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Κρίσ ιμος ο ρόλος των Νέων Τε χ νολογιών

Α

πό την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
στη Διαδικτυακή δημοκρατία είναι
ο τίτλος της νέας έκθεσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τον
τρόπο λειτουργίας των κρατών και τη
σχέση τους με τα νέα μέσα της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τους αναλυτές του
ΟΗΕ, σε πολλές χώρες παρατηρείται μια
τάση προς τον ανασχηματισμό του δημόσιου τομέα, η οποία προκύπτει από
τις ανάγκες των πολιτών σε όλο τον κόσμο και τις απαιτήσεις τους για αποτελεσματικές κυβερνήσεις. Αρκετές χώρες σε
όλο τον κόσμο προσπαθούν να αναζωογονήσουν τη δημόσια διοίκησή τους
και να την καταστήσουν πιο δυναμική,
αποδοτική, διαφανή και ιδιαίτερα προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών. Για να ολοκληρώσουν αυτόν το μετασχηματισμό, οι κυβερνήσεις εισάγουν
καινοτομίες στην οργανωτική τους δομή
και χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Σε αυτό το πλαίσιο, η κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο
στην προώθηση των στόχων του δημόσιου τομέα και στη συμβολή του για την
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να
συμβάλει σημαντικά στη διαδικασία του
μετασχηματισμού μιας οικονομικά αδύναμης κυβέρνησης σε έναν πιο αποδοτικό και λειτουργικότερο κυβερνητικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τους αναλυτές του
ΟΗΕ, στη φετινή έκθεση παρουσιάζεται
αξιολόγηση του νέου ρόλου των κυβερνήσεων στην ενίσχυση των δημόσιων
υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις προωθούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε
όλο τον κόσμο. Το στοίχημα πλέον των
κυβερνήσεων δεν είναι η δημιουργία μεμονωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
που θα αφορούν τον κάθε ένα δημόσιο
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οργανισμό ξεχωριστά, αλλά η διασύνδεση των υπηρεσιών του κράτους με ψηφιακό τρόπο. Στόχος είναι η one-stop-shop
ηλεκτρονική δημόσια υπηρεσία και όχι
η δημιουργία μιας ψηφιακής Βαβέλ κατ’
εικόνα και ομοίωση της αναλογικής.

Καθυστερεί το ηλεκτρονικό
κράτος στην Ελλάδα
Στην έρευνα της αρμόδιας Διεύθυνσης
Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων
των Ηνωμένων Εθνών, για το έτος 2008,
η Ελλάδα βρίσκεται στην 44η θέση, σε
ό,τι αφορά την ετοιμότητά της σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και
στην 98η θέση σε θέματα ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση των κυβερνητικών επιλογών
και αποφάσεων (στις ενέργειες, δηλαδή, που έχουν γίνει από πλευράς κυβέρνησης και κράτους), μέσα από την
παροχή ανάλογων διαδικτυακών υπηρεσιών, για να προωθηθεί ο ηλεκτρονικός
διάλογος με τους πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Καθυστερήσεις
παρατηρούνται στην υλοποίηση έργων
υποδομής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, παρά την πίεση της Ευρώπης για
περιορισμό των διοικητικών δαπανών
και μείωση του διοικητικού φόρτου. Το
σχέδιο της Ε.Ε. περιλαμβάνει τη θέσπι-

ση ενός κοινού ευρωπαϊκού στόχου για τη
μείωση του φόρτου αυτού κατά 25% έως
το 2012. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, το μερίδιο των διοικητικών δαπανών στο ΑΕΠ (επί
%) είναι 6,8%, όταν στην Ε.Ε. είναι 3,5%.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου
για την Κοινωνία της Πληροφορίας, στην
Ελλάδα το 2008, από τις 20 ηλεκτρονικές
δημόσιες υπηρεσίες που θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βασικές για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
η Ελλάδα έχει αναπτύξει στο μέγιστο μόνο
τις 7, μειωμένες κατά μία υπηρεσία σε σύγκριση με το 2007. Οι τρεις από αυτές τις
υπηρεσίες απευθύνονται στους πολίτες και
οι τέσσερις στις επιχειρήσεις.
Αναλυτικά, στο μέγιστο βάσει των κοινοτικών προδιαγραφών έχουν φτάσει οι
υπηρεσίες φόρου εισοδήματος, εύρεσης εργασίας, καταχώρησης αυτοκινήτου, κοινωνικών εισφορών, φορολογίας, ΦΠΑ, δηλώσεων στα Τελωνεία. Οι
υπόλοιπες υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί
λιγότερο ή ελάχιστα. Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη εμφανίζουν οι οικονομικές - φορολογικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες προς
τις επιχειρήσεις είναι περισσότερο προηγμένες από τις αντίστοιχες προς τους πολίτες. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, μόνο
από τις on-line φορολογικές υπηρεσίες

σ την εποχή της Ψηφιακής Διακυβέρνησης
το 2008 σημειώθηκε αύξηση αποδοτικότητας του Οργανισμού (στελέχη ΔΟΥ
& ΓΓΠΣ), μείωση του χρόνου αναμονής
για τον πολίτη κατά την εκκαθάριση της
φορολογικής δήλωσης, εξοικονόμηση
χρόνου από τον πολίτη/ την επιχείρηση
από την ηλεκτρονική υποβολή Ε1/ ΦΠΑ,
ικανοποίηση των χρηστών από την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Όπως τονίζεται από αναλυτές του κλάδου, η εφαρμογή μιας κρίσιμης μάζας
πληροφοριακών συστημάτων, θα μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουν την
εικόνα στα θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικής λειτουργίας του κράτους,
χωρίς να δαπανηθούν πολλά χρήματα.
Το καθένα από αυτά, θα μπορούσε να
καλύψει άμεσα θέματα διαφάνειας, αξιοκρατίας, ισότιμης μεταχείρισης διαγωνιζομένων, κ.λπ. Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Πληροφοριακό σύστημα (Web Portal)
δημόσιων διαγωνισμών (για προμήθειες, υπηρεσίες, έργα). Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δημιουργηθεί μητρώο αξιολογητών οργανωμένο
κατά ειδικότητα και αντικείμενο (στην
Ε.Ε. υπάρχει εδώ και 15 χρόνια για την
αξιολόγηση των Ερευνητικών Προγραμμάτων) για να απαλειφθεί το
φαινόμενο της αξιολόγησης διαγωνισμών από αναρμόδιους με το αντικείμενο αξιολόγησης ανθρώπους.
2. Πληροφοριακό σύστημα (Web Portal)
ανακοίνωσης προσλήψεων, στο οποίο
θα ανακοινώνονται όλες οι συμβάσεις
εργασίας και απασχόλησης, που συνάπτουν οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκτός της διαδικασίας
του ΑΣΕΠ.
3. Πληροφοριακό σύστημα (Web Portal)
ανακοίνωσης των αποφάσεων που
λαμβάνονται σε κάθε επίπεδο της διοίκησης. Αυτό θα μπορούσε να οργανωθεί ανά υπουργείο και με ένα
web-service, οι αποφάσεις να συγκε-
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ντρώνονται σε ένα κεντρικό κυβερνητικό portal.
4. Πληροφοριακό σύστημα για την καταχώρηση και ελεύθερη πρόσβαση των
πολιτών στις δαπάνες που πραγματοποιεί κάθε φορέας του δημοσίου.
5. Πληροφοριακό σύστημα ανακοίνωσης όλων των περιεχομένων των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν
αντιδικίες του Ελληνικού Δημοσίου
με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
6. Πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού
Παρατηρητηρίου Τιμών.
7. Πληροφοριακό Σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης και προβολής των
δηλώσεων πόθεν έσχες των προσώπων που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση δημόσιων
πόρων και δημόσιου χρήματος.

Η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση μπορεί
να συμβάλει σημαντικά
στη διαδικασία του
μετασχηματισμού μιας
οικονομικά αδύναμης
κυβέρνησης σε έναν
πιο αποδοτικό και
λειτουργικότερο
κυβερνητικό μηχανισμό

Τα δεδομένα
Σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση
στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερες από
40 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν
άμεσα στην καθημερινή εξυπηρέτηση των
πολιτών και επιχειρήσεων από δημόσιους φορείς και ΟΤΑ. Επίσης, ξεκίνησε η
λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης της
δημόσιας διοίκησης “ΕΡΜΗΣ”, η οποία
αποτελεί κεντρικό σημείο ηλεκτρονικών
συναλλαγών μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και πολιτών. Οι 40 ψηφιακές υπηρεσίες που λειτουργούν, αφορούν στην:
• παροχή δυνατοτήτων ηλεκτρονικής
χορήγησης βεβαιώσεων και η παροχή πληροφόρησης και ηλεκτρονικών
πιστοποιητικών από φορείς, όπως π.χ.
σε θέματα περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, πολιτισμού, πιστοποιητικά γάμου, ληξιαρχικές πράξεις, ασφαλιστική ενημερότητα, κ.λπ.
• ηλεκτρονική υποβολή ερωτημάτων
προς μεγάλο πλήθος φορέων της δημόσιας διοίκησης, καθώς και ασφαλι-

στικών ταμείων, επιμελητηρίων, κ.λπ.
• βελτίωση της εξυπηρέτησης σε τομείς, όπως οι ηλεκτρονικές τελωνειακές υπηρεσίες, η στρατολογική
εξυπηρέτηση πολιτών, οι υπηρεσίες
φορολογίας, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των διοικητικών δικαστηρίων, κ.λπ.
• ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) και επιμελητηρίων φορέων του δημοσίου, τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους με ηλεκτρονικά μέσα, με άμεση επίπτωση
τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης
των πολιτών στα ΚΕΠ.
• δυνατότητα ενημέρωσης για θέματα
γενικότερου ενδιαφέροντος (θέματα τουρισμού, τιμές καυσίμων, ηλεκτρονική υπηρεσία ραντεβού ΚΤΕΟ,
οδηγοί πόλεων, κ.λπ.), μέσω της χρηματοδότησης και δημιουργίας των
αντίστοιχων ηλεκτρονικών πυλών.
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