλά και 

πο την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόµη, σηµαντικές προσπάθειες πρέπει να γίνουν και από τους 

τοπικούς άρχοντες-δηµάρχους για παράσχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που 

εδρεύουν στον δήµο τους ποιοτικές και πολιτοκεντρικές υπηρεσίες. Παρόλα αυτά όµως, 

όπως παρουσιαστηκέ και παραπάνω, υπάρχουν µερικές εξαιρέσεις όσον αφορά την 

εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων στο στάδιο της Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να λειτουργήσει εφησυχαστικά αλλά 

παραδειγµατικά ως προς τους υπόλοιπους δήµους και νοµαρχίες. Για αυτό τον λόγο 

άλλωστε δηµιοργήθηκαν και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

στα οποία κάποιοι από τους δήµους που παρουσιάστηκαν παραπάνω έχουν λάβει 

µέρος. 

 Η εφαρµογή και η ανάπτυξη της Τοπικής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

φαίνεται να είναι δεδοµένη, η πρόκληση είναι το πότε θα εφαρµοστει και σε πόσο 

χρονικό διάστηµα ο κάθε δήµος και η κάθε νοµαρχία θα είναι σε θέση να προσφέρουν 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε έναν πολίτη και κάθε µια επιχείρηση ξεχωριστά. 

Προσδιοριστικοί παράγοντες σε αυτό, όπως επισηµαίνει το Παρατηρητήριο, είναι η 

ηγεσία των οργανισµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο σχεδιασµός µιας εννιαίας 

στρατηγικής και η αξιολόγηση της εφαρµογής της, η εκπαιδευση και η πρόσληψη 

εξειδικευµένου προσωπικού, ο εκσυγχρονισµος των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ, 

και η συνεργασία µεταξύ τους αλλα και µε άλλους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Σε 

αυτούς τους παράγοντες θα µπορούσε να προστεθεί και αλλαγή κουλτούρας από την 

πλευρά των πολιτών, όπως επίσης και η εκπαιδευσή τους σε θέµατα Πληροφορικής.  
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• www.eur-

lex.europa.eu 

• www.caimed.org  

• www.egovernment.fi

les.wordpress.com 

• www.europa.eu  

• www.e-gov.gr 

• www.cyprus.gov.cy 

• www.egov-

project.org 

• www.pace-eu.net 

• www.teledemocracy.

org 

• www.epractise.eu 

• www.e-gif.gov.gr 

• www.syzeuxis.gov.gr 

• www.trikalacity.gr 

• www.edialogos.gr 

• www.limassolmunici

pal.com.cy 
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• www.melissiatora.gr 

• www.melisiads.gr  

• www.melissiadiavoul

eusi.gr  

• www.nicosia.org.gr  

• www.strovolos.gr 

• www.infosoc.gr                                           

 


