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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το βασικό αντικείµενο της εργασίας είναι η µελέτη και αξιολόγηση των
∆ιαδικτυακών Τόπων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 54 Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων της χώρας και ο προσδιορισµός του βαθµού ωριµότητας των
Φορέων αυτών προς την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.
Στα πλαίσια αυτά προτείνεται και εφαρµόζεται κατάλληλη µεθοδολογία που
περιλαµβάνει τους κανόνες συµµόρφωσης των ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών
Τόπων (∆∆Τ), τους δείκτες που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση, τον
τρόπο βαθµολόγησης, την απόδοση βαρύτητας σε κανόνες και ηλεκτρονικές
υπηρεσίες καθώς και τις πιθανές συσχετίσεις µε εξωτερικούς παράγοντες
όπως πληθυσµός και γεωγραφική έκταση που θα εξεταστούν κατά την
ανάλυση των αποτελεσµάτων.
Ιδιαίτερο ρόλο στη συνολική αξιολόγηση έχει το Πλαίσιο Πιστοποίησης
∆ηµόσιων ∆ικτυακών Τόπων (ΠΠ-∆∆Τ), το οποίο θέτει κοινά πρότυπα κατά
τον σχεδιασµό και δηµιουργία των ∆ικτυακών Τόπων των Φορέων.
Η

προτεινόµενη

µεθοδολογία

εφαρµόζεται

στις

54

Νοµαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις της χώρας και οδηγεί εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων
σχετικά µε την ηλεκτρονικοποίηση των Φορέων είτε µεµονωµένα είτε
συνολικά. Επιπλέον γίνεται συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των Νοµαρχιών
ώστε να προσδιοριστούν οι «πρότυπες» Νοµαρχίες και να εντοπιστούν οι
ελλείψεις σε θέµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Όλα τα αποτελέσµατα αποτυπώνονται σε σχετικά διαγράµµατα.

Λέξεις

Κλειδιά

Κυβερνητική

:

Πύλη,

Ηλεκτρονική
Πλαίσιο

∆ιακυβέρνηση,
Πιστοποίησης,

Υπηρεσίες,
δείκτες

∆ιαδίκτυο,

αξιολόγησης,

∆ιαλειτουργικότητα, Αυθεντικοποίηση, Προσβασιµότητα, Ευρυζωνικότητα
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Abstract
The main objective of this study is the gradual development of a
methodology for assessing the websites of the 54 Greek Prefectures
towards the provision of eGovernment services and content to their citizens
and businesses. The practical use of the methodology is demonstrated by
means of a custom application (i.e. an Excel-based tool) for collecting and
processing

information

about

e-content

(accessibility,

navigation,

multilingualism, privacy, public outreach) and e-services1.
The final outcome of the study is the assessment of the degree of maturity
of

Prefectures

towards

realizing

the

e-Government

strategy

and

subsequently the extract of useful conclusions either at Prefecture level or in
total for the Greek Local Government.
The proposed methodology contains the rules of compliance of Public
Internet Sites, the indexes used for the evaluation, the ranking, the
application of gravity to rules and electronic services, as well as possible
correlations to external factors such as population and geographic stretch
which will be examined during the analysis of the results.
Special role in the overall evaluation is attributed to the Program of
Certification of Public Web Sites, which identifies common standards for
the designing and creation of the Public Web Sites.
Finally, a comparative evaluation takes place among the Prefectures in order
to assess the Model Prefectures and to locate deficiencies in terms of eGovernment.
All the results are depicted in relevant diagrams.

Key Words: e-Government, Services. World Wide Web, Internet, Public
Portal, Program of Certification, Indicators of Significance, Interoperability,
Authentication, Accessibility, Broadband

1

In terms of sophistication level i.e. information, one-way communication, two-way
communication or full transaction
3
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Αντικείµενο και στόχοι ∆ιπλωµατικής εργασίας
Η παρούσα εργασία έχει σαν βασικό αντικείµενο τη µελέτη και αξιολόγηση
των ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων (∆∆Τ) και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
των 54 Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) της χώρας προκειµένου να
προσδιοριστεί

ο

βαθµός

ωριµότητας

των

Φορέων

αυτών

προς

την

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Επιµέρους αντικείµενα της εργασίας αποτελούν:
1. Ο προσδιορισµός της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης των ∆∆Τ των
Ν.Α. σε δύο άξονες:
a. Μορφή ∆∆Τ, εφαρµογές και περιεχόµενο που παρέχεται σε
ηλεκτρονική µορφή
b. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
2. Η συλλογή στοιχείων µε βάση τους ∆∆Τ των Ν.Α.
3. Η δηµιουργία κατάλληλης εφαρµογής για τον υπολογισµό των
∆εικτών Αξιολόγησης και την εξαγωγή γνώσης
4. Η συγκριτική (µεταξύ των Ν.Α.) και η συνολική (για όλες τις Ν.Α.)
αποτίµηση της κατάστασης ηλεκτρονικοποίησης των Νοµαρχιών
5. Η σύνδεση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης µε εξωτερικούς
παράγοντες όπως πληθυσµός και έκταση των Ν.Α. και η αναζήτηση
συσχετίσεων
Το έργο των Ν.Α. επηρεάζει την ποιότητα ζωής των πολιτών τους, την
επιχειρηµατικότητα
συνθηκών

ένταξης

στην
και

περιοχή

τους

συµµετοχής

και

για

τη

όλους

δηµιουργία
και

ειδικά

καλύτερων
για

τους

συνανθρώπους που χρήζουν βοήθειας και υποστήριξης. Η Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση, εκτός του ότι συµβάλλει στη επίτευξη των παραπάνω
αποσκοπεί στο να επικουρήσει τους Φορείς της Αυτοδιοίκησης στην αύξηση
της διαφάνειας και στην καταπολέµηση της διαφθοράς.
Εποµένως, στα πλαίσια της κατά το δυνατόν καλύτερης αξιολόγησης του
επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης των Ν.Α., η παρούσα µελέτη προτείνει µια
ειδική µεθοδολογία, που βρίσκεται σε συνέχεια και συµφωνία µε τις
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ευρύτερες ενέργειες που γίνονται στη χώρα µας για αποτελεσµατική
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση2.
Με την προτεινόµενη µεθοδολογία αξιολόγησης, ορίζονται και προτείνονται
συγκεκριµένοι

πολυπαραγοντικοί

δείκτες

για

την

πιο

αποτελεσµατική

εξαγωγή συµπερασµάτων και αναζητείται ο βαθµός συσχέτισης του επιπέδου
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κάθε Ν.Α. µε παράγοντες όπως ο πληθυσµός,
η γεωγραφική έκταση της Ν.Α. κλπ.
Η µεθοδολογία κινείται σε δύο επίπεδα: α) την αξιολόγηση της ωριµότητας
και αποτελεσµατικότητας των ∆ιαδικτυακών Τόπων που διατηρούν οι Ν.Α.
για την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων και β) την αξιολόγηση
του επιπέδου ωριµότητας των προσφερόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Απώτερος στόχος είναι να αξιολογηθεί η παρούσα κατάσταση των Ν.Α. στην
Ελλάδα και να καταδειχτούν αδυναµίες και κενά στο σχεδιασµό των ∆∆Τ
τους καθώς και σηµεία βελτίωσης όπου αυτά υπάρχουν.
Βιβλιογραφικά, η µεθοδολογία συµβαδίζει–ως προς την αξιολόγηση των
∆∆Τ- µε το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-∆∆Τ
[1]) που περιλαµβάνει τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που πρέπει να
ακολουθούν αυστηρά οι φορείς κατά τον σχεδιασµό και υλοποίηση των
τόπων τους.
Επίσης

χρησιµοποιούνται

συµπεράσµατα

της

σχετικής

µελέτης

της

CapGemini [6].

1.2. Σύνοψη Μεθοδολογίας
Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, χρησιµοποιήθηκαν ως βάση πιστοποίησης
συγκεκριµένοι κανόνες, που είναι αποδεκτοί σε Εθνικό επίπεδο (ΠΠ-∆∆Τ) και
εναρµονίζονται µε τις διεθνείς πρακτικές για υλοποίηση εύχρηστων και
αποτελεσµατικών διαδικτυακών τόπων για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Για την αξιολόγηση, οι κανόνες που αναφέρονται στο ΠΠ-∆∆Τ εξετάστηκαν
για κάθε µία από τις 54 Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Σηµειώνεται ότι,
δεδοµένου του τρόπου συλλογής στοιχείων, µέσω Web, ορισµένοι κανόνες
του ΠΠ-∆∆Τ δεν κατέστη εφικτό να εφαρµοστούν στην εν λόγω αξιολόγηση.
Οι συγκεκριµένοι κανόνες προϋποθέτουν γνώση της εσωτερικής οργάνωσης
της κάθε Ν.Α. και θα µπορούσαν ενδεχοµένως να εξεταστούν στα πλαίσια
µελλοντικής
2

µελέτης,

εφόσον

οργανωθεί

κατάλληλα

η

Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, http://www.egif.gov.gr
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συνεντεύξεων (µέσω email, τηλεφώνου, interviews) µε επιλεγµένα στελέχη
της κάθε Ν.Α.
Πιο συγκεκριµένα, η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε κατά την αξιολόγηση
των Ν.Α. περιελάµβανε τις εξής ενέργειες:
1. Καθορισµός των Ν.Α. τις οποίες αφορά η αξιολόγηση. Έγινε
επιλογή όλων των Ν.Α. της χώρας, και δηµιουργήθηκε λίστα µε τους
αντίστοιχους ∆ιαδικτυακούς Τόπους3.
2. Α) Προσδιορισµός πλαισίου αναφοράς δεδοµένων για την
αξιολόγηση των ∆∆Τ
a. Προσδιορίστηκαν οι κανόνες αξιολόγησης των Τόπων και
ειδικότερα:
i. Το

είδος

κάθε

κανόνα

σύµφωνα

µε

το

ΠΠ-∆∆Τ:

Υποχρεωτικοί (ΚΥ), Προαιρετικοί (ΚΠ) και Υπό Μελέτη
(ΚΜ)
ii. Η κατηγορία κάθε κανόνα ανάλογα µε το αντικείµενο
αξιολόγησης: ∆οµή & Οργάνωση, Ασφάλεια Συστηµάτων
κλπ.
b. ∆ιαγράφηκαν

κανόνων

που

δεν

κατέστη

εφικτό

να

εφαρµοστούν λόγω ελλιπούς γνώσης κυρίως όσον αφορά την
εσωτερική οργάνωση των Ν.Α.
c. Ορίστηκε κλίµακα βαθµολόγησης (rating) για κάθε κανόνα,
από 0 έως 4.
d. Ορίστηκε ο τρόπος βαθµολόγησης για κάθε κανόνα. Για
παράδειγµα,

όσον

αφορά

τον

κανόνα

“Η

µετάβαση

του

επισκέπτη µιας σελίδας από την αρχή έως το τέλος της
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην απαιτεί περισσότερα από τρία κλικ στην
κατακόρυφη ράβδο κύλισης (vertical scrolling bar)”, ορίστηκε i)
να µετράται το πλήθος των “προβληµατικών” ιστοσελίδων ήτοι
οι σελίδες που απαιτούν περισσότερα από τρία κλικ στην
κατακόρυφη ράβδο κύλισης και ii) να αφαιρείται (από τον
µέγιστο βαθµό 4) ένας βαθµός για κάθε “προβληµατική”
ιστοσελίδα, θέτοντας ως ελάχιστο όριο στη βαθµολογία το 0.
3

βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Κατάλογος Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
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e. Αποδόθηκε βαρύτητα σε κάθε κανόνα, από 0 έως 10, ανάλογα
µε τη σπουδαιότητα του στην αξιολόγηση. Σηµειώνεται ότι η
βαρύτητα 0 αναφέρεται σε κανόνες που δε λαµβάνονται υπόψη
στην αξιολόγηση.
f. Καθορίστηκε το εύρος αναζήτησης δεδοµένων. Επιλέχθηκε η
εξαντλητική αναζήτηση, δηλαδή αναζήτηση δεδοµένων µε όλες
τις δυνατές µεταβάσεις (εντός και εκτός) κάθε Τόπου.
2. Β)

Προσδιορισµός

πλαισίου

αναφοράς

δεδοµένων

για

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
a. Έγινε

εισαγωγή

υπηρεσιών

και

µεταδεδοµένων

από

το

Ληξιαρχείο ∆ιαλειτουργικότητας σχετικά µε τις υπάρχουσες
υπηρεσίες
b. Έγινε προσδιορισµός / επιλογή µεταδεδοµένων των προς
αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών:
i. Κατηγορία: άδειες επαγγέλµατος, αστική κατάσταση κλπ
ii. Τύπος: Χορήγηση αδείας, αίτηση κλπ
iii. ∆ιεύθυνση Νοµαρχίας: Εµπορίου, Ανάπτυξης κλπ
iv. Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης (Στόχος): από 0 έως 4
c. Ορίστηκε η κλίµακα βαθµονόµησης (rating) για κάθε υπηρεσία,
από

0

έως

4,

σύµφωνα

µε

την

κατηγοριοποίηση

των

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που περιγράφεται στην ενότητα 2.5.
Επίπεδα παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
d. Καθορίστηκε το εύρος αναζήτησης υπηρεσιών. Επιλέχθηκε η
αναζήτηση σε όλες τις ιστοσελίδες της Ν.Α. καθώς και σε
Τόπους που ανήκουν εννοιολογικά
κατασκευαστεί

προκειµένου

να

στην Ν.Α.
παρέχουν

και έχουν

ηλεκτρονικές

υπηρεσίες της Ν.Α..
3. Επιλογή και προσδιορισµός ∆εικτών Αξιολόγησης
a. Έγινε δειγµατοληπτική επισκόπηση των αποτελεσµάτων της
έρευνας / καταγραφής
b. Προσδιορίστηκαν οι ∆είκτες αξιολόγησης ανά:
i. ∆∆Τ, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση των κανόνων
του

ΠΠ-∆∆Τ

(π.χ.

περιεχόµενο κλπ)
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ii. Ηλεκτρονικές

υπηρεσίες

(π.χ.

ανά

επίπεδο

ηλεκτρονικοποίησης, ανά ∆ιεύθυνση κλπ)
iii. Συνδυασµό

∆∆Τ

και

ηλεκτρονικών

υπηρεσιών

(γενικευµένοι δείκτες)
c. Έγινε

µακροσκοπική

ανάλυση

των

αποτελεσµάτων

σε

επιπλέον άξονες όπως π.χ. η πληθυσµιακή κατανοµή.
4. Συλλογή Στοιχείων
a. Επελέγη ο Φυλλοµετρητής Ιστοσελίδων για την έρευνα.
Χρησιµοποιήθηκαν οι Φυλλοµετρητές: Internet Explorer 6.0 &
7.0, Mozilla Firefox 2.0
b. ∆ιενεργήθηκε “επίσκεψη” στους Τόπους παρουσίας των Ν.Α.
στο ∆ιαδίκτυο
c. Καταγράφηκαν τα αποτελέσµατα κάθε επίσκεψης:
i. Σχετικά µε τους κανόνες του ΠΠ-∆∆Τ:
1. Καταγράφηκαν τα δεδοµένα από το ∆∆Τ της Ν.Α.
για κάθε κανόνα.
2. Μετατράπηκαν τα καταγεγραµµένα δεδοµένα στην
κλίµακα βαθµολόγησης 0 – 4.
ii. Σχετικά µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
1. Αποδόθηκε

βαθµολογία

σύµφωνα

µε

την

κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
που

περιγράφεται

στην

ενότητα

2.5.Επίπεδα

παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
5. Αξιολόγηση ∆∆Τ και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών των Ν.Α. όπου
έγινε η επεξεργασία των µετρήσεων µε βάση τους ∆είκτες και
διατυπώθηκαν

τα

συµπεράσµατα

της

έρευνας.

Τα

στοιχεία

αποτυπώθηκαν σε κατάλληλα διαγράµµατα µε τη βοήθεια των οποίων
προέκυψαν χρήσιµα συµπεράσµατα και προτάσεις για τη βελτίωση των
δικτυακών τόπων.

1.3. ∆οµή Εργασίας
Στο κεφάλαιο 2

γίνεται περιγραφή της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

εννοιολογικά, µε αναφορά στα είδη της και στα πλεονεκτήµατα που εισάγει
η χρήση της στη καθηµερινότητα των πολιτών. Επιπλέον αναφέρονται οι
προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για να είναι εφικτή η µετάβαση στην
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Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση καθώς και για τα τεχνολογικά ζητήµατα που
προκύπτουν για την σωστή και ασφαλή εφαρµογή της. Ιδιαίτερη αναφορά
γίνεται

στα

επίπεδα

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης

δεδοµένου

της

δεσπόζουσας σηµασίας των επιπέδων αυτών για τη συγκεκριµένη εργασία.
Το κεφάλαιο καταλήγει µε αναφορά στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση σαν
µέρος της γενικής ψηφιακής στρατηγικής που ακολουθείται στην χώρα µας
και στην Ευρώπη.
Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται αναλυτικά η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε
για τη διενέργεια της έρευνας και αξιολόγησης των ∆∆Τ και των υπηρεσιών
των Ν.Α. και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού των δεικτών αξιολόγησης
τόσο για τους ∆∆Τ όσο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ γίνεται ειδική
αναφορά στο Εθνικό Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ικτυακών Τόπων
(∆∆Τ) [1] που χρησιµοποιήθηκε ως σηµείο αναφοράς για την αξιολόγηση
των ∆∆Τ. Επίσης περιγράφεται η έννοια της συγκριτικής αξιολόγησης και των
συσχετίσεων µε εξωτερικούς παράγοντες όπως π.χ. ο πληθυσµός µιας Ν.Α.
Στο κεφάλαιο 4 καταγράφεται το αποτέλεσµα της αξιολόγησης, αναλυτικά
ανά ∆είκτη και γίνεται η συγκριτική αξιολόγηση, ενώ επίσης απεικονίζεται
διαγραµµατικά η αξιολόγηση κυρίως όσον αφορά τις 10 δηµοφιλέστερες /
«καλύτερες» Ν.Α. σε κάθε ∆είκτη.
Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται χρήσιµα συµπεράσµατα από την συνολική
αξιολόγηση και συγκριτική µελέτη των Φορέων και γίνονται προτάσεις για
την βελτίωση και την αύξηση της λειτουργικότητας τους.
Τέλος

στο

κεφάλαιο

6

γίνεται

αναφορά

στη

βιβλιογραφία

που

χρησιµοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.
Στα παραρτήµατα παρουσιάζονται βοηθητικά στοιχεία για την κατανόηση της
Μελέτης όπως ο τρόπος βαθµολόγησης κανόνων του ΠΠ-∆∆Τ, ο κατάλογος
των Ν.Α. καθώς και ενδεικτικά δεδοµένα που προέκυψαν κατά την
αξιολόγηση.
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2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
2.1. Ορισµός
Με τον όρο «Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση» εννοείται η χρησιµοποίηση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
και Τοπική Αυτοδιοίκηση µε στόχο την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών προς
πολίτες και επιχειρήσεις [2],[17]. Ουσιαστικά η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση
αναφέρεται

στην

αξιοποίηση

των

ηλεκτρονικών

µέσων

α)

στην

αλληλεπίδραση ανάµεσα σε Κυβερνητικούς Φορείς και Πολίτες, και
Κυβερνητικούς Φορείς και Επιχειρήσεις και β) στις εσωτερικές κυβερνητικές
λειτουργίες

και

δηµοκρατικών,

στοχεύει

στην

κυβερνητικών

απλοποίηση
και

και

τη

βελτίωση

των

όψεων

της

επιχειρηµατικών

∆ιακυβέρνησης.
Επιµέρους έννοιες αποτελούν τα: e-Business, e-Democracy, e-Government,
e-Inclusion.
Στα πλαίσια της εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση,

έχει

οριστεί

το

Πλαίσιο

∆ιαλειτουργικότητας

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Π∆Η∆) [16] µε στόχο την καθιέρωση
επιχειρησιακών

και

τεχνολογικών

προτύπων,

τα

οποία

πρέπει

να

ακολουθούνται από τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που παρέχουν ή
σχεδιάζουν

να

παρέχουν

ηλεκτρονικές

υπηρεσίες

προς

τους

συναλλασσόµενους µε αυτούς φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. Το Π∆Η∆
περιλαµβάνει τρία επιµέρους πλαίσια, καθένα από τα οποία ρυθµίζει
συγκεκριµένες πτυχές της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης:
•

Το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-∆∆Τ)
που χρησιµοποιήθηκε ως τµήµα της µεθοδολογίας της παρούσας
εργασίας και περιγράφεται στην ενότητα 3.2.1.1

•

Το

Πλαίσιο

∆ιαλειτουργικότητας

&

Υπηρεσιών

Ηλεκτρονικών

Συναλλαγών (Π∆&ΥΗΣ)
•

Το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ).

2.2. Πλεονεκτήµατα

από

την

χρήση

της

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης
Τα πλεονεκτήµατα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες ως εξής [2]:
•

Αύξηση παραγωγικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
13
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•

Καλύτερες υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις

H πρώτη επιτυγχάνεται µε την µείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών,
την µείωση των αναγκών επικοινωνίας µε το κοινό, µε τον καλύτερο
συντονισµό ανάµεσα στους φορείς καθώς χρησιµοποιούν κοινά πρότυπα, µε
την

καλύτερη

αξιοποίηση

των

τεχνολογιών

πληροφορικής

και

επικοινωνιών που οδηγεί σε αναδιοργάνωση των διαδικασιών και µε τη
δυνατότητα νέων υπηρεσιών και µεθόδων λειτουργίας, όπως τηλε-εργασία,
τηλε-εκπαίδευση και forums.
Η δεύτερη εξασφαλίζεται µε την µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης, την
µείωση του κόστους για πολίτες και επιχειρήσεις, την αύξηση ασφάλειας
και ακεραιότητας δεδοµένων, την παροχή υπηρεσιών σε βάση 24x7 και την
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που δεν κάνουν διακρίσεις σε φύλο, χρώµα
και ηλικία.
Επιπλέον ο χρήστης µίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας δεν χρειάζεται να γνωρίζει
τον τρόπο λειτουργίας, τη δοµή και τις αρµοδιότητες των οργανωτικών
µονάδων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που εµπλέκονται µε την εξυπηρέτησή του.
Η µόνη του ευθύνη είναι
από

ένα

σηµείο

εξόδου

να παραλαµβάνει το αποτέλεσµα της υπηρεσίας
χωρίς

να

εµπλέκεται

σε

ενδιάµεσα

στάδια

εξυπηρέτησης (One Stop Shop).
Ένα ακόµα σηµαντικό πλεονέκτηµα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι η
χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ώστε να γίνουν η
κυβέρνηση και οι υπηρεσίες της πιο προσβάσιµες, πιο αποτελεσµατικές
και πιο υπεύθυνες απέναντι στους πολίτες. Αυτό επιτυγχάνεται:
•

παρέχοντας µεγαλύτερη πρόσβαση στις κυβερνητικές πληροφορίες,

•

προωθώντας την δηµόσια ενασχόληση µε την αλληλεπίδραση του
κοινού µε κυβερνητικά όργανα,

•

µειώνοντας την πιθανότητα για διαφθορά και κερδοσκοπία κάνοντας
όλες τις διαδικασίες πιο προσιτές και κατανοητές στον απλό πολίτη

•

παρέχοντας δυνατότητες ανάπτυξης σε γεωργικές και παραδοσιακά
υποβαθµισµένες περιοχές.

Το

βασικό

όµως

µέληµα

της

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης

είναι

να

παρέχονται αυτές οι δυνατότητες σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως
εισοδήµατος, και σε όλες τις χώρες, αναπτυγµένες, αναπτυσσόµενες και
υποανάπτυκτες.
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2.3. Τύποι υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Ανάλογα µε το ποιος παρέχει και σε ποιον απευθύνεται µία υπηρεσία έχουµε
τις εξής κατηγορίες [2]:
•

Από τη δηµόσια διοίκηση προς άλλα µέρη και συγκεκριµένα:
o

G2C

(Government

to

Citizen).

Στην

κατηγορία

αυτή

περιλαµβάνονται όλες εκείνες οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται
προς

πολίτες-χρήστες

∆ιοίκησης,

όπως

από

τους

Υπουργεία,

φορείς

Γενικές

της

∆ηµόσιας

Γραµµατείες

και

Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες δηµόσιες
υπηρεσίες, όπως ΙΚΑ και ΟΑΕ∆.
o

G2B (Government to Business). Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν όλες οι υπηρεσίες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις
και επίσης παρέχονται από τους κρατικούς φορείς και αφορούν
κυρίως

στη

χορήγηση

διαφόρων

ειδών

δικαιολογητικών,

βεβαιώσεων και αιτήσεων που είναι απαραίτητα για τη σωστή
και νόµιµη λειτουργίας τους [21],[22].
o

G2E

(Government

to

Employee).

Αυτές

αποτελούν

ουσιαστικά µία υποκατηγορία των υπηρεσιών προς πολίτες και
απευθύνονται σε όλους εκείνους που εργάζονται.
•

Ανάµεσα σε φορές της ∆ιοίκησης και συγκεκριµένα:
•

G2G (Government to Government-national):Η κατηγορία
αυτή

αναφέρεται

στα

διάφορα

είδη

υπηρεσιών

που

πραγµατοποιούνται µεταξύ των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
σε εθνικό επίπεδο.
•

G2G (Government to Government-international): Στην
κατηγορία

αυτή ανήκουν

όλες εκείνες οι υπηρεσίες που

“ξεπερνούν” τα εθνικά σύνορα και υλοποιούνται από την
συνεργασία ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες χώρες.
Ακολουθεί ένα ενδεικτικό σχεδιάγραµµα για την αποτύπωση των παραπάνω:
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Περιφέρειες

G2G
Υπηρεσίες
Πληροφορίες

Ιδιωτική Επιχείρηση

Υπηρεσίες
Πληροφορίες
Υπηρεσίες
Πληροφορίες

G2G
Νοµαρχίες

G2B

Υπουργεία

Υπηρεσίες
Υπηρεσίες
Πληροφορίες
Πληροφορίες

G2B

G2G
G2C

Υπηρεσίες
Πληροφορίες

Πολίτης

∆ήµοι

Εικόνα 1 - Σχηµατική απεικόνιση για τους τύπους υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

2.4. Προϋποθέσεις χρήσης - σωστού σχεδιασµού
Όσον αφορά στην πλήρη εκµετάλλευση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης

είναι

απαραίτητη

η

τήρηση

ορισµένων

ελάχιστων

απαιτήσεων.
Το πιο βασικό είναι οι υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης να διαθέτουν την
απαραίτητη τεχνολογική υποδοµή για να παρέχουν τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.
Παράλληλα, οι διαδικασίες πρέπει να έχουν την κατάλληλη δοµή και
διασύνδεση ώστε να µπορούν να αξιολογούν τις ΤΠΕ, ενώ και τα στελέχη
πρέπει να είναι τεχνολογικά καταρτισµένα για να ανταποκριθούν στις νέες
απαιτήσεις και αρµοδιότητες του ρόλου τους.
Από την πλευρά τους, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήµατα και επικοινωνιακά µέσα για να έχουν
τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Επίσης πρέπει να διαθέτουν βασικές
γνώσεις

πληροφορικής

ώστε

να

µπορούν

να

κάνουν

χρήση

των

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που τους παρέχονται.
Για την επίτευξη των παραπάνω προτείνονται τα παρακάτω βασικά βήµατα
[5]:
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•

Μεταρρύθµιση – Ανασχεδιασµός των διαδικασιών. Πρέπει να γίνει
σωστός σχεδιασµός των διαδικασιών αντιµετωπίζοντας τις από την
οπτική γωνία του χρήστη και αποσκοπώντας στην εξυπηρέτηση των
αναγκών του.

•

Ηγεσία. Πρέπει να συγκροτηθεί µία οµάδα / επιτροπή ατόµων
εξουσιοδοτηµένων να επιβλέπουν το όλο εγχείρηµα της Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και θα διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για
να το υποστηρίξουν µια τέτοια πρωτοβουλία διαθέτοντας συγχρόνως
την στήριξη από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς.

•

Στρατηγική επένδυση. Αφορά στην εξασφάλιση των απαραίτητων
πόρων µε βραχυπρόθεσµο αλλά και µακροπρόθεσµο οικονοµικό
σχεδιασµό.

•

Συνεργασία µεταξύ των φορέων της δηµόσιας διοίκησης και του
ιδιωτικού τοµέα.

•

∆ηµόσια ενασχόληση θέτοντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως
βασικό παράγοντα όχι µόνο για την περικοπή εξόδων και τη µείωση
του κόστους, αλλά και για την βελτίωση της καθηµερινότητας των
απλών πολιτών.

2.5. Επίπεδα παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση,
κατατάσσονται

σε

τέσσερα

(4)

βασικά

επίπεδα

που

επακόλουθα

προσδιορίζουν την ωριµότητα κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας.
Πιο συγκεκριµένα ([1],[11],[18]):
•

Υπηρεσίες

Επιπέδου

1:

Αφορούν

µόνο

στην

Πληροφόρηση

(Information) των χρηστών για τις διάφορες υπηρεσίες, τον τρόπο
παροχής

τους,

δικαιολογητικά

τους
και

το

εµπλεκόµενους
συνολικό

χρόνο

φορείς,

τα

απαραίτητα

διεκπεραίωσης.

Για

να

θεωρηθούν αξιόπιστες και χρήσιµες για τους πολίτες πρέπει να
υπάρχει συνεχής ενηµέρωση και ανανέωση όποτε υπάρχει αλλαγή επί
της διαδικασίας. Παράδειγµα υπηρεσίας επιπέδου 1 είναι η ενηµέρωση
για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση κάποιου
πιστοποιητικού.
•

Υπηρεσίες Επιπέδου 2: Αφορούν στην Αλληλεπίδραση (Interaction)
των χρηστών µε τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Παρέχουν
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πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας
καθώς και επίσηµο υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων κτλ) το
οποίο οι χρήστες µπορούν να το “κατεβάσουν” στον υπολογιστή τους,
να το εκτυπώσουν, να το επεξεργαστούν και να το χρησιµοποιήσουν
κατά τη συναλλαγή τους µε το φορέα σε φυσικό επίπεδο.
•

Υπηρεσίες Επίπεδου 3: Αφορούν την Αµφίδροµη διάδραση (Two-way
interaction) όπου ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες του
φορέα µε ηλεκτρονικό τρόπο αλλά η διαδικασία ολοκληρώνεται µε µη
ηλεκτρονικό τρόπο. Παράδειγµα αποτελεί η συµπλήρωση και κατάθεση
αίτησης για µια βεβαίωση µέσω του διαδικτυακού τόπου του αρµόδιου
φορέα και η λήψη της βεβαίωσης µε επίσκεψη στο φορέα, όπου
γίνεται εξακρίβωση των στοιχείων του χρήστη.

•

Υπηρεσίες Επιπέδου 4: Εδώ πρόκειται για Συναλλαγή (Transaction)
οπού

οι

υπηρεσίες

αυτού

του

επιπέδου

εκτελούνται

πλήρως

ηλεκτρονικά, µε το αποτέλεσµά τους (π.χ. βεβαίωση) να λαµβάνεται
απευθείας από το διαδικτυακό τόπο του φορέα. Σε πολλές από αυτές
πραγµατοποιούνται

και

οικονοµικές

συναλλαγές

ηλεκτρονικά.

Παράδειγµα υπηρεσίας επιπέδου 4 αποτελεί η συµπλήρωση και
κατάθεση της φορολογική δήλωσης.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης συνίσταται να προσφέρουν υπηρεσίες
επιπέδων 3 και 4 για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό συναλλαγών τους
µε πολίτες, γεγονός αυτονόητο που αποσκοπεί στην αποσυµφόρηση της
γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα επίπεδα 3 και 4
προϋποθέτει από το χρήστη τη δήλωση της ταυτότητάς του µε την υποβολή
κάποιων διακριτικών στοιχείων που του χορηγούνται κατά την εγγραφή του
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα.
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Εικόνα 2- Επίπεδα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών [7]

Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες [6], προτείνεται η εισαγωγή ενός νέου
επιπέδου «εξεζητηµένων» (sophisticated) υπηρεσιών που θα µπορούσε να
αντιστοιχηθεί ως επίπεδο 5. Στο επίπεδο αυτό περιλαµβάνονται υπηρεσίες
που χαρακτηρίζονται από:
•

Νέα µοντέλα ενοποίησης υπηρεσιών µεταξύ Φορέων [24]

•

Επαναχρησιµοποίηση

υπηρεσιών

και

δεδοµένων

(π.χ.

χρήση

προηγούµενου αποτελέσµατος εκτέλεσης µιας υπηρεσίας)
•

Συναλλαγή προσωπική και προσαρµοσµένη στα µέτρα του κάθε
ενδιαφεροµένου

•

Αυτόµατη εκτέλεση της υπηρεσίας πριν ακόµα ζητηθεί από το χρήστη.

2.6. Τεχνολογικά ζητήµατα – Εφαρµογή ΤΠΕ στην Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση
Τα πιο σηµαντικά τεχνολογικά ζητήµατα κατά το σχεδιασµό και την
εφαρµογή

λύσεων

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης

αφορούν

α)

τη

∆ιαλειτουργικότητα και β) την Αυθεντικοποίηση-Προστασία δεδοµένων
των χρηστών.
Τέλος,

πρέπει

να

δοθεί

προσοχή

στη

διαθεσιµότητα

των

υποδοµών

πρόσβασης των χρηστών στο διαδικτυακό τόπο του ∆ηµόσιου Φορέα.
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2.6.1. ∆ιαλειτουργικότητα
Οι διαδικτυακοί τόποι χρησιµοποιούνται από τους φορείς της δηµόσιας
διοίκησης ως µέσο πρόσβασης των πολιτών και επιχειρήσεων στις υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προσφέρουν. Απώτερος στόχος είναι, οι
∆∆Τ να δροµολογούν τα αιτήµατα των χρηστών των υπηρεσιών στα
κατάλληλα υποστηρικτικά συστήµατα (back-office) των φορέων και γενικά
δρουν ως ενδιάµεσοι στην αλληλεπίδραση µεταξύ των φορέων και των
χρηστών

των

ηλεκτρονικών

υπηρεσιών.

Έτσι,

η

παροχή

υπηρεσιών

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους φορείς της δηµόσιας διοίκησης µέσω
των διαδικτυακών τους τόπων, ιδιαίτερα στα επίπεδα 3 και 4 προϋποθέτει τη
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων των διαδικτυακών τόπων µε τα
πληροφοριακά συστήµατα των φορέων που αναλαµβάνουν τη διεκπεραίωση
των υποθέσεων των πολιτών και επιχειρήσεων.
Η διαλειτουργικότητα των ∆∆Τ µε τα back-office συστήµατα των φορέων
πρέπει να ακολουθεί κάποια πρότυπα και να ικανοποιεί ορισµένες απαιτήσεις,
όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στο Ελληνικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας &
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π∆Η∆), το οποίο ανανεώνεται και
αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα.
Αντίστοιχα µε το ελληνικό πλαίσιο υπάρχουν και οι ∆ιεθνείς Πρωτοβουλίες
∆ιαλειτουργικότητας και πιο συγκεκριµένα το Βρετανικό Π∆Η∆ (UK e-GIF),
το Γερµανικό Π∆Η∆ (Standards and Architectures for eGovernmentApplications-SAGA) και το Ευρωπαϊκό Π∆Η∆ (European Interoperability
Framework- EIF) [2].
Η υλοποίηση της διαλειτουργικότητας αφορά όχι µόνο την επικοινωνία µε τις
εσωτερικές

διεργασίες

του

Φορέα,

αλλά

και

την

επικοινωνία

του

διαδικτυακού τόπου του Φορέα µε τρίτα sites. Παράδειγµα τέτοιας
επικοινωνίας είναι αυτή που αφορά τη σύνδεση µε διαδικτυακούς τόπους που
συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν περιεχόµενο από άλλους τόπους (content
aggregation) [23].
Οι πολιτικές, τα πρότυπα και οι τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν είτε για
τη συγκέντρωση είτε για τη χρήση περιεχοµένου από άλλους διαδικτυακούς
τόπους

πρέπει

να

είναι

σύµφωνα

µε

τα

οριζόµενα

στο

∆ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.
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Ακολουθούν

δύο

διαγράµµατα

που

απεικονίζουν

τη

∆ιαλειτουργικότητας:

Εικόνα 3 - Σχηµατική αναπαράσταση ∆ιαλειτουργικότητας

Εικόνα 4 - Είδη ∆ιαλειτουργικότητας
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2.6.2. Προστασία

προσωπικών

δεδοµένων

–

Ασφάλεια

συστηµάτων
Η ασφάλεια των ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων είναι άµεσα συνυφασµένη
µε την αξιοπιστία τους και την αποδοχή τους από τους χρήστες-επισκέπτες
τους. Οι ∆ηµόσιοι ∆ικτυακοί Τόποι πρέπει να παρέχουν επαρκές επίπεδο
ασφάλειας και αξιοπιστίας διασφαλίζοντας τις εξής παραµέτρους [1]:
•

Ακεραιότητα (integrity): Η πληροφορία που δηµοσιεύεται, διακινείται,
επεξεργάζεται και αποθηκεύεται παραµένει αναλλοίωτη.

•

Εµπιστευτικότητα (confidentiality): Πρόσβαση στην πληροφορία έχουν
µόνο όσοι διαθέτουν κατάλληλη εξουσιοδότηση.

•

Αναγνώριση (identification): Ο προσδιορισµός της ταυτότητας του
χρήστη.

•

Πιστοποίηση ταυτότητας (authentication): Η ενέργεια που διασφαλίζει
ότι η ταυτότητα που δηλώνει ο χρήστης είναι η πραγµατική.

•

Εξουσιοδότηση (authorization): Η εξασφάλιση ότι κάθε οντότητα έχει
πρόσβαση στους επιτρεπόµενους σε αυτή πόρους του συστήµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της ίδιας της πληροφορίας.

•

∆ιαθεσιµότητα (availability): Η πληροφορία είναι διαθέσιµη κάθε
στιγµή που ένας εξουσιοδοτηµένος χρήστης επιχειρεί να αποκτήσει
πρόσβαση σε αυτή.

•

Μη άρνηση συµµετοχής (non-repudiation): Ένας χρήστης δεν µπορεί
να

αρνηθεί

ότι

εκτέλεσε

µία

ενέργεια

σχετική

µε

πρόσβαση,

καταχώρηση και επεξεργασία πληροφορίας.
Η ασφάλεια των ∆∆Τ αποτελείται από ένα σύνθετο πλαίσιο κανόνων και
οδηγιών που σχετίζονται µε την οργάνωση του φορέα-ιδιοκτήτη του
δικτυακού τόπου και του παρόχου που τον φιλοξενεί (στις περιπτώσεις
hosting του τόπου σε υποδοµές ISP), τις διαδικασίες που εφαρµόζει, τις
υπηρεσίες που παρέχει, τις τεχνικές του υποδοµές και το νοµικό πλαίσιο για
ασφάλεια επικοινωνιών και προστασία προσωπικών δεδοµένων.
Σηµειώνεται ότι ορισµένοι από τους κανόνες αυτούς εξειδικεύονται στο
Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ).
2.6.3. Πρόσβαση-Αυθεντικοποίηση
Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι περιλαµβάνουν µεγάλο όγκο περιεχοµένου,
το οποίο αποτελεί ως επί το πλείστον δηµόσια πληροφορία. Από την άλλη
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πλευρά, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους ∆∆Τ µπορεί να
περιλαµβάνουν την καταχώρηση προσωπικών στοιχείων των χρηστών, την
πρόσβασή τους σε δεδοµένα που τους αφορούν, την υποβολή αιτήσεων για
βεβαιώσεις και άλλες ενέργειες που γενικά σχετίζονται µε την πρόσβαση,
καταχώρηση και τροποποίηση δεδοµένων που δεν αποτελούν δηµόσια
πληροφορία αλλά συνδέονται άµεσα µε τον κάθε χρήστη. Η πρόσβαση σε
υπηρεσίες και δεδοµένα που δεν έχουν δηµόσιο χαρακτήρα είναι ανάγκη να
ελέγχεται.
Το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται µέσω ενός ∆∆Τ πρέπει να
κατηγοριοποιείται ανάλογα µε το επίπεδο διαβάθµισης/ ευαισθησίας του και
τις κατηγορίες χρηστών στις οποίες απευθύνεται.
Γενικά, σύµφωνα µε το ΠΠ-∆∆Τ [1] προτείνεται να ακολουθούνται οι εξής
αρχές:
•

Κατά την πρόσβαση σε δηµόσια πληροφορία, λειτουργίες του ∆∆Τ
όπως αναζήτηση πληροφορίας και γενικά υπηρεσίες επιπέδων 1 και 2,
η ταυτοποίηση των χρηστών δεν είναι απαραίτητη.

•

Για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το χρήστη (πολίτη,
επιχείρηση, φορέα) και υπηρεσίες επιπέδων 3 και 4, πρέπει να
προηγείται εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών. Το επίπεδο
ασφάλειας καθορίζεται ανάλογα µε την κρισιµότητα ή ευαισθησία των
δεδοµένων και υπηρεσιών, ειδικότερα:
o

Για υπηρεσίες που η διαδικασία εξυπηρέτησης ξεκινά µε την
ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων και εγγράφων µέσω του ∆∆Τ
αλλά ολοκληρώνεται µε µη ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. παραλαβή
βεβαίωσης/

πιστοποιητικού

αυτοπροσώπως,

µέσω

ΚΕΠ

ή

ταχυδροµείου) (επίπεδο 3), ως διακριτικά ασφάλειας του
χρήστη µπορεί να χρησιµοποιούνται το όνοµα (username) και
το συνθηµατικό (password) χρήστη.
o

Για υπηρεσίες που η διαδικασία εξυπηρέτησης είναι πλήρως
ηλεκτρονική

(επίπεδο

4),

πρέπει

να

χρησιµοποιούνται

ισχυρότερα µέτρα δήλωσης και εξακρίβωσης της ταυτότητας
όπως πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υποδοµές ∆ηµοσίου
Κλειδιού.
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η εξυπηρέτηση των χρηστών ηλεκτρονικών
υπηρεσιών που παρέχονται µέσω ∆∆Τ ξεκινά µε τη δήλωση της ταυτότητας
του χρήστη και την εξακρίβωσή της από τα συστήµατα του φορέα.
Στη διαδικασία εξυπηρέτησης εµπλέκονται συνήθως αρκετά υποστηρικτικά
(back-office) συστήµατα του φορέα, τα οποία επεξεργάζονται τα δεδοµένα
που εισάγει ο χρήστης, διεκπεραιώνουν τη διαδικασία εξυπηρέτησης και
παρουσιάζουν πληροφορίες ή το τελικό αποτέλεσµα της υπηρεσίας στο
χρήστη µέσω του ∆∆Τ του φορέα.
Καθένα από τα συστήµατα αυτά µπορεί να απαιτεί επίσης την πιστοποίηση
της ταυτότητας του χρήστη, προκειµένου να διεκπεραιωθεί η υπόθεσή του.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία
που υποβάλλει ο πολίτης για την πρόσβασή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που παρέχονται µέσω των ∆∆Τ επαρκούν για την εξακρίβωση της ταυτότητάς
του και τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών. Τα στοιχεία που ανταλλάσσονται
κατά την επικοινωνία ενός χρήστη µε ένα ∆∆Τ πρέπει να προστατεύονται
επαρκώς µέσω χρήσης του πρωτοκόλλου HTTPS (HyperText Transfer
Protocol Secure) [1].
2.6.4. ∆ιαθεσιµότητα και Απόδοση συστηµάτων
Το εσωτερικό δίκτυο του φορέα, το οποίο χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση
του

∆∆Τ

µε

τα

υποστηρικτικά

συστήµατα

(back-office)

του

φορέα,

απαρτίζεται από τα παθητικά (π.χ. δοµηµένη καλωδίωση) και τα ενεργά
στοιχεία (π.χ. µεταγωγείς, δροµολογητές). Έτσι, η διαθεσιµότητα και η
απόδοση του ∆∆Τ από την πλευρά των δικτυακών υποδοµών εξαρτάται
αντίστοιχα από τη διαθεσιµότητα και την απόδοση των ενεργών και
παθητικών στοιχείων. ∆εδοµένου ότι η δοµηµένη καλωδίωση ενός φορέα
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της δικτυακής του υποδοµής, έχει σηµαντικό
κόστος και δεν είναι εφικτή η συχνή αντικατάστασή της, ο φορέας θα πρέπει
να µεριµνήσει για την εξυπηρέτηση τόσο των άµεσων όσο και µελλοντικών
αναγκών του. Τα ενεργά στοιχεία του εσωτερικού δικτύου του φορέα που
εξυπηρετούν τη διασύνδεση του ∆∆Τ µε τα υποστηρικτικά συστήµατα του
φορέα πρέπει να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του φορέα, σε επίπεδο
αριθµού χρηστών και όγκου διακινούµενων δεδοµένων. Το εσωτερικό δίκτυο
του φορέα προτείνεται να περιλαµβάνει πλεονάζοντα ενεργά στοιχεία για τη
διασύνδεση του ∆∆Τ µε τα υποστηρικτικά συστήµατα του φορέα, σε διάταξη
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υψηλής διαθεσιµότητας. Η χρήση πλεοναζόντων στοιχείων (π.χ. δύο
µεταγωγείς αντί ενός) σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας εξασφαλίζει ότι το
δίκτυο θα συνεχίσει να λειτουργεί ακόµα και στην περίπτωση που υπάρξει
πρόβληµα (π.χ. αστοχία υλικού) σε ένα από τα στοιχεία.
2.6.5. ∆ιαθεσιµότητα και απόδοση εξυπηρετητών
Οι εξυπηρετητές που κατά κανόνα σχετίζονται µε τη λειτουργία ενός ∆∆Τ
είναι [1]:
•

ο εξυπηρετητής ∆ιαδικτύου (web server), ο οποίος υποστηρίζει την
παρουσίαση του ∆∆Τ στο ∆ιαδίκτυο και τη διεπαφή των χρηστώνεπισκεπτών µε το ∆∆Τ,

•

ο

εξυπηρετητής

εφαρµογών

(application

server),

στον

οποίο

φιλοξενούνται οι εφαρµογές που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ∆∆Τ
και τις υπηρεσίες που παρέχει και
•

ο εξυπηρετητής βάσεων δεδοµένων (database server), στον οποίο
τηρούνται τα δεδοµένα των διαφόρων εφαρµογών.

Οι εξυπηρετητές που υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός ∆∆Τ πρέπει να
καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του φορέα και των επισκεπτών του τόπου,
σε

επίπεδο

δεδοµένων.

αριθµού
Η

επισκεπτών-χρηστών

υποδοµή

ενός

φορέα

και

όγκου

προτείνεται

να

διακινούµενων
περιλαµβάνει

πλεονάζοντες εξυπηρετητές για τη λειτουργία του ∆∆Τ, σε διάταξη υψηλής
διαθεσιµότητας ή κάνοντας χρήση τεχνικών εξισορρόπησης φόρτου (load
balancing).
2.6.6. Αντοχή σε κινδύνους φυσικής ασφάλειας
Οι φορείς του δηµοσίου πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους την εκδήλωση
διαφόρων κινδύνων όπως οι φυσικές καταστροφές (φωτιά, πληµµύρα), οι
διακυµάνσεις ή διακοπές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. λαµβάνοντας τα
κατάλληλα µέτρα.
2.6.7. Προσβασιµότητα
Κάθε διαδικτυακός τόπος οφείλει να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν
ευρύτερο κοινό. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο πρέπει να είναι
ανεξάρτητη της υποδοµής που διαθέτουν οι χρήστες και να λαµβάνει υπόψη
τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Για τη
διασφάλιση της προσβασιµότητας των διαδικτυακών τόπων, το World Wide
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Web

Consortium

(W3C)

[12]

έχει

αναλάβει

την

«πρωτοβουλία

για

προσβασιµότητα του ∆ιαδικτύου» (Web Accessibility Initiative - WAI) [13].
Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής έχει αναπτυχθεί µία σειρά προδιαγραφών,
οδηγιών και κατευθύνσεων υλοποίησης προσβάσιµων διαδικτυακών τόπων.
Οι

οδηγίες

αυτές

του

W3C

είναι

διαθέσιµες

στο

∆ιαδίκτυο

(http://www.w3.org/TR/WCAG10/) και ορίζουν 3 προτεραιότητες υιοθέτησης
οδηγιών [1]:
• Προτεραιότητα επιπέδου 1 (Priority 1): Κάθε οδηγία στην οποία
αποδίδεται

τo

ακολουθείται

συγκεκριµένο

επίπεδο

υποχρεωτικά.

Σε

προτεραιότητας

διαφορετική

πρέπει

να

περίπτωση,

η

προσβασιµότητα του διαδικτυακού τόπου µπορεί να είναι αδύνατη για
πολλές κατηγορίες χρηστών.
• Προτεραιότητα επιπέδου 2 (Priority 2): Κάθε οδηγία στην οποία
αποδίδεται το συγκεκριµένο επίπεδο προτεραιότητας είναι καλόπροτείνεται

να

ακολουθείται.

Σε

διαφορετική

περίπτωση,

η

προσβασιµότητα του διαδικτυακού τόπου µπορεί να παρουσιάσει
σηµαντικές δυσκολίες για ορισµένες κατηγορίες χρηστών.
• Προτεραιότητα επιπέδου 3 (Priority 3): Η εφαρµογή κάθε οδηγίας
στην οποία αποδίδεται το συγκεκριµένο επίπεδο προτεραιότητας
αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου ανάπτυξης του
διαδικτυακού

τόπου.

Σε

περίπτωση

µη

εφαρµογής

της,

η

προσβασιµότητα του διαδικτυακού τόπου µπορεί να παρουσιάσει
µικρές δυσκολίες για ορισµένες κατηγορίες χρηστών.
Επίσης ορίζονται 3 επίπεδα συµµόρφωσης (conformance levels):
• Επίπεδο συµµόρφωσης «Α»: Ικανοποιούνται όλες οι οδηγίες
επιπέδου προτεραιότητας 1.
• Επίπεδο συµµόρφωσης «ΑΑ» (Double-A): Ικανοποιούνται όλες
οι οδηγίες επιπέδων προτεραιότητας 1 και 2.
• Επίπεδο συµµόρφωσης «ΑΑΑ» (Triple-A): Ικανοποιούνται όλες
οι οδηγίες επιπέδων προτεραιότητας 1, 2 και 3.
Βάσει

των

παραπάνω,

και

σε

συµφωνία

µε

τους

ορισµούς

των

προτεραιοτήτων των οδηγιών Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
[14] θεωρείται απαραίτητη η συµµόρφωση µε το επίπεδο «Α» των οδηγιών
(βασικό

επίπεδο

προσβασιµότητας),
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συµµόρφωση µε το

επίπεδο

«ΑΑ» των οδηγιών και υπό µελέτη η

συµµόρφωση µε το επίπεδο «ΑΑΑ» των οδηγιών.
Τέλος το περιεχόµενο κάθε ∆ηµόσιου ∆ιαδικτυακού Τόπου πρέπει να
αναπτύσσεται

µε

τέτοιο

τρόπο

ώστε

να

µην

απαιτείται

η

χρήση

συγκεκριµένου φυλλοµετρητή ιστού για την πρόσβαση σε αυτό. Κάθε ∆∆Τ
πρέπει να είναι προσβάσιµος τουλάχιστον µε Internet Explorer (έκδοση 6)
[9] και Mozilla Firefox (έκδοση 1.5) [10].

2.7. Ευρωπαϊκές Στρατηγικές και Πρωτοβουλίες
2.7.1. Πρωτοβουλία eEurope-i2010
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας eEurope (i2010) [2] γίνεται µία έντονη
προσπάθεια στροφής προς το διαδίκτυο και υλοποίησης όλων των υπηρεσιών
µέσω

αυτού.

eGovernment
υπηρεσίες

Πιο

συγκεκριµένα

(ηλεκτρονική

γίνεται

προώθηση

εννοιών

όπως

διακυβέρνηση),

eHealth

(ηλεκτρονικές

υγείας), eLearning (ηλεκτρονικές

υπηρεσίες

µάθησης) και

eBusiness (ηλεκτρονικό επιχειρείν). Όλα αυτά βέβαια προσπαθούν να
συνδυαστούν µε µαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε πολίτες και
επιχειρήσεις µε ταυτόχρονη διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων των
χρηστών. Το σχέδιο δράσης eEurope αποτελεί µέρος της στρατηγικής της
Λισσαβόνας, η οποία αποσκοπεί στο να καταστεί η Ευρώπη η πλέον
ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης έως το 2010.
Ο σχεδιασµός του eEurope αναπτύσσεται πάνω στους ακόλουθους τέσσερις
άξονες δράσης [3]:
Α.

Μέτρα πολιτικής για την ανασκόπηση και προσαρµογή της

νοµοθεσίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για την ενίσχυση του
ανταγωνισµού και της διαλειτουργικότητας, για την ευαισθητοποίηση,
καθώς και για την υπογράµµιση της πολιτικής βούλησης.
Β. Η εφαρµογή µέτρων πολιτικής υποστηρίζεται από την ανάπτυξη,
ανάλυση και διάδοση ορθής πρακτικής. Θα δροµολογηθούν έργα για
την επιτάχυνση της εξάπλωσης εφαρµογών και υποδοµής αιχµής.
Γ. Τα µέτρα πολιτικής θα παρακολουθούνται και θα εστιάζονται
καλύτερα µέσω συγκριτικής αξιολόγησης της επιτευχθείσας προόδου
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στην επίτευξη των στόχων και των πολιτικών που υποστηρίζουν τους
στόχους αυτούς.
∆. Ο συνολικός συντονισµός των υφιστάµενων πολιτικών θα επιφέρει
συνέργια µεταξύ προτεινόµενων δράσεων. Μια διευθύνουσα επιτροπή
θα παρέχει καλύτερη εποπτεία των εξελίξεων όσον αφορά τις πολιτικές
και θα εξασφαλίζει ικανοποιητική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
πολιτικών ιθυνόντων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και του
ιδιωτικού τοµέα.
To πρόθεµα “i” στη στρατηγική i2010 αφορά στα:
•

internal market for information services (εσωτερική αγορά για
παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών)

•

investment in ICT innovation for competitiveness (επένδυση
στην πρωτοβουλία για χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών για την ανταγωνιστικότητα)

•

e-inclusion and better quality of life (ουσιαστικά σηµαίνει ότι η
πολιτική i2010 απευθύνεται σε όλους ανεξαρτήτως διακρίσεων
και αποσκοπεί σε µία καλύτερη ποιότητα ζωής

2.7.2. Ευρωπαϊκά

Πλαίσια

∆ιαλειτουργικότητας

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης
IDABC
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας διαλειτουργικής
παράδοσης πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε
δηµόσιους φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες (Interoperable Delivery Of
European eGovernment Services To Public Administrations, Business And
Citizens, IDABC [20],[26]), έχει εκδώσει ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το European Interoperability Framework
(EIF). Σκοπός του πλαισίου αυτού είναι:
•

ο ορισµός βασικών κατευθύνσεων και αρχών για την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και
τη

διαλειτουργικότητα

µεταξύ

διακυβέρνησης διαφορετικών χωρών
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•

η παροχή οδηγιών και συστάσεων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να υιοθετούν το EIF κατά τη σχεδίαση των εγχώριων
πλαισίων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο

Σύµφωνα µε το IDABC, η διαλειτουργικότητα και τα ανοικτά πρότυπα
παραµένουν πεδία δράσης µε προτεραιότητα, στα οποία προστίθενται οι νέες
πανευρωπαϊκές υπηρεσίες που πρόκειται να δηµιουργηθούν.
Στόχους του προγράµµατος IDABC αποτελούν:
•

η υποστήριξη και προώθηση της ανάπτυξης των πανευρωπαϊκών
υπηρεσιών

ηλεκτρονικής

δηµόσιας

διοίκησης

καθώς

και

των

διαλειτουργικών τηλεµατικών δικτύων που τις υποστηρίζουν
•

η δηµιουργία της δυνατότητας ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
δηµοσίων διοικήσεων και των Κοινοτικών οργάνων

•

η

διευκόλυνση

της

παροχής

πανευρωπαϊκών

υπηρεσιών

στις

επιχειρήσεις και στους πολίτες, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους
•

η επίτευξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ των διάφορων τοµέων
πολιτικής, κυρίως βάση ενός ευρωπαϊκού διαλειτουργικού πλαισίου

•

η προώθηση της διάδοσης ορθών πρακτικών και της ενθάρρυνσης της
ανάπτυξης καινοτοµικών τηλεµατικών λύσεων στις δηµόσιες διοικήσεις

Το δηµοσιονοµικό πλαίσιο του προγράµµατος IDABC ανέρχεται σε 148,7
εκατοµµύρια ευρώ, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως την
31η ∆εκεµβρίου 2009.
UK e-GIF
Πρόκειται για το Βρετανικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (United Kingdom e-Government Interoperability Framework,
UK e-GIF). Το πλαίσιο αυτό παρέχει πολιτικές και προδιαγραφές έτσι ώστε να
επιτευχθεί διαλειτουργικότητα και συµβατότητα µεταξύ των πληροφοριακών
συστηµάτων και συστηµάτων επικοινωνίας του δηµοσίου τοµέα της Μεγάλης
Βρετανίας. Η αρχιτεκτονική, στην οποία συµµορφώνεται το e-GIF περιέχει
[19]:
•

Το Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Οι
πολιτικές και προδιαγραφές του πλαισίου αφορούν: α) στις τεχνικές
πολιτικές, β) στην υποστήριξη υλοποίησης, γ) στις διαδικασίες

29

Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που
διαθέτουν οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα

διοίκησης, δ) στη διαχείριση αλλαγών και ε) στη συµµόρφωση µε το
πλαίσιο
•

Το Ληξιαρχείο ∆ιαλειτουργικότητας e-GIF που καλύπτει το πρότυπο
µεταδεδοµένων (metadata) eGMS και τη λίστα κατηγοριών του
Government Category List (GCL), τον κατάλογο πρότυπων για τα
δεδοµένα Government Data Standards Catalogue (GDSC), τα XML
σχήµατα και τον κατάλογο τεχνικών προτύπων TSC (Technical
Standards Catalogue).

SAGA
Αξιόλογο είναι, επίσης, το αντίστοιχο Γερµανικό Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας
Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης

(Standards

And

Architectures

For

eGovernment Applications, German SAGA [25]). Το πλαίσιο αυτό εκδόθηκε
από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών της Γερµανίας µε απώτερο
στόχο να αναγνωρίσει τα απαραίτητα πρότυπα και προδιαγραφές και να
δηµιουργήσει

νόµους

και

κανονισµούς

που

θα

διασφαλίζουν

τη

διαλειτουργικότητα. Βασική αρχή που διέπει το SAGA είναι η απλότητα και η
σαφήνεια στα πρότυπα και τις προδιαγραφές, διότι µέσα από αυτά θα
ικανοποιηθεί η απαίτηση της µοντέρνας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για
συστήµατα πληροφορίας και επικοινωνίας τα οποία ιδανικά συν-λειτουργούν
και συνεργάζονται απρόσκοπτα. Το πλαίσιο SAGA στοχεύει:
•

στην

αδιάκοπτη

ροή

της

πληροφορίας

ανάµεσα

σε

πολίτες,

επιχειρήσεις και κυβερνήσεις υπό το πρίσµα της διαλειτουργικότητας
•

στις παρεµφερείς προσεγγίσεις σε υπηρεσίες και µοντέλα δεδοµένων
µέσω της έννοιας της επαναχρησιµοποίησης

•

στη µείωση του κόστους και του ενδεχόµενου κινδύνου

Οι άξονες δράσεις του SAGA είναι:
•

οι

προδιαγραφές

αρχιτεκτονικών.

των
Σε

τεχνικών
σχέση

µε

προτύπων,
το

κανόνων

Βρετανικό

και

Πλαίσιο

∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (UK e-GIF) το
οποίο εστιάζει τις προδιαγραφές XML, το SAGA πηγαίνει ένα βήµα
παραπέρα
•

η µοντελοποίηση διαδικασιών

•

η µοντελοποίηση δεδοµένων
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•

η ανάπτυξη των απαραίτητων βασικών µερών – συνιστωσών

•

το Πλαίσιο SAGA δεν εµπλέκεται σε θέµατα που αφορούν την
ασφάλεια, καθώς αυτά αντιµετωπίζονται από το Γερµανικό πρότυπο
OSCI

2.7.3. Ευρωπαϊκές Πολιτικές
2.7.3.1.

Η Στρατηγική Της Λισσαβόνας

Η Στρατηγική της Λισσαβόνας περιλαµβάνει δέκα βασικές κατευθύνσεις, οι
οποίες κρίνονται ως καθοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας.
Μερικές από αυτές, κινούνται προς την ανάπτυξη κατάλληλων συνθηκών για
εγχειρήµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και είναι οι εξής:
•

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.

•

η έµφαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, για την ανταπόκριση
στις νέες συνθήκες της κοινωνίας της γνώσης.

•

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.

•

η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η εξάλειψη του κοινωνικού
αποκλεισµού,

µέσω

της

καταπολέµησης

των

φτώχειας

και

της

ανεργίας, της αναβάθµισης των δεξιοτήτων και της ευρείας πρόσβασης
στις γνώσεις και στις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας.
2.7.3.2.
Σε

πέντε

Τα Συµπεράσµατα Του Γκέτεµποργκ

βασικούς

άξονες

διαρθρώνεται

το

κείµενο

των

τελικών

συµπερασµάτων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, οι εργασίες της οποίες έγιναν
το 2001 στο Γκέτεµποργκ της Σουηδίας. Πρόκειται για τη διεύρυνση, τη
στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης, τις βασικές κατευθύνσεις για την
οικονοµική πολιτική των «15» και τις εξελίξεις στα Βαλκάνια.
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2.8. Ελληνική

Ψηφιακή

Στρατηγική

και

Ηλεκτρονική

∆ιακυβέρνηση
Στην Ελλάδα η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί µέρος της ψηφιακής
στρατηγικής 2006-2013 [3], η οποία βασίστηκε στη διάγνωση και τον
εντοπισµό της ρίζας των προβληµάτων, στη διεθνή εµπειρία των πιο
ανεπτυγµένων τεχνολογικά χωρών στην Ευρώπη, στη µελέτη των διεθνών
και ευρωπαϊκών εξελίξεων στον τοµέα της κοινωνίας της πληροφορίας (πχ
i2010) και στη διαµόρφωση πολιτικών σε συνεργασία µε τους φορείς και
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονοµίας.
Οι 6 βασικές κατευθύνσεις της ψηφιακής στρατηγικής και το πώς αυτές θα
προσπαθήσουν να υλοποιηθούν εντοπίζονται στα εξής [3]:
1. στην προώθηση χρήσης ΤΠΕ στις επιχειρήσεις: αυτό θα γίνει µε
αύξηση της διαθεσιµότητας ευρυζωνικής πρόσβασης, την υποστήριξη
ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη διάχυση βέλτιστων επιχειρηµατικών
πρακτικών
2. στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και στην
αναδιοργάνωση του δηµόσιου φορέα: αυτό θα γίνει µε βελτίωση
διαδικασιών του δηµόσιου φορέα µέσω ανασχεδιασµού (BPR) και την
παροχή ηλεκτρονικών προµηθειών, ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και
ηλεκτρονικού one-stop-shop για τις επιχειρήσεις
3. στην υποστήριξη του κλάδου των ΤΠΕ: αυτό θα γίνει µε απλούστευση
του θεσµικού πλαισίου σχετικού µε έργα ΤΠΕ και συντονισµό
προώθησης Ελληνικών εταιριών ΤΠΕ στο εξωτερικό
4. στην προώθηση επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ:
αυτό

θα

γίνει

επιχειρήσεων
επιχειρηµατικά

µε
ιδίως

την

απλούστευση

αυτών

µοντέλα

που

και

µε

της

διαδικασίας

βασίζονται
τη

βελτίωση

σε

έναρξης

καινοτοµικά

επιχειρηµατικών

δεξιοτήτων στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση
5. στη βελτίωση της καθηµερινότητας µέσω ΤΠΕ: αυτό θα υλοποιηθεί µε
ενίσχυση διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, µε µεγάλης κλίµακας
καµπάνιας ενηµέρωσης-εξοικείωσης πολιτών µε ΤΠΕ, µε ηλεκτρονικές
υπηρεσίες χρήσιµες για την καθηµερινότητα των πολιτών και µε την
ενίσχυση του ρόλου των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως υποστηρικτικό µέσο
σε όλα τα µαθήµατα-προγράµµατα
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6. στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη: αυτό θα γίνει µε
την µεταφορά των 20 πιο συχνά χρησιµοποιούµενων υπηρεσιών σε
πλήρη ηλεκτρονική µορφή και τη διαµόρφωση στοχευµένων δράσεων
για την εξυπηρέτηση πολιτών της Περιφέρειας βάσει των τοπικών
αναγκών (π.χ. κινητά κέντρα εκπαίδευσης)
Βέβαια σε όλα αυτά υπάρχει ο βραχυπρόθεσµος και µακροπρόθεσµος
ορίζοντας σχεδιασµού. Πιο συγκεκριµένα µέχρι το 2008 σαν βασικοί στόχοι
έχουν τεθεί η επέκταση της ευρυζωνικότητας, η ενηµέρωση και εξοικείωση
των πολιτών µε τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το Eprocurement και η παροχή των βασικών υπηρεσιών ηλεκτρονικά, ενώ µέχρι
το 2013 η επέκταση του

E-procurement στους φορείς, η χρήση του

υπολογιστή ως αναπόσπαστο µέρος της εκπαίδευσης, η ύπαρξη ηλεκτρονικού
one-stop-shop για τις επιχειρήσεις και όλων των πιστοποιητικών και
διαδικασιών online. Για όλα αυτά βέβαια κρίνεται απαραίτητη η σύµπραξη
του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Στην υλοποίηση φυσικά θα βοηθήσει το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΕΠ ΚτΠ), το
οποίο αποτελεί πρόγραµµα µετασχηµατισµού της Ελληνικής Κοινωνίας µε
εργαλείο τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, χαρακτηρίζεται
από υψηλό βαθµό καινοτοµίας σε ότι αφορά την τεχνολογική και κοινωνικοοικονοµική του διάσταση, εµπλέκει στο σχεδιασµό και την υλοποίησή του
όλους τους ∆ηµόσιους Φορείς σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και
πολλές χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις και υποστηρίζει πολλαπλούς
στόχους κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης.
Παρατίθενται στη συνέχεια οι 20 βασικές δηµόσιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν
τεθεί σαν στόχος από το i2010 για ηλεκτρονικοποίηση και οι οποίες
υιοθετούνται από την ελληνική ψηφιακή στρατηγική. Αυτές αποτελούν
σηµείο αναφοράς από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να
γίνονται συγκριτικές µελέτες µεταξύ τους χρησιµοποιώντας κοινούς δείκτες
αξιολόγησης. Αποτελούνται από 12 υπηρεσίες προς πολίτες και 8 προς
επιχειρήσεις και είναι οι ακόλουθες [11]:
Υπηρεσίες προς Πολίτες
1. Φόρος εισοδήµατος: δήλωση, ειδοποίηση εισφορών, πληρωµή
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2. Υπηρεσίες

εύρεσης

εργασίας

(συµπεριλαµβανοµένης

αίτησης

για

εργασία σε φορείς του δηµοσίου)
3. Κοινωνική ασφάλιση: επιδόµατα ανεργίας, οικογενειακές παροχές,
ιατρικά έξοδα, επιδόµατα σπουδών
4. Προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωµα οδήγησης,
εκλογικό βιβλιάριο, κτλ)
5. Άδεια κυκλοφορίας (νέα, µεταχειρισµένα και εισαγόµενα οχήµατα –
αρχική έκδοση και ανανέωση)
6. Οικοδοµικές άδειες
7. ∆ήλωση στην αστυνοµία (π.χ. σε περίπτωση κλοπής)
8. Πρόσβαση

σε

δηµόσιες

βιβλιοθήκες

(κατάλογοι

περιεχοµένου,

εργαλεία αναζήτησης)
9. Πιστοποιητικά (γάµου, γέννησης): αίτηση και παράδοση
10.Εισαγωγή στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση
11.Αναγγελία µετακίνησης (αλλαγή διεύθυνσης)
12.Υπηρεσίες σχετικές µε θέµατα υγείας (π.χ. λίστες αναµονής στα
νοσοκοµεία)
Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις
13.Εργοδοτικές εισφορές
14.Φόρος εισοδήµατος: δήλωση, ειδοποίηση
15.Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: δήλωση, ειδοποίηση
16.Σύσταση εταιρίας
17.∆ήλωση στατιστικών στοιχείων
18.Άδειες εξαγωγών – τελωνεία
19.Άδειες σχετικές µε περιβαλλοντικά θέµατα
20.∆ηµόσιες Προµήθειες

2.9. Νοµικό πλαίσιο
∆υστυχώς παρατηρείται έλλειψη ενός ενιαίου νοµοθετικού πλαισίου σε
επίπεδο ΕΕ, το οποίο δυσχεραίνει την πλήρη υιοθέτηση και λειτουργία
συστηµάτων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Κάθε χώρα έχει υιοθετήσει
διαφορετικό νοµοθετικό πλαίσιο. Συνεπώς Θα πρέπει να οριστεί ένα κοινό
σύνολο, συµβατό µε όλες τις χώρες το οποίο θα διέπει όλες τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές!
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Θα πρέπει να υπάρξει ενιαία αντιµετώπιση και θέσπιση κοινών–διακρατικών
νόµων σχετικά µε θέµατα:
•

Ασφάλειας ∆εδοµένων

•

Μεταφοράς ∆εδοµένων

•

Έκδοσης και Χορήγησης Ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών

•

Ηλεκτρονικών Υπογραφών

•

∆ιασφάλισης Ιδιωτικού Απορρήτου

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεκριµένη νοµοθεσία αυτή τη στιγµή γύρω από
το θέµα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Σαφώς έχουν θεσπιστεί νόµοι
περί Προστασίας ∆εδοµένων και Ιδιωτικότητας και περί Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών [2] ενώ και η Ελευθερία της Πληροφορίας κατοχυρώνεται µε
άρθρο του Ελληνικού Συντάγµατος [2] . Οι Ηλεκτρονικές Υπογραφές και
Ηλεκτρονικές Ταυτότητες έχουν κατοχυρωθεί µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που
υλοποιεί συγκεκριµένη Ευρωπαϊκή Οδηγία.

2.10. ∆ιαδικτυακές Πύλες – ∆ιαδικτυακοί Τόποι
Στόχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών
πληροφορικής

και

επικοινωνιών

(ΤΠΕ)

µε

τέτοιο

τρόπο

ώστε

να

αναβαθµιστούν ουσιαστικά οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης και πληροφόρησης
προς όλους τους συναλλασσόµενους (πολίτες, επιχειρήσεις, κτλ) µε φορείς
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το βασικό µέσο για την πρόσβαση των πολιτών στις
ηλεκτρονικά

παρεχόµενες

υπηρεσίες

ενός

συστήµατος

ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης είναι οι Κυβερνητικές ∆ικτυακές Πύλες (Government
Portals), οι οποίες θα πρέπει:


Να

επιτυγχάνουν

εύκολη

και

ασφαλή

πρόσβαση

σε

υπηρεσίες

εξυπηρέτησης και πληροφόρησης για πολίτες, επιχειρήσεις, κοινότητες
και οµάδες πολιτών.


Να παρέχουν εύστοχο και προσαρµοσµένο για τις ανάγκες του κάθε
χρήστη περιεχόµενο.



Να προβάλουν ένα φιλικό πρόσωπο προς τον πολίτη.



Να αποτελούν προοδευτικά, τον προτιµούµενο για τους πολίτες τρόπο
συναλλαγής µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
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Μία

∆ικτυακή

Πύλη

ουσιαστικά

είναι

ένας

one-stop

ιστοχώρος

προσαρµοσµένος στις απαιτήσεις των χρηστών [2], ο οποίος έχει τη
δυνατότητα

να διαµορφώνει τα εργαλεία και τις πληροφορίες που

προσφέρει ανάλογα µε τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του ατόµου
εκείνου που επισκέπτεται τον ιστοχώρο, µε την χρήση πληροφοριών που
έχουν αποθηκευτεί σε βάσεις δεδοµένων.
Βασικός στόχος της ∆ικτυακής Πύλης ενός κυβερνητικού φορέα είναι να
καταστεί ένα κεντρικό σηµείο επαφής του πολίτη µε οτιδήποτε αφορά το
συγκεκριµένο φορέα, προσφέροντας:


Ένα µοναδικό σηµείο παροχής κάθε πληροφορίας που είναι διαθέσιµη
από το φορέα προς το κοινό και κάθε υπηρεσίας-συναλλαγής που
διαχειρίζεται ο φορέας.



Ένα

σηµείο

κεντρικής

ενηµέρωσης

για

τις

πρωτοβουλίες

που

αναλαµβάνονται ή εκτελούνται καθώς και για τις δραστηριότητες της
πολιτικής ηγεσίας.


Ένα χώρο πρόσβασης σε οδηγίες για πρακτικά ζητήµατα αρµοδιότητας
του φορέα



Ένα αρχικό σηµείο πρόσβασης προς όλους τους επιµέρους φορείς που
τελούν υπό την εποπτεία του φορέα.

Για να εκπληρωθεί ο προορισµός αυτός, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης στους πολίτες - χρήστες. Η εµπιστοσύνη
εµπνέεται εξασφαλίζοντας µια καλή «εµπειρία του χρήστη» από την
επίσκεψή του στην κυβερνητική πύλη. Ως εκ τούτου η χρηστικότητα και η
λειτουργικότητα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό µε
ιδιαίτερη βαρύτητα.
Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν µία Κυβερνητική Πύλη είναι οι
εξής [11]:


Αρχή της ισότητας-ισονοµίας: ∆εν θα πρέπει να τίθενται περιορισµοί
στην παροχή των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχει η
Κυβερνητική

Πύλη

του

φορέα

είτε

επιβάλλοντας

τη

χρήση

συγκεκριµένων τεχνολογιών, είτε αγνοώντας τους χρήστες µε ειδικά
προβλήµατα (κινητικά, όρασης, ακοής).

36

Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που
διαθέτουν οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα



Αρχή της πληρότητας και της αξιοπιστίας: Το περιεχόµενο των
πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχει η Κυβερνητική Πύλη
ενός φορέα πρέπει να είναι πλήρες, αξιόπιστο και ενηµερωµένο.



Αρχή της εµπιστοσύνης: Η Κυβερνητική Πύλη ενός φορέα πρέπει να
εµπνέει κλίµα εµπιστοσύνης στους χρήστες. Πέραν της εξασφάλισης
της πληρότητας-αξιοπιστίας, του περιεχοµένου της Κυβερνητικής
Πύλης, η εµπιστοσύνη εµπεδώνεται µε την ύπαρξη των κατάλληλων
µηχανισµών ταυτοποίησης των χρηστών, ασφάλειας και προστασίας
των προσωπικών δεδοµένων.



Αρχή της σωστής διαχείρισης των δηµόσιων πόρων: ∆εδοµένου ότι η
Κυβερνητική Πύλη ενός φορέα είναι µία εφαρµογή της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι για την ανάπτυξη και τη
λειτουργία της γίνεται η βέλτιστη και αποδοτικότερη χρήση των
οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων.

Οι βασικές αρχές σχεδιασµού της Κυβερνητικής Πύλης ενός φορέα είναι οι
εξής [11]:


Η

Κυβερνητική

Πύλη

ενός

φορέα

πρέπει

να

σχεδιάζεται

µε

προτεραιότητα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών, όπως
αυτοί έχουν καθοριστεί από τον φορέα.


Η Κυβερνητική Πύλη ενός φορέα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει
προσωποποιηµένες υπηρεσίες, σε συγκεκριµένες κατηγορίες χρηστών
και να υποστηρίζει διαδικασία εγγραφής χρηστών και δηµιουργίας
διαδικτυακής κοινότητας.



Η Κυβερνητική Πύλη ενός φορέα πρέπει να αποτελεί για τους πολίτες
το µοναδικό εγκεκριµένο σηµείο παροχής των πληροφοριών που
αφορούν τον φορέα.



Η Κυβερνητική Πύλη ενός φορέα πρέπει να αποτελεί το µοναδικό
εγκεκριµένο

σηµείο

εισόδου

για

τη

χρήση

των

ηλεκτρονικών

υπηρεσιών που προσφέρει ο φορέας.


H Κυβερνητική Πύλη ενός φορέα πρέπει να σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο
ώστε να διευκολύνεται η τακτική ενηµέρωσή της µε νέο περιεχόµενο
καθώς και ο έλεγχος του ήδη αναρτηµένου περιεχοµένου.
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Το σύνολο του περιεχοµένου της Κυβερνητικής Πύλης ενός φορέα και
των επιµέρους

δικτυακών

τόπων

που

περιλαµβάνει,

πρέπει

να

παρουσιάζεται µε κοινή εµφάνιση και αισθητική, µε τρόπο διάφανο
προς το χρήση.

2.11. Υποδοµή Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα λειτουργεί ως κεντρική διαδικτυακή πύλη ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ο
ιστοτόπος των ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) [15] όπου παρέχεται
ένας µεγάλος αριθµός υπηρεσιών επιπέδου 2, δηλαδή είναι διαθέσιµα σε
εκτυπώσιµη µορφή διάφορα δικαιολογητικά, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα
online υποβολής αιτήσεων για ένα µικρό σχετικά αριθµό υπηρεσιών.
Τα ΚΕΠ δέχονται πάνω από 9 εκατοµµύρια επισκέψεις τον µήνα, ενώ
καθηµερινά γύρω στους 60.000 πολίτες χρησιµοποιούν την πύλη των ΚΕΠ
για

την

αλληλεπίδρασή

τους

µε

την

κυβέρνηση.

Ο

µέσος

χρόνος

εξυπηρέτησης δεν ξεπερνά συνήθως τις 7 µέρες.
Απώτερος στόχος είναι να ενεργοποιηθεί σύντοµα η Κεντρική Κυβερνητική
Πύλη ΕΡΜΗΣ [4] πού θα αποτελεί την είσοδο για την πληροφόρηση για όλες
τις παρεχόµενες δηµόσιες υπηρεσίες. Στα πλαίσια του έργου ΕΡΜΗΣ έχει
σχεδιαστεί να χορηγηθούν 300.000 “έξυπνες κάρτες” στους πολίτες και στις
επιχειρήσεις για τις συναλλαγές τους µε τον δηµόσιο τοµέα.
Ως βασικό δίκτυο για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση λειτουργεί το Εθνικό ∆ίκτυο
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ [8] το οποίο χρησιµοποιείται ήδη από
πολλούς Φορείς, ενώ έχει γίνει και peer to peer connection µε το GRNET, το
Ελληνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί
έργο του Υπουργείου Εσωτερικών και καλύπτει ολόκληρη την γεωγραφική
περιοχή της Ελλάδας, ενώ αποτελεί την απαραίτητη δικτυακή υποδοµή για
την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ελλάδα και για την Υποδοµή
∆ηµόσιου Κλειδιού (Public Key Infracture-PIK).Οι υπηρεσίες που παρέχονται
µέσω του Εθνικού ∆ικτύου δηµόσιας ∆ιοίκησης είναι ανταλλαγή δεδοµένων
και “Φωνή πάνω από το IP” (Voice Over IP-VOIP), ευρυζωνικές και
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και η ύπαρξη µίας δικτυακής πύλης
που θα παρέχει δυνατότητες τηλε-διάσκεψης, τηλε-εργασίας και υπηρεσίες
βοηθητικής υποστήριξης (help desk).
Τέλος παρέχει υπηρεσίες Υποδοµής ∆ηµόσιου Κλειδιού επιτρέποντας την
χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και ψηφιακών πιστοποιητικών.
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2.11.1. Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση
Ιδιαίτερα σηµαντικό υποσύνολο των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος προς
πολίτες και επιχειρήσεις, είναι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι Υπερνοµαρχίες,
οι Νοµαρχίες και οι ∆ήµοι (οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Τα
τελευταία χρόνια, ο θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει εξελιχθεί: πλέον
οι δήµοι και οι νοµαρχίες έχουν διευρυµένες αρµοδιότητες, µε άµεσο
αποτέλεσµα την πιο σύνθετη και απαιτητική λειτουργία τους, όπως και την
αύξηση των απαιτήσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων ([27],[28],[29]).
Συνεπώς, γίνεται ακόµη πιο επιτακτική η ανάγκη για την ηλεκτρονικοποίηση
µεγάλου µέρους (αν όχι του συνόλου) των υπηρεσιών που παρέχουν οι
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Όµως, κάτι τέτοιο δεν έχει πραγµατοποιηθεί
(τουλάχιστον όχι σε ικανοποιητικό βαθµό) ως σήµερα, αν και τα τεχνολογικά
µέσα

(διαδεδοµένη

ευρυζωνική

πρόσβαση

στο

διαδίκτυο,

ανάπτυξη

κατάλληλων πληροφοριακών εφαρµογών, διασύνδεση οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης) έχουν υιοθετηθεί και επεκτείνονται.
Αιτία για το φαινόµενο αυτό είναι η ανυπαρξία µιας δοµηµένης και
επιστηµονικής

µεθόδου

για

την

καταγραφή,

ανάλυση,

αξιολόγηση,

ιεράρχηση και προτεραιοποίηση του µεγάλου πλήθους των υπηρεσιών που
παρέχονται από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης προς πολίτες και
υπηρεσίες. Η δηµιουργία µιας τέτοιας µεθόδου δεν είναι σε καµία περίπτωση
απλή

υπόθεση:

η

πολυπλοκότητα

και

το

πλήθος

των

παρεχόµενων

υπηρεσιών, η έλλειψη σαφήνειας στην οργάνωση και τη δοµή ορισµένων
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ανασταλτικοί παράγοντες. Ακόµη και το
υφιστάµενο

νοµικό

πλαίσιο

τοποθετεί,

πολλές

φορές,

εµπόδια

στην

προσπάθεια δηµιουργίας µιας ολοκληρωµένης µεθόδου που θα οδηγούσε
στην ορθή ηλεκτρονικοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1. Βήµα 1: Καθορισµός των Ν.Α.
Η παρούσα έρευνα απευθύνεται στις 54 Ν.Α. της χώρας. Για την ανεύρεση
των ∆ιαδικτυακών Τόπων τους, χρησιµοποιήθηκαν ως πηγές ο κόµβος του
Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και της Ε.Ν.Α.Ε. (Ένωση Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος).
Η λίστα µε τους ∆ιαδικτυακούς Τόπους των Ν.Α. καταγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Κατάλογος Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

3.2. Βήµα 2: Προσδιορισµός δεδοµένων αναφοράς
3.2.1.

Προσδιορισµός πλαισίου αναφοράς δεδοµένων

για την αξιολόγηση των ∆∆Τ
3.2.1.1.

Το Ελληνικό Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων

∆ικτυακών Τόπων [1]
Το ΠΠ-∆∆Τ αποσκοπεί στην οµογενοποίηση της παρουσίας της Ελληνικής
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο ∆ιαδίκτυο και του περιεχοµένου που διαχειρίζεται και
δηµοσιεύει, µε στόχο την υποστήριξη πολιτών και επιχειρήσεων στην
ανεύρεση & αξιοποίηση δηµόσιας πληροφορίας, θέτοντας κανόνες, πρότυπα
και

προδιαγραφές

για

το

σχεδιασµό,

ανάπτυξη

και

υποστήριξη

της

λειτουργίας των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων. Επίσης, στοχεύει στην
παρότρυνση των φορέων της δηµόσιας διοίκησης να προσφέρουν σε πολίτες,
επιχειρήσεις και άλλους φορείς διαδραστικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, ορίζοντας τους κανόνες διάθεσης και υποστήριξης των
υπηρεσιών αυτών. Η υιοθέτηση του Πλαισίου από τους φορείς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης

αναµένεται

να

βελτιώσει

σηµαντικά

την

εικόνα

τους,

να

διευκολύνει τις συναλλαγές των υπηρεσιών τους µε το κοινό, να βελτιώσει
την ποιότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης των συναλλασσοµένων, να
ενισχύσει την παροχή υπηρεσιών µέσω εναλλακτικών –ηλεκτρονικώνκαναλιών

υψηλής

αξιοπιστίας,

τα

οποία

θα

είναι

προσβάσιµα

από

διαφορετικές οµάδες χρηστών και µε τη χρήση διαφορετικών µέσων,
προσδίδοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένα αίσθηµα εµπιστοσύνης και
εξυπηρέτησης στο συναλλασσόµενο κοινό.
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Το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων ορίζει κανόνες,
πρότυπα και προδιαγραφές στις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες,
οι οποίες αποτελούν παραµέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το
σχεδιασµό, ανάπτυξη και λειτουργία των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων:
•

∆ιαχείριση ∆ιαδικτυακού Τόπου: Οργανωτικό σχήµα διαχείρισης του
διαδικτυακού τόπου, Ρόλοι και αρµοδιότητες

•

∆οµή και οργάνωση δηµόσιων διαδικτυακών τόπων
o

Ονοµατοδοσία

δηµόσιων

διαδικτυακών

τόπων:

ονοµασία

χώρου, γλώσσα, τρόπος γραφής και µέγεθος ονόµατος χώρου
o

Εικαστική παρουσίαση: Χρώµατα και χρωµατικοί συνδυασµοί,
Γραµµατοσειρές,
γραφής

Εικονίδια,

περιεχοµένου,

ιστοσελίδων,

Σύνδεσµοι,
Έκταση

Μορφοποίηση

και

Τρόπος

και

ιστοσελίδων,

παρουσίαση

ύφος

Μέγεθος

περιεχοµένου,

Χρήση ειδικών µορφών περιεχοµένου
o

∆οµή και περιεχόµενο δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: Αρχική
σελίδα, Περιεχόµενο ιστοσελίδων διαδικτυακού τόπου, ∆οµή
περιεχοµένου, ∆ιαχείριση περιεχοµένου, Ορθότητα – πληρότητα
–

επικαιρότητα

περιεχοµένου,

-

ανανέωση

Μηχανή

περιεχοµένου,

αναζήτησης,

Χάρτης

Γλώσσα

του

τόπου,

Πλοήγηση, Επικοινωνία µε το φορέα

•

o

Προσβασιµότητα: WAI, WCAG

o

Πολλαπλοί διαδικτυακοί τόποι

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαλειτουργικότητα
o

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
Ηλεκτρονικές

πληρωµές,

Παρακολούθηση

προόδου

διεκπεραίωσης υποθέσεων, Εκτύπωση και τοπική αποθήκευση
περιεχοµένου
o

Υπηρεσίες

προστιθέµενης

αξίας:

Υπηρεσίες

παροχής

ενηµέρωσης στους χρήστες, Χώροι συζήτησης των χρηστών
o

∆ιαλειτουργικότητα

διαδικτυακού

τόπου

µε

back-office

συστήµατα και άλλους διαδικτυακούς τόπους
•

Αξιολόγηση περιεχοµένου, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λειτουργίας
δηµόσιων διαδικτυακών τόπων

•

Ασφάλεια Συστηµάτων & Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων
o

Πολιτικές ασφάλειας
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•

o

Πρόσβαση – Αυθεντικοποίηση

o

Μετάδοση

o

Αποθήκευση

o

Ακεραιότητα συναλλαγών

o

∆ιαθεσιµότητα & απόδοση συστηµάτων

o

Φιλοξενία ∆∆Τ σε υποδοµές ιδιωτικών φορέων

Χρήστες

δηµόσιων

διαδικτυακών

τόπων:

Κατηγορίες

χρηστών,

∆ικαιώµατα χρηστών, Εγγραφή χρηστών
•

Νοµικά θέµατα: Προσωπικά δεδοµένα, Πνευµατικά δικαιώµατα, Όροι
χρήσης – Αποκηρύξεις

•

∆ιάδοση δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: Καταχώρηση σε µηχανές
αναζήτησης, Καταχώρηση σε συναφείς διαδικτυακούς τόπους, ∆ράσεις
προώθησης του διαδικτυακού τόπου

Οι οδηγίες και τα πρότυπα του ΠΠ-∆∆Τ µπορούν να είναι Υποχρεωτικά,
Προαιρετικά ή Υπό Μελέτη/ ∆ιαµόρφωση, ανάλογα µε τη σηµαντικότητα
και το βαθµό ενσωµάτωσης τους στην Ελληνική πραγµατικότητα σε κάθε
έκδοση του Πλαισίου.
3.2.1.2. Προσδιορισµός

των

κανόνων

αξιολόγησης

των

Τόπων
Σχετικά µε τους κανόνες αξιολόγησης ∆∆Τ που προκύπτουν από το ΠΠ-∆∆Τ,
προσδιορίστηκαν πριν την αξιολόγηση οι εξής πληροφορίες:
1. Ο τίτλος του κανόνα
2. Το είδος κάθε κανόνα σύµφωνα µε το ΠΠ-∆∆Τ: Υποχρεωτικοί (ΚΥ),
Προαιρετικοί (ΚΠ) και Υπό Μελέτη (ΚΜ)
3. Ο αύξων αριθµός του κανόνα στο είδος του ( π.χ. ΚΥ-1, ΚΠ-5, ΚΜ-9
κλπ)
4. Η κατηγορία κάθε κανόνα ανάλογα µε το αντικείµενο αξιολόγησης:
∆οµή & Οργάνωση, Ασφάλεια Συστηµάτων κλπ.
Οι κανόνες περιγράφονται συνολικά στο ΠΠ-∆∆Τ, ενώ η διαµόρφωση τους
για

τις

ανάγκες

της

αξιολόγησης

φαίνεται

στη

δειγµατοληψία

που

καταγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Ενδεικτικά ∆εδοµένα Αξιολόγησης.
3.2.1.3. ∆ιαγραφή κανόνων
Καθώς οι κανόνες του ΠΠ-∆∆Τ είναι γενικοί και καλύπτουν εκτός των άλλων
και θέµατα εσωτερικής οργάνωσης των Φορέων, ώστε να επιτευχθεί η
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βέλτιστη ηλεκτρονικοποίηση αυτών, υπάρχουν κανόνες που δεν µπορούν να
αξιολογηθούν χωρίς γνώση της εσωτερικής οργάνωσης των Ν.Α.
Για το λόγο αυτό, ορισµένοι κανόνες, αποκλείονται από την αξιολόγηση των
Ν.Α. καθώς δεν κατέστη εφικτό να εφαρµοστούν λόγω ελλιπούς γνώσης
κυρίως όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση των Ν.Α.
Οι τελικοί κανόνες που χρησιµοποιούνται κατά την αξιολόγηση των ∆∆Τ των
Ν.Α. παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τρόπος Βαθµολόγησης Κανόνων
του ΠΠ-∆∆Τ.
3.2.1.4. Ορισµός κλίµακας βαθµολόγησης (rating)
Ως κλίµακα βαθµολόγησης για κάθε κανόνα ορίζεται το εύρος ακεραίων
αριθµών από 0 έως 4, όπου 0 αντιπροσωπεύει τη µη-κάλυψη του κανόνα,
ενώ το 4 σηµαίνει πλήρη κάλυψη του κανόνα.
Επιπλέον ορίζεται η τιµή -1 όταν ο κανόνας δεν µπορεί να εφαρµοστεί στη
συγκεκριµένη η Ν.Α.
Για παράδειγµα, στον κανόνα:
“Αν επιλέγεται και τρίτη, τέταρτη κλπ. γλώσσα στην οποία θα δηµοσιεύεται
περιεχόµενο σε ένα ∆∆Τ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ αυτό ΝΑ γίνεται µε βάση το κοινό
στο οποίο απευθύνονται οι υπηρεσίες των δηµοσίων φορέων π.χ. οικονοµικοί
µετανάστες, τουρίστες, φορείς του εξωτερικού κλπ.”
, τοποθετείται η τιµή -1 αν δεν υπάρχει 3η ή 4η γλώσσα για τη συγκεκριµένη
Ν.Α., οπότε δε µπορεί να εξεταστεί περαιτέρω, αν η επιπλέον γλώσσες έχουν
επιλεγεί ως προς το µεταναστευτικό κοινό κλπ.
3.2.1.5. Ορισµός του τρόπου βαθµολόγησης
Οι κανόνες του ΠΠ-∆∆Τ, παρόλο που προσδιορίζουν το αντικείµενο της κάθε
φορά εξέτασης (π.χ. χρωµατικοί συνδυασµοί σε ένα ∆∆Τ), δεν προσδιορίζουν
τον τρόπο που θα βαθµολογείται ο κάθε κανόνας. Για παράδειγµα, όσον
αφορά τον κανόνα “Η µετάβαση του επισκέπτη µιας σελίδας από την αρχή
έως το τέλος της ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην απαιτεί περισσότερα από τρία κλικ
στην κατακόρυφη ράβδο κύλισης (vertical scrolling bar)” δεν ορίζεται στο
ΠΠ-∆∆Τ ο τρόπος που θα βαθµολογείται κάθε ∆∆Τ ως προς τη συµµόρφωση
προς τον συγκεκριµένο κανόνα.
Η εφαρµογή του κανόνα µπορεί εποµένως να γίνει είτε µε ελαστικό τρόπο,
ήτοι

να

ελαχιστοποιηθεί

το

πλήθος
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περισσότερα από τρία κλικ” ή αυστηρά, απαγορεύοντας την ύπαρξη έστω και
µίας τέτοιας ιστοσελίδας.
Επιπλέον, κρίνεται σκόπιµο να απεικονίζεται στην βαθµολογία του κάθε
κανόνα, ο διαφορετικός βαθµός συµµόρφωσης των Ν.Α. µε τον κανόνα.
∆ηλαδή, ένας ∆∆Τ που περιέχει µόνο 1 “προβληµατική” ιστοσελίδα, αν και δε
συµµορφώνεται µε τον κανόνα, θα πρέπει να συγκεντρώνει µεγαλύτερη
βαθµολογία από κάποιον άλλο ∆∆Τ που περιέχει 10 “προβληµατικές”
ιστοσελίδες.
Με βάση τα παραπάνω, ορίστηκε ότι πέρα από την κλίµακα βαθµολόγησης
για κάθε κανόνα (0 έως 4), θα πρέπει να υπάρχει και ο τρόπος
βαθµολόγησης που περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τρόπος
Βαθµολόγησης Κανόνων του ΠΠ-∆∆Τ.
Ο τρόπος βαθµολόγησης θα είναι δυνατόν να αλλάξει σε επόµενη
αξιολόγηση, προς το ελαστικότερο ή προς το αυστηρότερο. Σε κάθε
περίπτωση όµως, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, θα πρέπει να γίνεται η
καταγραφή των µετρήσιµων δεδοµένων π.χ. πλήθος των ιστοσελίδων που
απαιτούν περισσότερα από τρία κλικ και στη συνέχεια να “µεταφράζεται”
το

µετρήσιµο

µέγεθος

σε

βαθµολογία,

σύµφωνα

µε

τον

τρόπο

βαθµολόγησης.
3.2.1.6. Απόδοση βαρύτητας σε κάθε κανόνα
Κατά την αξιολόγηση, γίνεται παραµετρικός ορισµός της βαρύτητας κάθε
κανόνα για την αξιολόγηση των ∆∆Τ, ώστε να µπορεί να δοθεί περισσότερη
σηµασία σε συγκεκριµένους κανόνες.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από την εφαρµογή που αναπτύχθηκε (και
περιγράφεται συνοπτικά στην ενότητα Εργαλείο Αξιολόγησης ∆∆Τ και
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών των Ν.Α.).
Στα πλαίσια της εργασίας, η αξιολόγηση λαµβάνει υπόψη ίση
βαρύτητα ανά κανόνα, ώστε να είναι περισσότερο αντικειµενική η
αξιολόγηση, δεδοµένου ότι και στο ΠΠ-∆∆Τ δεν προσδιορίζεται
διαφορετική βαρύτητα στους κανόνες.
Για λόγους ανάλυσης, σε κάποιες περιπτώσεις4 γίνεται µέτρηση ∆εικτών και
µε διαφορετική βαρύτητα ανά κανόνα, ώστε να εντοπιστούν πιθανές

4

βλ. 4.1.1.2.Καταγραφή αποτελεσµάτων
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ανακατατάξεις που θα προέκυπταν αν δεχόµασταν ότι κάποιοι κανόνες είναι
πιο «ισχυροί» από άλλους.
Σε κάθε περίπτωση, µέσω της εφαρµογής υποστηρίζεται η αλλαγή βαρύτητας
τόσο σε επιµέρους κανόνες, όσο και στο ειδικό βάρος του περιεχοµένου
(∆∆Τ) έναντι των ηλεκτρονικών υπηρεσιών κατά τη συνολική αξιολόγηση
των Ν.Α. Για παράδειγµα, µπορεί να οριστεί

ότι ο τελικός βαθµός

αξιολόγησης για τις Ν.Α. θα προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό
αξιολόγησης ∆∆Τ κατά 20% και το βαθµό αξιολόγησης ηλεκτρονικών
υπηρεσιών κατά 80%.
Τέλος, η βαρύτητα 0 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κανόνες που είναι
επιθυµητό να µην λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.
3.2.1.7. Καθορισµός εύρους αναζήτησης δεδοµένων
Επιλέχθηκε η εξαντλητική αναζήτηση, δηλαδή αναζήτηση δεδοµένων µε όλες
τις δυνατές µεταβάσεις (εντός και εκτός) κάθε Τόπου.

3.2.2.

Προσδιορισµός πλαισίου αναφοράς δεδοµένων

για Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
3.2.2.1. Αρχική κατάσταση
Ως βάση για τις υπηρεσίες που αφορούν τις Ν.Α. χρησιµοποιήθηκαν οι
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχουν ήδη καταγραφεί και καταχωρηθεί στο
Ληξιαρχείο ∆ιαλειτουργικότητας5.
Συγκεκριµένα εισήχθηκαν 313 υπηρεσίες από το Ληξιαρχείο, παρέχοντας το
αρχικό δείγµα αναφοράς για τις υπηρεσίες.
3.2.2.2. Προσδιορισµός µεταδεδοµένων για υπηρεσίες
Για την καταγραφή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκαν τα
ακόλουθα

µεταδεδοµένα

που

τηρούνται

και

από

το

∆ιαλειτουργικότητας:
1. Κατηγορία: άδειες επαγγέλµατος, αστική κατάσταση κλπ
2. Τύπος: Χορήγηση αδείας, αίτηση κλπ
3. ∆ιεύθυνση Νοµαρχίας: Εµπορίου, Ανάπτυξης κλπ
4. Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης (Στόχος): από 1 έως 4

5

http://147.102.6.22/egovservices
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3.2.2.3. Ορισµός κλίµακας βαθµολόγησης (rating)
Ως κλίµακα βαθµολόγησης για κάθε υπηρεσία ορίζεται το εύρος ακεραίων
αριθµών από 0 έως 4, όπου 0 αντιπροσωπεύει τη µη-παροχή της υπηρεσίας,
ενώ τα επίπεδα 1 έως 4 αφορούν την κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών

που

περιγράφεται

στην

ενότητα

2.5.

Επίπεδα

παροχής

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
3.2.2.4. Απόδοση βαρύτητας σε κάθε υπηρεσία
Κατά την αξιολόγηση, γίνεται παραµετρικός ορισµός της βαρύτητας κάθε
ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ώστε να µπορεί να δοθεί περισσότερη σηµασία σε
συγκεκριµένες υπηρεσίες.
Το γενικό πλαίσιο απόδοσης βαρύτητας για υπηρεσίες είναι όµοιο µε αυτό
των κανόνων που περιγράφεται στην ενότητα 3.2.1.6.Απόδοση βαρύτητας
σε κάθε κανόνα.
3.2.2.5. Καθορισµός εύρους αναζήτησης υπηρεσιών
Επιλέχθηκε η αναζήτηση σε όλες τις ιστοσελίδες της Ν.Α. καθώς και σε
Τόπους που ανήκουν εννοιολογικά στην Ν.Α. και έχουν κατασκευαστεί
προκειµένου να παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Ν.Α..

3.3. Βήµα 3: Επιλογή και προσδιορισµός ∆εικτών κι Εργαλείου
Αξιολόγησης
3.3.1.

Προσδιορισµός ∆εικτών αξιολόγησης

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης ορίζονται συγκεκριµένοι δείκτες ώστε να
επιτευχθεί αφενός η σύγκριση µεταξύ των διαφορετικών Ν.Α. και αφετέρου
να ερµηνευτούν αποτελεσµατικότερα τα αποτελέσµατα της έρευνας.
∆εδοµένου ότι η αξιολόγηση ενός ∆∆Τ έχει διαφορετικό χαρακτήρα από την
αξιολόγηση καθαυτών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από µία
Ν.Α., χρειάζεται να οριστούν διαφορετικοί δείκτες για τις δύο επιµέρους
κατηγορίες αξιολόγησης.
Τελικά, γίνεται χρήση επιµέρους στοιχείων και από τις δύο κατηγορίες
προκειµένου να προκύψουν γενικευµένοι δείκτες για την αξιολόγηση της
γενικότερης ηλεκτρονικοποίησης των Ν.Α.
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Σχετικά µε τους ∆∆Τ, ορίζονται δείκτες σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση
των κανόνων του ΠΠ-∆∆Τ (π.χ. εικαστική παρουσίαση, δοµή & περιεχόµενο
κλπ).
Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες η αξιολόγηση περιλαµβάνει το βαθµό
ωριµότητας αυτών καθώς και την κατηγοριοποίηση τους (π.χ. ανά επίπεδο
ηλεκτρονικοποίησης, ανά ∆ιεύθυνση κλπ).
Όσον αφορά τους γενικευµένους δείκτες, αυτοί αφορούν στο συνδυασµό
∆∆Τ και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στην απεικόνιση επιπλέον στοιχείων
όπως π.χ. πληθυσµός, έκταση της Ν.Α. κλπ.
Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τα παραπάνω, ορίστηκαν προς αξιολόγηση οι
παρακάτω δείκτες.
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∆είκτες
αξιολόγησης
∆∆Τ
Τίτλος ∆είκτη

Πεδίο
Εφαρµογής6

1

Αποτίµηση ∆∆Τ ανά τύπο
Κανόνα ΚΥ

Συγκριτικά

2

Αποτίµηση ∆∆Τ ανά τύπο
Κανόνα ΚΠ

Συγκριτικά

3

Αποτίµηση ∆∆Τ ανά τύπο
Κανόνα ΚΜ

Συγκριτικά

4

Συνολική Αποτίµηση ∆∆Τ
µε βάση τους τύπους
κανόνων

Συγκριτικά

5

Ονοµατοδοσία ∆ηµόσιων
∆ιαδικτυακών Τόπων

Συγκριτικά

Περιγραφή ∆είκτη

Σχόλια

Υπολογισµός Μέσου όρου (Μ.Ο.) της
βαθµολογίας κάθε Ν.Α. ανά τύπο
κανόνα ΚΥ ΚΑΙ µε συντελεστή
βαρύτητας σε κάθε κριτήριο
Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας
κάθε Ν.Α. ανά τύπο κανόνα ΚΠ ΚΑΙ µε
συντελεστή βαρύτητας σε κάθε
κριτήριο
Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας
κάθε Ν.Α. ανά τύπο κανόνα ΚΜ ΚΑΙ µε
συντελεστή βαρύτητας σε κάθε
κριτήριο
Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας
κάθε Ν.Α. ανά τύπο κανόνα (από τους
παραπάνω υπολογισµούς) και
υπολογισµός ΤΕΛΙΚΗΣ βαθµολογίας µε
βάση ειδικά βάρη ανά τύπο κανόνα
(π.χ. ΚΥ κατά 60%, ΚΠ κατά 30%, ΚΜ
κατά 10%)
Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο

Επιλογή Top10 Ν.Α.

6

Κανόνες ∆∆Τ7
ΚΥ
ΟΛΟΙ

Επιλογή Top10 Ν.Α.

ΚΠ

ΟΛΟΙ

Επιλογή Top10 Ν.Α.

ΟΛΟΙ

Επιλογή Top10 Ν.Α.

ΟΛΟΙ

ΟΛΟΙ

ΟΛΟΙ

Επιλογή Top10 Ν.Α.

6,7,8,9,10,1
1,12,13

2,3,5,6,7
,8,9

2

Συνολικά για όλες τις Ν.Α. ή Συγκριτικά ανάµεσα στις Ν.Α.
Πρόκειται για τους Κανόνες που προβλέπονται από το ΠΠ-∆∆Τ, χωρίς να περιλαµβάνονται οι κανόνες αυτοί για τους οποίους δεν υπάρχουν διαθέσιµα
στοιχεία.
7

48

ΚΜ

Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που διαθέτουν οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα

6

Εικαστική παρουσίαση

Συγκριτικά

Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο

Επιλογή Top10 Ν.Α.

14,15,16,17,
18,19,20,21,
22,23,24,25,
26

10,11,12,
13,14,15,
16,17,18,
19

7

∆οµή και Περιεχόµενο
∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών
Τόπων

Συγκριτικά

Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο

Επιλογή Top10 Ν.Α.

27,28,29,30,
31,32,37,38,
42,43,45,46,
47,48,49,50,
51,52,53,54

20,21,22,
24,25,26,
27,28,29

8

Προσβασιµότητα

Συγκριτικά

Επιλογή Top10 Ν.Α.

55,56

30,31,32

3,4

9

Πολλαπλοί διαδικτυακοί
τόποι

Συγκριτικά

Επιλογή Top10 Ν.Α.

58

10

Παροχή Ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς τους
πολίτες (Ηλεκτρονικές
πληρωµές,
Παρακολούθηση προόδου
διεκπεραίωσης
υποθέσεων, Εκτύπωση και
τοπική αποθήκευση
περιεχοµένου)
Παροχή υπηρεσιών
προστιθέµενης αξίας

Συγκριτικά

Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο
Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο
Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο

Επιλογή Top10 Ν.Α.

59,60,61,62,
64,65,66,67

33,34,35

5

Επιλογή Top10 Ν.Α.

69,70,72,73

36,37,38,
39,40

6,7

11

12

Αξιολόγηση περιεχοµένου

Συγκριτικά

Συγκριτικά

Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο
Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο
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13

Αξιολόγηση ηλεκτρονικών
υπηρεσιών

Συγκριτικά

14

Ασφάλεια Συστηµάτων &
Προστασία Προσωπικών
∆εδοµένων

Συγκριτικά

15

Χρήστες ∆ηµοσίων
∆ιαδικτυακών Τόπων

Συγκριτικά

16

Νοµικά Θέµατα

Συγκριτικά

17

∆ιάδοση ∆ηµοσίων
∆ιαδικτυακών Τόπων

Συγκριτικά

18

Συνολική Αποτίµηση ∆∆Τ
µε βάση τους κανόνες και
τη βαρύτητα κάθε κανόνα

Συγκριτικά

19

Συνολική αποτίµηση ∆∆Τ
σε σχέση µε το καλύτερο
∆∆Τ

Συγκριτικά

Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο
Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο

Επιλογή Top10 Ν.Α.
Επιλογή Top10 Ν.Α.

85,86,88,90,
95

Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο
Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο
Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο
Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. στους αντίστοιχους κανόνες
∆∆Τ ΚΑΙ µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο
Υπολογισµός Μ.Ο. της βαθµολογίας για
κάθε Ν.Α. όπως παραπάνω. Στη
συνέχεια, αναγωγή της βαθµολογίας
όλων των Ν.Α. σε σύγκριση µε το
καλύτερο ∆∆Τ, ώστε το καλύτερο ∆∆Τ
να λάβει βαθµολογία 100%.

Επιλογή Top10 Ν.Α.

104,105

Επιλογή Top10 Ν.Α.

106,108

53,54

Επιλογή Top10 Ν.Α.

109

55,56

Όλες οι Ν.Α.

ΟΛΟΙ

ΟΛΟΙ

ΟΛΟΙ

Όλες οι Ν.Α.

ΟΛΟΙ

ΟΛΟΙ

ΟΛΟΙ
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∆είκτες
Αξιολόγησης
Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών
Τίτλος ∆είκτη

Πεδίο
Εφαρµογής
Συγκριτικά

Περιγραφή ∆είκτη

1

Μέσος όρος (Μ.Ο.) επιπέδου
υπηρεσιών

2

Μέσος όρος (Μ.Ο.) επιπέδου
υπηρεσιών
Αριθµός υπηρεσιών που
παρέχονται από Ν.Α.

Συνολικά

Μ.Ο. του παραπάνω κριτηρίου για όλες τις Ν.Α.

Συγκριτικά

Μέτρηση, για κάθε Ν.Α., του αριθµού των
υπηρεσιών, που είναι επιπέδου 1 και πάνω

4

Αριθµός προηγµένων
υπηρεσιών που παρέχονται
από Ν.Α.

Συγκριτικά

Μέτρηση, για κάθε Ν.Α., του αριθµού των
υπηρεσιών, που είναι επιπέδου 3 και πάνω

5

Υπηρεσίες ανά επίπεδο
ηλεκτρονικοποίησης

Συγκριτικά

Μέτρηση, για κάθε Ν.Α., του αριθµού των
υπηρεσιών, που είναι επιπέδου 1, επιπέδου 2,
επιπέδου 3, επιπέδου 4

Προσδιορισµός της Ν.Α.
µε τις περισσότερες
υπηρεσίες σε κάθε
επίπεδο

6

Υπηρεσίες ανά ∆ιεύθυνση

Συνολικά

Αριθµός υπηρεσιών (από τη συνολική λίστα των
υπηρεσιών) ανά ∆ιεύθυνση

Προσδιορισµός της
∆ιεύθυνσης µε τις
περισσότερες υπηρεσίες

7

Υπηρεσίες ανά Τύπο υπηρεσίας
(χορηγ. Βεβαίωσης, χορήγηση
αδείας κλπ)
Υπηρεσίες ανά Κατηγορία
υπηρεσίας (αστική κατάσταση
κλπ)

Συνολικά

Αριθµός υπηρεσιών (από τη συνολική λίστα των
υπηρεσιών) ανά Τύπο

Συνολικά

Αριθµός υπηρεσιών (από τη συνολική λίστα των
υπηρεσιών) ανά Κατηγορία

3

8

Μέτρηση, για κάθε Ν.Α., του Μ.Ο. των
υπηρεσιών που εµφανίζονται για τη
συγκεκριµένη Ν.Α. (εξαιρούνται τα 0)

Σχόλια
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Προσδιορισµός της Ν.Α.
µε τις περισσότερες
υπηρεσίες
Προσδιορισµός της Ν.Α.
µε τις περισσότερες
προηγµένες υπηρεσίες
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9

Top-10 υπηρεσίες ως προς την
παροχή από τις Ν.Α.

Συνολικά

10

Top-10 υπηρεσίες ως προς το
επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης
τους από τις Ν.Α.
Συνολική βαθµολογία
υπηρεσιών Ν.Α.

Συνολικά

11

Συγκριτικά

Μέτρηση του αριθµού των Ν.Α. που καλύπτουν
κάθε υπηρεσία και προσδιορισµός των 10
µεγαλύτερων αθροισµάτων
Υπολογισµός Μ.Ο. ηλεκτρονικοποίησης για κάθε
υπηρεσία και προσδιορισµός των 10
µεγαλύτερων Μ.Ο.
Άθροισµα για κάθε Ν.Α. όλων των υπηρεσιών
που παρέχει, πολλαπλασιασµένο επί την
αντίστοιχη βαρύτητα της υπηρεσίας

52
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∆είκτες
Γενικευµένης
αξιολόγηση
Τίτλος ∆είκτη

Πεδίο
Εφαρµογής
Συγκριτικά

1

Γενικός δείκτης αξιολόγησης
∆∆Τ και υπηρεσιών Ν.Α.

2

Πληθυσµιακή κατανοµή σε
σχέση µε ηλεκτρονικοποίηση
υπηρεσιών επιπέδου 3
Πληθυσµιακή κατανοµή σε
σχέση µε ηλεκτρονικοποίηση
υπηρεσιών επιπέδου 2

Συγκριτικά

4

Πληθυσµιακή κατανοµή σε
σχέση µε ηλεκτρονικοποίηση
υπηρεσιών επιπέδου 1

Συγκριτικά

5

Πληθυσµιακή κατανοµή σε
σχέση µε µη-ηλεκτρονικοποίηση
υπηρεσιών

Συγκριτικά

3

Συγκριτικά

Περιγραφή ∆είκτη

Σχόλια

Υπολογισµός για κάθε Ν.Α., µε βάση το
αποτέλεσµα του κριτηρίου 22() και του κριτηρίου
1(∆είκτες Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών), λαµβάνοντας υπόψη ενδεχοµένως
διαφορετική βαρύτητα για τα 2 αυτά κριτήρια.

Επιλογή Top-10 Ν.Α.

Εύρεση των Νοµαρχιών που παρέχουν
τουλάχιστον 3 υπηρεσίες επιπέδου 3 και
υπολογισµός του συνολικού πληθυσµού τους.
Εύρεση των Νοµαρχιών που παρέχουν
τουλάχιστον 10 υπηρεσίες επιπέδου 2 και
υπολογισµός του συνολικού πληθυσµού τους.
Από τις συνολικές νοµαρχίες, δεν υπολογίζονται
οι Ν.Α. Επιπέδου 3.
Εύρεση των Νοµαρχιών που παρέχουν
τουλάχιστον 10 υπηρεσίες επιπέδου 1 και
υπολογισµός του συνολικού πληθυσµού τους.
Από τις συνολικές νοµαρχίες, δεν υπολογίζονται
οι Ν.Α. Επιπέδων 3 και 2.
Εύρεση των Νοµαρχιών που δεν ανήκουν σε
καµιά από τις παραπάνω κατηγορίες (3, 2 ,1) κι
εποµένως αποτελούν τις µηηλεκτρονικοποιηµένες Ν.Α.. Υπολογισµός του
συνολικού πληθυσµού τους.
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3.3.2.

Μακροσκοπική ανάλυση

Η µακροσκοπική ανάλυση των αποτελεσµάτων αφορά στην εξέταση του
βαθµού συσχέτισης της ηλεκτρονικοποίησης των Ν.Α. µε παράγοντες, όπως
π.χ. πληθυσµός, έκταση της Ν.Α. κλπ.
Για παράδειγµα εξετάζονται ερωτήσεις όπως:
•

Υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στο µέγεθος του πληθυσµού µιας Ν.Α. και
στην ωριµότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της?

•

Οι Ν.Α. µε τη µεγαλύτερη έκταση (κι εποµένως αυξηµένες δυσκολίες
διαχείρισης

της

ηλεκτρονική

κεντρικής

οργάνωσης)

διακυβέρνηση

έχουν

προκειµένου

επενδύσει

να

στην

εξυπηρετούν

αποτελεσµατικά τους πολίτες τους?

3.3.3.

Εργαλείο Αξιολόγησης ∆∆Τ και Ηλεκτρονικών

Υπηρεσιών των Ν.Α.
Για τις ανάγκες της παρούσας αξιολόγησης, διαµορφώθηκε κατάλληλη
εφαρµογή σε περιβάλλον Microsoft Excel µε την εξής λειτουργικότητα:
•

Καταγραφή ποσοτικών8 στοιχείων και βαθµολογίας κανόνων για
τους ∆∆Τ των Ν.Α.

•

Καταγραφή γενικών στοιχείων για ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
o

∆ιεύθυνση που παρέχει την υπηρεσία

o

Περιγραφή διαδικασίας, βήµατα, εκτίµηση κόστους / χρόνου

o

Τύπος υπηρεσίας (χορήγηση βεβαίωσης, χορήγηση αδείας κλπ)

o

Κατηγορία υπηρεσίας (αστική κατάσταση κλπ)

•

Εισαγωγή επιπέδου παροχής της υπηρεσίας σε κάθε Ν.Α.

•

Υπολογισµός των ∆εικτών Αξιολόγησης µε παραµετρικό τρόπο,
ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης στην επικαιροποίηση των δεικτών.
Περιλαµβάνει:
o

8

∆υνατότητα προσδιορισµού βαρύτητας για:


Κανόνες ∆∆Τ



Ηλεκτρονικές υπηρεσίες



Τύπους Κανόνων (ΚΥ, ΚΠ, ΚΜ)

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ενότητα 3.2.1.5Ορισµός του τρόπου βαθµολόγησης
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o

Υπολογισµό σειράς κατάταξης της κάθε Ν.Α. στη συνολική λίστα
των Ν.Α.

o
•

Υπολογισµό συσχετίσεων µε πληθυσµό και έκταση Ν.Α.

Υπολογισµός Μέσου όρου για όλες συνολικά τις Ν.Α.:
o

o

Για ∆είκτες βαθµολόγησης ∆∆Τ:


Σε απόλυτες τιµές (0 έως 4)



Σε ποσοστά

Για ∆είκτες ηλεκτρονικών υπηρεσιών


Σε απόλυτες τιµές (0 έως 4)



Σε ποσοστά

•

Υπολογισµός των 10 «καλύτερων» Ν.Α. σε κάθε ∆είκτη

•

Κατάταξη ισοβαθµούντων Ν.Α. αλφαβητικά

•

∆ηµιουργία διαγραµµάτων (ιστογράµµατα και pie-charts) για την
απεικόνιση των δεικτών.

3.4. Βήµα 4: Συλλογή Στοιχείων
3.4.1.

Γενικά

Η επίσκεψη στους ∆ιαδικτυακούς Τόπους των Ν.Α. έγινε µε χρήση των δύο
δηµοφιλέστερων Φυλλοµετρητών Ιστοσελίδων: Internet Explorer 6.0 &
7.0, Mozilla Firefox 2.0.
Με τον τρόπο αυτό η αξιολόγηση δεν περιορίζεται από τυχόν ασυµβατότητες.
Η ανάλυση της οθόνης ήταν σε διαστάσεις 1024x768, που είναι µάλλον η πιο
δηµοφιλής, ώστε να γίνουν σωστά οι µετρήσεις που αφορούν τον µέγιστο
αριθµό οθονών (µε scroll down) ανά οθόνη.
Οι ρυθµίσεις στον εκάστοτε φυλλοµετρητή ήταν τέτοιες ώστε να επιτρέπεται
η χρήση των ρυθµίσεων του Ιστοτόπου της Ν.Α. και να µην αναιρούνται οι
ρυθµίσεις αυτές από τις ρυθµίσεις του φυλλοµετρητή.
Με βάση τα παραπάνω, έγινε τελικά “επίσκεψη” στους Τόπους παρουσίας
των Ν.Α. στο ∆ιαδίκτυο.

3.4.2.

Καταγραφή των αποτελεσµάτων σχετικά µε

τους κανόνες του ΠΠ-∆∆Τ
Για τις ανάγκες της µελέτης, διαµορφώθηκε κατάλληλο Φύλλο Εργασίας στο
Excel, περιέχοντας τους κανόνες ∆∆Τ, όπως αυτοί διαµορφώθηκαν από το
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ΠΠ-∆∆Τ και µε τα στοιχεία που περιγράφονται στην ενότητα 3.2.1.2.
Προσδιορισµός των κανόνων αξιολόγησης των Τόπων.
Αµέσως µετά καταγράφηκαν τα δεδοµένα από το ∆∆Τ της κάθε Ν.Α. για κάθε
κανόνα. Η καταγραφή αφορούσε σε 1η φάση και τα ποσοτικά στοιχεία, όπου
αυτά απαιτούνταν (π.χ. αριθµός «λανθασµένων» συνδέσµων).
Στην τελική µορφή και µε την εφαρµογή των κανόνων βαθµολόγησης που
περιγράφονται στο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τρόπος Βαθµολόγησης Κανόνων του ΠΠ-∆∆Τ, έγινε η
µετατροπή των καταγεγραµµένων δεδοµένων στην κλίµακα βαθµολόγησης 0
έως 4.

3.4.3.

Καταγραφή των αποτελεσµάτων σχετικά µε τις

ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, έγιναν τα εξής βήµατα:
1. Αναζήτηση και εύρεση παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε κάθε
Ν.Α.
2. Αναζήτηση της ευρεθείσας υπηρεσίας στη λίστα µε τις ήδη υπάρχουσες
υπηρεσίες

(αρχικό

δείγµα

υπηρεσιών

προήλθε

από

Ληξιαρχείο

∆ιαλειτουργικότητας).
3. Σε περίπτωση ύπαρξης της υπηρεσίας, απόδοση βαθµολογίας, για τη
συγκεκριµένη υπηρεσία και τη συγκεκριµένη Ν.Α. σύµφωνα µε την
κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που περιγράφεται
στην ενότητα 2.5. Επίπεδα παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
4. Σε περίπτωση µη-ύπαρξης της υπηρεσίας:
a. Προσθήκη υπηρεσίας και µεταδεδοµένων9 αυτής στη λίστα µε
τις υπό-καταγραφή υπηρεσίες
b. Καταγραφή της Ν.Α. στην οποία βρέθηκε για πρώτη φορά η
υπηρεσία
c. Καταγραφή της διαδικασίας

εκτέλεσης

της υπηρεσίας και

εκτίµηση κόστους / χρόνου (αν υπάρχει)
d. Απόδοση βαθµολογίας όπως στο παραπάνω βήµα 3.

3.5. Βήµα 5: Αξιολόγηση ∆∆Τ και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Με βάση το εργαλείο αξιολόγησης που περιγράφεται συνοπτικά στην ενότητα
3.3.3.Εργαλείο Αξιολόγησης ∆∆Τ και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών των Ν.Α.,
έγινε η επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας και διευκολύνθηκε η
εξαγωγή συµπερασµάτων για τις επιδόσεις και τις ελλείψεις των Ν.Α. στο
χώρο της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Για

λόγους

ευαναγνωσιµότητας

/

απλότητας

των

διαγραµµάτων,

η

απεικόνιση των δεικτών της έρευνας γίνεται για τις επικρατέστερες /
δηµοφιλέστερες Ν.Α. σε κάθε δείκτη.
9

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ενότητα 3.2.2.2.Προσδιορισµός µεταδεδοµένων για υπηρεσίες
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Τα αναλυτικά αποτελέσµατα όλων των ∆εικτών και για όλες τις Ν.Α.
παρέχονται σε ηλεκτρονική µορφή και συνοδεύουν ως παράρτηµα την
παρούσα µελέτη.
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ

ΤΟΠΩΝ

ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η µεθοδολογία που περιγράφεται στο Κεφ. 3 εφαρµόστηκε προκειµένου να
γίνει

η

αξιολόγηση

του

επιπέδου

εφαρµογής

της

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης από τις Ν.Α.
Η έρευνα και συλλογή στοιχείων από τους ∆∆Τ των Ν.Α. έλαβε χώρα από τις
31/3/2008 έως 30/6/2008.

4.1. Μελέτη και Ανάλυση αποτελεσµάτων για αξιολόγηση των
∆∆Τ των Ν.Α.
Στην συνέχεια γίνεται διαγραµµατική παρουσίαση και συνοπτικός σχολιασµός
των τελικών αποτελεσµάτων της αξιολόγησης.

4.1.1.

∆είκτης Α1: Αποτίµηση ∆∆Τ ανά τύπο Κανόνα ΚΥ
4.1.1.1. Χαρακτηριστικά

Περιγραφή:

Αφορά

στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. ανά τύπο κανόνα ΚΥ και µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κριτήριο.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς τους κανόνες τύπου
ΚΥ
Κανόνες ∆∆Τ: Όλοι οι ΚΥ
Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
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4.1.1.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων

100%
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ΕΖ
ΑΣ

0%

∆ιάγραµµα 1. Οι 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α. ανά τύπο Κανόνα ΚΥ

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία είναι 1.36, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 34% του βέλτιστου βαθµού, ενώ ο µέσος όρος για όλες τις Ν.Α.
είναι 2.04 (µε άριστα το 4) δηλαδή 51%.
4.1.1.3. Συµπεράσµατα
Επιπλέον των απεικονιζόµενων «καλύτερων» Ν.Α. για το συγκεκριµένο
∆είκτη,

σηµειώνεται

ότι

οι

περισσότερες

βαθµολογίες

των

54

Ν.Α.

κυµαίνονται µεταξύ 50% και 60%, µε ελάχιστο όλων το 34%, εποµένως
παρατηρείται ότι δεν υφίσταται µεγάλη διαφοροποίηση βαθµολογικά µεταξύ
των Ν.Α..
Πάντως, ακόµα και για τις καλύτερες βαθµολογικά Ν.Α., παρατηρείται
σηµαντική απόκλιση από την πλήρη εκπλήρωση των υποχρεωτικών κανόνων
του ΠΠ-∆∆Τ, µε τη µέγιστη τιµή να πλησιάζει το 70%.
Η χαµηλή βαθµολογία στο συγκεκριµένο δείκτη ερµηνεύεται ως εξής:
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1. Το επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης των Ν.Α. είναι ακόµα αρκετά
χαµηλό και παρατηρείται έλλειψη συµµόρφωσης µε το γενικότερο
στρατηγικό σχεδιασµό για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
2. Ο συγκεκριµένος δείκτης είναι αρκετά γενικός, καθώς λαµβάνει
υπόψη

όλους

περιλαµβάνονται

τους

υποχρεωτικούς

και

κανόνες

για

κανόνες,

την

στους

οποίους

ηλεκτρονικοποίηση

των

υπηρεσιών των Ν.Α. Καθώς οι Ν.Α. στον τοµέα των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών υστερούν σηµαντικά (όπως προκύπτει και από επόµενο
δείκτη), ο γενικός δείκτης ΚΥ επηρεάζεται αρνητικά.
Αποδίδοντας

µεγαλύτερη

(διπλάσια)

βαρύτητα

στους

κανόνες

που

σχετίζονται µε τη ∆οµή του περιεχοµένου (οπότε µειώνοντας έµµεσα τη
βαρύτητα των κανόνων που σχετίζονται µε ηλεκτρονικές υπηρεσίες),
παρατηρούµε ότι ο Μ.Ο. των ∆∆Τ βελτιώνεται, όπως απεικονίζεται στο
παρακάτω διάγραµµα.
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∆ιάγραµµα 2. Οι 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α. ανά τύπο Κανόνα ΚΥ (µε απόδοση διπλάσιας
βαρύτητας σε κανόνες που σχετίζονται µε ∆οµή – Περιεχόµενο των ∆∆Τ)
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4.1.2.

∆είκτης Α2: Αποτίµηση ∆∆Τ ανά τύπο Κανόνα ΚΠ
4.1.2.1. Χαρακτηριστικά

Περιγραφή:

Αφορά

στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. ανά τύπο κανόνα ΚΠ και µε συντελεστή βαρύτητας
σε κάθε κριτήριο.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς τους κανόνες τύπου
ΚΠ
Κανόνες ∆∆Τ: Όλοι οι ΚΠ
Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
4.1.2.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 3. Οι 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α. ανά τύπο Κανόνα ΚΠ
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Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία είναι 1.04, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 26% του βέλτιστου βαθµού, ενώ ο µέσος όρος για όλες τις Ν.Α.
είναι 1.59 (µε άριστα το 4) δηλαδή 40%.
4.1.2.3. Συµπεράσµατα
Ισχύουν κι εδώ τα γενικά συµπεράσµατα του ∆είκτη Α1, σηµειώνοντας
επίσης πως η βαθµολογία είναι ακόµα χαµηλότερη επειδή πρόκειται για
κανόνες που δεν είναι αυτονόητοι κι εποµένως δεν ακολουθούνται από τις
Ν.Α. σε µεγάλο βαθµό.
Σηµαντικό είναι το πλήθος των κανόνων ανά Ν.Α. που έχουν τιµή 0, δηλαδή
δεν

ικανοποιούνται

σε

κανένα

βαθµό.

Σε

σύνολο

47 κανόνων

που

συµµετέχουν στο ∆είκτη, κατά µέσο όρο σε κάθε Ν.Α., 22 κανόνες
λαµβάνουν τιµή 0. Το γεγονός αυτό µειώνει σηµαντικά το συνολικό Μ.Ο.

4.1.3.

∆είκτης Α3: Αποτίµηση ∆∆Τ ανά τύπο Κανόνα ΚΜ
4.1.3.1. Χαρακτηριστικά

Περιγραφή:

Αφορά

στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. ανά τύπο κανόνα ΚΜ και µε συντελεστή βαρύτητας
σε κάθε κριτήριο.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς τους κανόνες τύπου
ΚΜ
Κανόνες ∆∆Τ: Όλοι οι ΚΜ
Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
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4.1.3.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 4. Οι 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α. ανά τύπο Κανόνα ΚΜ

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία είναι 0.33, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 8% του βέλτιστου βαθµού, ενώ ο µέσος όρος για όλες τις Ν.Α.
είναι 0.99 (µε άριστα το 4) δηλαδή 25%.
4.1.3.3. Συµπεράσµατα
Στο συγκεκριµένο δείκτη παρατηρείται χαµηλός Μ.Ο. αλλά και µεγάλες
διακυµάνσεις στις τιµές των Ν.Α. και µεγάλη απόκλιση της ελάχιστης τιµής
από τη µέγιστη.
Ο χαµηλός Μ.Ο. ερµηνεύεται µε βάση ότι οι Ν.Α. δε διαθέτουν γενικά υψηλό
επίπεδο ωριµότητας στη ∆ιαδικτυακή τους παρουσία κι εποµένως δεν
καλύπτουν κανόνες που είναι ακόµα υπό µελέτη.
Η µεγάλη διακύµανση τιµών οφείλεται στο ότι οι συµµετέχοντες κανόνες
είναι µόνο 6 κι εποµένως µη-συµµόρφωση έστω και µε 3-4 κανόνες οδηγεί
σε πολύ χαµηλή τιµή του δείκτη για τη συγκεκριµένη Ν.Α.
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4.1.4.

∆είκτης Α4: Συνολική Αποτίµηση ∆∆Τ µε βάση τους

τύπους κανόνων
4.1.4.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή:

Αφορά

στον

υπολογισµό

της

σταθµισµένης

συνολικής

βαθµολογίας για κάθε Ν.Α. µε βάση τη βαθµολογία που έχει λάβει κάθε Ν.Α.
για τους ∆είκτες Α1, Α2, Α3 και σταθµίζοντας τη βαρύτητα κάθε ∆είκτη.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς όλους τους κανόνες,
µε σταθµισµένη βαρύτητα ανά είδος κανόνα ΚΥ, ΚΠ, ΚΜ
Κανόνες ∆∆Τ: Όλοι
Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Βαρύτητα:
o

ΚΥ: 60%

o

ΚΠ: 30%

o

ΚΜ: 10%
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4.1.4.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 5. Οι 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α. συνολικά (µε βάση τους τύπους κανόνων)

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία είναι στη Ν.Α. ∆ωδεκανήσου µε 1.25,
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 31% του βέλτιστου βαθµού, ενώ ο µέσος όρος
για όλες τις Ν.Α. είναι 1.80 (µε άριστα το 4) δηλαδή 45%.
4.1.4.3. Συµπεράσµατα
Ισχύουν τα γενικά συµπεράσµατα του ∆είκτη Α1. Οι τιµές του συγκεκριµένου
δείκτη βρίσκονται σε συµφωνία µε τις τιµές του Α1, καθώς ο δείκτης Α1
συµµετέχει κατά το µεγαλύτερο µέρος στον υπολογισµό του παρόντος
δείκτη.

4.1.5.

∆είκτης Α5: Ονοµατοδοσία ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών

Τόπων
4.1.5.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή:

Αφορά

στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε την
ονοµατοδοσία ∆∆Τ και µε συντελεστή βαρύτητας σε κάθε κανόνα.
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Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς την ονοµατοδοσία
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΥ: 6,7,8,9,10,11,12,13

•

ΚΠ: 2,3,5,6,7,8,9

•

ΚΜ: 2

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
4.1.5.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 6. Ονοµατοδοσία ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων - 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α.
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Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία είναι 1.56, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 39% του βέλτιστου βαθµού, ενώ ο µέσος όρος για όλες τις Ν.Α.
είναι 1.89 (µε άριστα το 4) δηλαδή 47%.
4.1.5.3. Συµπεράσµατα
Οι κανόνες που συνδέονται µε την ονοµατοδοσία είναι κυρίως ΚΥ και ΚΠ. Αν
και όσον αφορά τους κανόνες ΚΥ, οι επιδόσεις των Ν.Α. στην ονοµατοδοσία
είναι αρκετά υψηλές (Μ.Ο. 2.85), όσον αφορά τους κανόνες ΚΠ ο Μ.Ο. είναι
1.06 κι έτσι επηρεάζει αρνητικά το συνολικό Μ.Ο.
Εποµένως,

οι

ονοµατοδοσίας,

Ν.Α.

καλύπτουν

παρόλα

αυτά

ικανοποιητικά

χρειάζεται

να

τα

βασικά

διευθετήσουν

θέµατα
λιγότερο

σηµαντικά θέµατα όπως π.χ. η κατάληξη .gov.gr στα ονόµατα των ∆∆Τ τους.

4.1.6.

∆είκτης Α6: Εικαστική παρουσίαση
4.1.6.1. Χαρακτηριστικά

Περιγραφή:

Αφορά

στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε την
εικαστική παρουσίαση ∆∆Τ και µε συντελεστή βαρύτητας σε κάθε κανόνα.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς την εικαστική
παρουσίαση
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΥ: 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26

•

ΚΠ: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
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4.1.6.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 7. Εικαστική παρουσίαση - 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία είναι 2.48, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 62% του βέλτιστου βαθµού, ενώ ο µέσος όρος για όλες τις Ν.Α.
είναι 3.37 (µε άριστα το 4) δηλαδή 84%.

4.1.6.3. Συµπεράσµατα
Οι Ν.Α. σηµειώνουν πολύ υψηλές επιδόσεις στο συγκεκριµένο δείκτη.
Βασικοί παράγοντες που διαµορφώνουν το αποτέλεσµα αυτό είναι:
1. εικαστική παρουσίαση υψηλού επιπέδου µπορεί να υλοποιηθεί µε
χαµηλό σχετικά προϋπολογισµό και
2. η εικαστική παρουσίαση αποτελεί προτεραιότητα σε ∆ιαδικτυακούς
Τόπους που απευθύνονται σε ευρύ κοινό.
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4.1.7.

∆είκτης

Α7:

∆οµή

και

Περιεχόµενο

∆ηµόσιων

∆ιαδικτυακών Τόπων
4.1.7.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή:

Αφορά

στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε τη
∆οµή και το Περιεχόµενο ∆∆Τ και µε συντελεστή βαρύτητας σε κάθε κανόνα.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς τη ∆οµή και το
Περιεχόµενο
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΥ: 27,28,29,30,31,32,37,38,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

•

ΚΠ: 20,21,22,24,25,26,27,28,29

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
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4.1.7.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 8. ∆οµή και Περιεχόµενο - 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία είναι 1, που αντιστοιχεί σε ποσοστό
25% του βέλτιστου βαθµού, ενώ ο µέσος όρος για όλες τις Ν.Α. είναι 2.15
(µε άριστα το 4) δηλαδή 54%.
4.1.7.3. Συµπεράσµατα
Οι κανόνες που συνδέονται µε τη ∆οµή και το Περιεχόµενο διακρίνονται σε
ΚΥ και ΚΠ. Αν και όσον αφορά τους κανόνες ΚΥ, οι επιδόσεις των Ν.Α. είναι
υψηλές (Μ.Ο. 2.42), όσον αφορά τους κανόνες ΚΠ ο Μ.Ο. είναι µόλις 1.55 κι
έτσι επηρεάζεται αρνητικά ο συνολικός Μ.Ο.
Εποµένως, οι Ν.Α. καλύπτουν ικανοποιητικά τα βασικά θέµατα ∆οµής και
Περιεχοµένου, παρόλα αυτά χρειάζεται να διευθετήσουν λιγότερο σηµαντικά
θέµατα όπως την υποβολή παραπόνων, την υποστήριξη 3ης γλώσσας για το
περιεχόµενο κλπ.
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4.1.8.

∆είκτης Α8: Προσβασιµότητα
4.1.8.1. Χαρακτηριστικά

Περιγραφή:

Αφορά

στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε την
προσβασιµότητα ∆∆Τ και µε συντελεστή βαρύτητας σε κάθε κανόνα.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς την προσβασιµότητα
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΥ: 55,56

•

ΚΠ: 30,31,32

•

ΚΜ: 3,4

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
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4.1.8.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 9. Προσβασιµότητα - 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία είναι 1.14, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 29% του βέλτιστου βαθµού, ενώ ο µέσος όρος για όλες τις Ν.Α.
είναι 2.84 (µε άριστα το 4) δηλαδή 71%.
4.1.8.3. Συµπεράσµατα
Οι Ν.Α. σηµειώνουν πολύ υψηλές επιδόσεις στο συγκεκριµένο δείκτη
γεγονός που δείχνει συµµόρφωση µε τα διεθνή πρότυπα (W3C, WAI κλπ).

4.1.9.

∆είκτης Α9: Πολλαπλοί διαδικτυακοί τόποι
4.1.9.1. Χαρακτηριστικά

Περιγραφή:

Αφορά

στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε
πολλαπλούς διαδικτυακούς τόπους και µε συντελεστή βαρύτητας σε κάθε
κανόνα.
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Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς την ύπαρξη
πολλαπλών διαδικτυακών τόπων
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΥ: 58

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
4.1.9.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 10. Πολλαπλοί διαδικτυακοί τόποι - 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία που µετρήθηκε είναι 0, ενώ ο µέσος
όρος για όλες τις Ν.Α. είναι 0.13 (µε άριστα το 4) δηλαδή µόλις 3%.
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4.1.9.3. Συµπεράσµατα
Μόνο τρεις Ν.Α. διαθέτουν εναλλακτικούς διαδικτυακούς τόπους οπότε η
συµµόρφωση µε το συγκεκριµένο κριτήριο µπορεί να εξεταστεί µόνο σχετικά
µε τις Ν.Α. αυτές.

4.1.10.

∆είκτης

Α10:

Παροχή

Ειδικών

Ηλεκτρονικών

υπηρεσιών προς τους πολίτες
4.1.10.1.
Περιγραφή:

Αφορά

Χαρακτηριστικά
στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε την
παροχή

ηλεκτρονικών

υπηρεσιών

προς

τους

πολίτες

(ηλεκτρονικές

πληρωµές, παρακολούθηση προόδου διεκπεραίωσης υποθέσεων, εκτύπωση
και τοπική αποθήκευση περιεχοµένου) και µε συντελεστή βαρύτητας σε κάθε
κανόνα.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς την παροχή
Ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΥ: 59,60,61,62,64,65,66,67

•

ΚΠ: 33,34,35

•

ΚΜ: 5

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
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4.1.10.2.

Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 11. Παροχή Ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες - 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία είναι 0.33, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό µόλις 8% του βέλτιστου βαθµού, ενώ ο µέσος όρος για όλες τις
Ν.Α. είναι 0.67 (µε άριστα το 4) δηλαδή 17%.
4.1.10.3.

Συµπεράσµατα

Ο πολύ χαµηλός Μ.Ο. οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλές Ν.Α. που
δεν παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ αυτές που παρέχουν κινούνται
κυρίως σε υπηρεσίες επιπέδων 1 και 2. Κατά συνέπεια, οι κανόνες που
συµµετέχουν στο συγκεκριµένο δείκτη, καθώς αξιολογούν σηµαντικά τις
υπηρεσίες επιπέδου 3 και άνω (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών
πληρωµών), λαµβάνουν στις περισσότερες περιπτώσεις µηδενική τιµή. Κατά
συνέπεια, ο Μ.Ο. είναι ιδιαίτερα χαµηλός.
Συνιστάται, όσον αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, να
µην ληφθεί σηµαντικά υπόψη ο συγκεκριµένος δείκτης, αλλά οι
επιµέρους δείκτες της κατηγορίας Β.

76

Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που
διαθέτουν οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα

4.1.11.

∆είκτης

Α11:

Παροχή

υπηρεσιών

προστιθέµενης

αξίας
4.1.11.1.
Περιγραφή:

Αφορά

Χαρακτηριστικά
στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε την
παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και µε συντελεστή βαρύτητας σε
κάθε κανόνα.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς την παροχή
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΥ: 69,70,72,73

•

ΚΠ: 36,37,38,39,40

•

ΚΜ: 6,7

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
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4.1.11.2.

Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 12. Παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας - 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία που µετρήθηκε είναι 0, ενώ ο µέσος
όρος για όλες τις Ν.Α. είναι 0.55 (µε άριστα το 4) δηλαδή 14%.
4.1.11.3.

Συµπεράσµατα

Ο συγκεκριµένος δείκτης είναι πολύ χαµηλός, γεγονός που οφείλεται στο ότι
οι Ν.Α. δεν αντιµετωπίζουν ως σηµαντικές τις προστιθέµενες αξίες των ∆∆Τ
τους και ειδικότερα την ύπαρξη newsletters, RSS, forums. Προς το παρόν,
µόνο 11 Ν.Α. παρέχουν newsletters ενώ είναι ελάχιστες οι Ν.Α. που
παρέχουν RSS ή forums.

4.1.12.

∆είκτης Α12: Αξιολόγηση περιεχοµένου
4.1.12.1.

Περιγραφή:

Αφορά

Χαρακτηριστικά
στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε την
αξιολόγηση περιεχοµένου και µε συντελεστή βαρύτητας σε κάθε κανόνα.
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Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς τη δυνατότητα που
παρέχουν στους πολίτες να αξιολογούν το περιεχόµενο του ∆∆Τ τους
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΠ: 41,42

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
4.1.12.2.

Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 13. Αξιολόγηση περιεχοµένου - 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία που µετρήθηκε είναι 0, ενώ ο µέσος
όρος για όλες τις Ν.Α. είναι 0.65 (µε άριστα το 4) δηλαδή 16%.
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4.1.12.3.

Συµπεράσµατα

Οι Ν.Α. δεν παρέχουν µε ουσιαστικό τρόπο στους πολίτες τη δυνατότητα να
αξιολογούν το ∆∆Τ τους.

4.1.13.

∆είκτης Α13: Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών
4.1.13.1.

Περιγραφή:

Αφορά

Χαρακτηριστικά
στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε την
αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και µε συντελεστή βαρύτητας σε κάθε
κανόνα.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς την αξιολόγηση
ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΠ: 43,44

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
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4.1.13.2.

Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 14. Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών - 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία που µετρήθηκε είναι 0, ενώ ο µέσος
όρος για όλες τις Ν.Α. είναι 0.31 (µε άριστα το 4) δηλαδή µόλις 8%.
4.1.13.3.

Συµπεράσµατα

Οµοίως µε τον προηγούµενο δείκτη, οι Ν.Α. δεν παρέχουν µε ουσιαστικό
τρόπο στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιολογούν τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες τους.
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4.1.14.

∆είκτης Α14: Ασφάλεια Συστηµάτων & Προστασία

Προσωπικών ∆εδοµένων
4.1.14.1.
Περιγραφή:

Αφορά

Χαρακτηριστικά
στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε την
ασφάλεια συστηµάτων και µε συντελεστή βαρύτητας σε κάθε κανόνα.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς την ασφάλεια
συστηµάτων
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΥ: 85,86,88,90,95

•

ΚΠ: 46,47

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
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4.1.14.2.

Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 15. Ασφάλεια Συστηµάτων & Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων - 10 Καλύτεροι
∆∆Τ Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία που µετρήθηκε είναι 0, ενώ ο µέσος
όρος για όλες τις Ν.Α. είναι 0.49 (µε άριστα το 4) δηλαδή 12%.
4.1.14.3.

Συµπεράσµατα

Οι Ν.Α. παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις σε θέµατα ασφάλειας και
ειδικότερα σε θέµατα διαβάθµισης και τρόπου υποβολής δεδοµένων µε
ασφαλή τρόπο.
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4.1.15.

∆είκτης

Α15:

Χρήστες

∆ηµοσίων

∆ιαδικτυακών

Τόπων
4.1.15.1.
Περιγραφή:

Αφορά

Χαρακτηριστικά
στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε τη
διαδικασία εγγραφής χρηστών και µε συντελεστή βαρύτητας σε κάθε κανόνα.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς τη διαδικασία
εγγραφής χρηστών. Αφορά τις Ν.Α. που ακολουθούν πολιτική πρόσβασης σε
περιεχόµενο / υπηρεσίες
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΥ: 104,105

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
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4.1.15.2.

Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 16. Εγγραφή χρηστών ∆∆Τ - Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία που µετρήθηκε είναι 0, ενώ
υπάρχουν 45 Ν.Α. που δεν χρησιµοποιούν εγγραφή χρηστών, καθώς δεν
ακολουθούν πολιτική πρόσβασης σε περιεχόµενο / υπηρεσίες.
Ο µέσος όρος για τις Ν.Α. που ακολουθούν πολιτική πρόσβασης είναι 0.44
(µε άριστα το 4) δηλαδή µόλις 11 %.
4.1.15.3.

Συµπεράσµατα

Μόνο ένας ∆∆Τ Ν.Α. παρέχει πλήρη πληροφόρηση σχετικά µε τη διαδικασία
εγγραφής των χρηστών. Υπάρχει ανάγκη για σαφή βελτίωση των ∆∆Τ των
Ν.Α. στον τοµέα αυτό.

4.1.16.

∆είκτης Α16: Νοµικά Θέµατα
4.1.16.1.

Περιγραφή:

Αφορά

Χαρακτηριστικά
στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε την
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ενηµέρωση των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σχετικά µε νοµικά
θέµατα για το περιεχόµενο και µε συντελεστή βαρύτητας σε κάθε κανόνα.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς την ενηµέρωση των
επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σχετικά µε νοµικά θέµατα για το
περιεχόµενο
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΥ: 106,108

•

ΚΠ: 53,54

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
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4.1.16.2.

Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 17. Νοµικά Θέµατα ∆∆Τ - 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία που µετρήθηκε είναι 0, ενώ ο µέσος
όρος για όλες τις Ν.Α. είναι 0.35 (µε άριστα το 4) δηλαδή µόλις 9%.
4.1.16.3.

Συµπεράσµατα

Μόνο 8 Ν.Α. παρέχουν πληροφορίες για νοµικά θέµατα (όροι χρήσης κλπ).
Υπάρχει ανάγκη για σαφή βελτίωση των ∆∆Τ των Ν.Α. στον τοµέα αυτό.

4.1.17.

∆είκτης

Α17:

∆ιάδοση

∆ηµοσίων

∆ιαδικτυακών

Τόπων
4.1.17.1.
Περιγραφή:

Αφορά

Χαρακτηριστικά
στον

υπολογισµό

του

µέσου

όρου

(Μ.Ο.)

της

βαθµολογίας κάθε Ν.Α. όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται µε τις
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ενέργειες δηµοσιότητας των Ν.Α. για τους ∆∆Τ τους και µε συντελεστή
βαρύτητας σε κάθε κανόνα.
Αποτέλεσµα: Η εύρεση των καλύτερων 10 Ν.Α. ως προς τις ενέργειες
δηµοσιότητας των Ν.Α. για τους ∆∆Τ τους
Κανόνες ∆∆Τ:
•

ΚΥ: 109

•

ΚΠ: 55,56

Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη

88

Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που
διαθέτουν οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα

4.1.17.2.
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∆ιάγραµµα 18. ∆ιάδοση ∆∆Τ- 10 Καλύτεροι ∆∆Τ Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία είναι 2.66, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 67% του βέλτιστου βαθµού, ενώ ο µέσος όρος για όλες τις Ν.Α.
είναι 3.25 (µε άριστα το 4) δηλαδή 81%.
4.1.17.3.

Συµπεράσµατα

Οι Ν.Α. παρουσιάζουν πολύ υψηλό επίπεδο στη διάδοση των ∆∆Τ τους στο
Υπουργείο Εσωτερικών, στις µηχανές αναζήτησης του διαδικτύου, στην
Ε.Ν.Α.Ε. κλπ.
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4.1.18.

∆είκτης Α18: Συνολική Αποτίµηση ∆∆Τ µε βάση τους

κανόνες και τη βαρύτητα κάθε κανόνα
4.1.18.1.

Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Αφορά στον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας για κάθε
Ν.Α. µε βάση όλους τους κανόνες ∆∆Τ που εφαρµόζονται στην έρευνα (
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α:

Τρόπος

Βαθµολόγησης

Κανόνων

του

ΠΠ-∆∆Τ)

και

σταθµίζοντας τη βαρύτητα κάθε κανόνα.
Αποτέλεσµα: Η συνολική βαθµολογία κάθε Ν.Α. ως προς όλους τους κανόνες
∆∆Τ που εφαρµόζονται στην έρευνα
Κανόνες ∆∆Τ: Όλοι
Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 για κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
4.1.18.2.

Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 19. Συνολική Κατάταξη ∆∆Τ µε βάση τους κανόνες και τη βαρύτητα κάθε κανόνα

Σηµειώνεται ότι ο µέσος όρος για όλες τις Ν.Α. είναι 1.84 (µε άριστα το 4)
δηλαδή 46%.
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∆ιάγραµµα 20. Αλφαβητική Κατάταξη ∆∆Τ µε βάση τους κανόνες και τη βαρύτητα κάθε κανόνα

4.1.18.3.

Συµπεράσµατα

Ο µέσος όρος της συνολικής βαθµολογίας των ∆∆Τ των Ν.Α. είναι χαµηλός
και

δείχνει

ότι

χρειάζεται

αρκετή

προσπάθεια

ώστε

οι

Ν.Α.

να

χρησιµοποιήσουν προς όφελος των πολιτών τους τη διαδικτυακή τους
παρουσία.
Επισηµαίνεται ότι ο συγκεκριµένος δείκτης, αν ειδωθεί εξ’ ολοκλήρου από τη
σκοπιά των ∆∆Τ και καθόλου ως προς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, µπορεί να
θεωρηθεί

στην

πραγµατικότητα

λίγο

υψηλότερος

από

την

τιµή

που

εµφανίζει, καθώς στην παρούσα µορφή λαµβάνει υπόψη και κανόνες για την
ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών των Ν.Α. οι οποίες όµως γενικά είναι σε
χαµηλό επίπεδο.
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4.1.19.

∆είκτης Α19: Συνολική αποτίµηση ∆∆Τ σε σχέση µε

το καλύτερο ∆∆Τ
4.1.19.1.

Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Αναγωγή του ∆είκτη Α18 για κάθε Ν.Α. σε σχέση µε τη
βαθµολογία της «βέλτιστης» Ν.Α.
Αποτέλεσµα: Η συγκριτική βαθµολογία κάθε Ν.Α. µε τη βέλτιστη Ν.Α. ως
προς όλους τους κανόνες ∆∆Τ που εφαρµόζονται στην έρευνα
Κανόνες ∆∆Τ: Όλοι
Μετρήσιµο µέγεθος: (Μετρήσιµο µέγεθος του Α18 για την τρέχουσα Ν.Α.) /
(Μέγιστο Μετρήσιµο µέγεθος του Α18)
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το παραπάνω µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στον δείκτη κανόνες αποδίδονται ίσα
βάρη
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4.1.19.2.
Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 21. Συνολική κατάταξη ∆∆Τ σε σχέση µε το καλύτερο ∆∆Τ
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∆ιάγραµµα 22. Αλφαβητική κατάταξη ∆∆Τ σε σχέση µε το καλύτερο ∆∆Τ

Σηµειώνεται ότι ο µέσος όρος για όλες τις Ν.Α. σε σχέση µε τη «βέλτιστη»
Ν.Α. είναι 75%.
4.1.19.3.

Συµπεράσµατα

Ισχύουν τα συµπεράσµατα που διατυπώθηκαν για τους δείκτες Α1 και Α18.

4.2. Μελέτη αποτελεσµάτων για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
των Ν.Α.
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που καταγράφηκαν και ελήφθησαν υπόψη στην
ανάλυση της αξιολόγησης είναι σε πλήθος 701.
Για κάθε µία από τις 54 συνολικά Ν.Α., αναζητήθηκαν οι υπηρεσίες που
παρέχει ηλεκτρονικά (επιπέδου 1 και άνω) και σηµειώθηκε στην αντίστοιχη
υπηρεσία, ένδειξη µε το επίπεδο της υπηρεσίας στη συγκεκριµένη Ν.Α.
Σηµειώνεται ότι στη λίστα µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εµφανίζονται και
υπηρεσίες που έχουν την τιµή 0 σε όλες τις Ν.Α., επειδή είτε α) υπήρχαν στο
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Ληξιαρχείο ∆ιαλειτουργικότητας αλλά δεν παρέχονται από κάποια Ν.Α. είτε β)
υπάρχουν σε κάποιους ∆ιαδικτυακούς Τόπους Ν.Α., αλλά αναφέρεται µόνο ο
τίτλος τους (άρα δεν µπορούν να ενταχθούν στο επίπεδο 1).
Στην συνέχεια κάθε υποενότητας γίνεται µία διαγραµµατική παρουσίαση των
τελικών αποτελεσµάτων της αξιολόγησης και υπάρχει ένας συνοπτικός
σχολιασµός-επεξήγηση για κάθε αποτέλεσµα.

4.2.1.

∆είκτης Β1: Μέσος όρος επιπέδου υπηρεσιών -

Συγκριτικά
4.2.1.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή: Μέτρηση, για κάθε Ν.Α., του Μ.Ο. των υπηρεσιών που
εµφανίζονται για τη συγκεκριµένη Ν.Α., υπολογίζοντας µόνο τις υπηρεσίες
επιπέδου 1 και άνω
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη των Ν.Α. ως προς τον µέσο όρο του επιπέδου
ωριµότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την κάθε
Ν.Α.
Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4 του επιπέδου υπηρεσιών για κάθε
Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Σε όλες τις υπηρεσίες αποδίδονται ίσα βάρη

96

Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που
διαθέτουν οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα

4.2.1.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 23. - Μέσος όρος (Μ.Ο.) επιπέδου υπηρεσιών - Συγκριτικά - 10 Καλύτερες Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία που µετρήθηκε είναι 0, ενώ ο µέσος
όρος για όλες τις Ν.Α. είναι 0.68 (µε άριστα το 4) δηλαδή 17%,
λαµβανοµένων υπόψη και των Ν.Α. που έχουν 0 υπηρεσίες. Συγκεκριµένα,
υπάρχουν 30 Ν.Α. που δεν παρέχουν υπηρεσίες ούτε στο επίπεδο 1.
Για να υπολογιστεί ο µέσος όρος, όλες οι Ν.Α. έχουν την ίδια βαρύτητα
(1/54).
4.2.1.3. Συµπεράσµατα
∆εδοµένου ότι υπάρχουν 30 υπηρεσίες που δεν παρέχουν υπηρεσίες
ηλεκτρονικά, είναι λογικό ο Μ.Ο. που εµφανίζεται στο συγκεκριµένο δείκτη
να είναι ιδιαίτερα χαµηλός. Αν ληφθούν υπόψη µόνο οι Ν.Α. που παρέχουν
υπηρεσίες τουλάχιστον επιπέδου 1, ο µέσος όρος ανέρχεται στο 1.54,
δηλαδή στο 38% που όµως και πάλι υποδεικνύει την ανάγκη για
αναβάθµιση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά από
τις Ν.Α.
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4.2.2.

∆είκτης Β2: Μέσος όρος επιπέδου υπηρεσιών -

Συνολικά
4.2.2.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή: Μέτρηση, για όλες µαζί τις Ν.Α., του Μ.Ο. των υπηρεσιών,
υπολογίζοντας µόνο τις υπηρεσίες επιπέδου 1 και άνω
Αποτέλεσµα: Η εύρεση του µέσου όρου του επιπέδου ωριµότητας των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών όλων των Ν.Α.
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες
Μετρήσιµο µέγεθος: Μ.Ο. από 0 έως 4
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη τιµή (4)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Για κάθε υπηρεσία υπολογίζεται ο Μ.Ο. του επιπέδου στο οποίο
παρέχεται, λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις Ν.Α. που παρέχουν τη
συγκεκριµένη

υπηρεσία

σε

επίπεδο

1

και

άνω.

Στη

συνέχεια

υπολογίζεται ο Μ.Ο. του παραπάνω µεγέθους, για όλες τις υπηρεσίες.
•

Σε όλες τις υπηρεσίες αποδίδονται ίσα βάρη
4.2.2.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων

Ο Μ.Ο. των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Ν.Α. βρίσκεται στο 1.45,
λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις υπηρεσίες που είναι από επίπεδο 1 και πάνω.
Ποσοστιαία, ο Μ.Ο. του βαθµού ηλεκτρονικοποίησης βρίσκεται µόλις στο
36% (το 100% αντιστοιχεί σε Μ.Ο. 4).
4.2.2.3. Συµπεράσµατα
Το παραπάνω αποτέλεσµα προκύπτει, επειδή υπάρχουν πολλές Ν.Α. (30) που
δεν παρέχουν υπηρεσίες, ούτε σε επίπεδο 1. Αν ληφθούν υπόψη µόνο οι
Ν.Α. που παρέχουν υπηρεσίες τουλάχιστον επιπέδου 1, ο µέσος όρος
ανέρχεται στο 1.54, που όµως και πάλι υποδεικνύει την ανάγκη για
αναβάθµιση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά από
τις Ν.Α.
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4.2.3.

∆είκτης Β3: Αριθµός υπηρεσιών που παρέχονται από

Ν.Α.
4.2.3.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή: Μέτρηση, για κάθε Ν.Α., του πλήθους των υπηρεσιών που
εµφανίζονται για τη συγκεκριµένη Ν.Α., υπολογίζοντας µόνο τις υπηρεσίες
επιπέδου 1 και άνω
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη των Ν.Α. ως προς το πλήθος των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών που παρέχουν
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την κάθε
Ν.Α.
Μετρήσιµο µέγεθος: Πλήθος υπηρεσιών
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. του πλήθους υπηρεσιών, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις Ν.Α.

•

Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι υπηρεσίες επιπέδου 1 και άνω
4.2.3.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 24. Αριθµός υπηρεσιών που παρέχονται από Ν.Α. - 10 Καλύτερες Ν.Α.
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Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία που µετρήθηκε είναι 0, ενώ ο µέσος
όρος για όλες τις Ν.Α. είναι 40 υπηρεσίες.
4.2.3.3. Συµπεράσµατα
Το πλήθος των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Ν.Α., ανεξαρτήτως
επιπέδου, είναι σηµαντικό, ακόµα κι αν υπάρχουν 30 Ν.Α. που δεν παρέχουν
υπηρεσίες10. Βέβαια, ο συγκεκριµένος δείκτης θα µπορεί να αναλυθεί
καλύτερα

σε

προσδιοριστεί

συνδυασµό
αν

οι

µε

τους

υπηρεσίες

επόµενους

παρέχονται

σε

δύο

δείκτες,

ικανοποιητικά

ώστε

να

επίπεδα

ωριµότητας ώστε να ωφελήσουν ουσιαστικά τους πολίτες των Ν.Α.

4.2.4.

∆είκτης Β4: Αριθµός προηγµένων υπηρεσιών που

παρέχονται από Ν.Α.
4.2.4.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή: Μέτρηση, για κάθε Ν.Α., του πλήθους των υπηρεσιών που
εµφανίζονται για τη συγκεκριµένη Ν.Α., υπολογίζοντας µόνο τις υπηρεσίες
επιπέδου 3 και άνω
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη των Ν.Α. ως προς το πλήθος των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών επιπέδου 3 και άνω που παρέχουν
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την κάθε
Ν.Α.
Μετρήσιµο µέγεθος: Πλήθος υπηρεσιών επιπέδου 3 και άνω
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. του πλήθους υπηρεσιών επιπέδου 3 και άνω, λαµβάνοντας
υπόψη όλες τις Ν.Α.

•

10

Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι υπηρεσίες επιπέδου 3 και άνω

βλ. ανάλυση ∆είκτη Β1
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4.2.4.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 25. Αριθµός προηγµένων υπηρεσιών που παρέχονται από Ν.Α. - Καλύτερες Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι εκτός των τριών Ν.Α. που αναφέρονται, οι υπόλοιπες Ν.Α.
δεν παρέχουν καµία προηγµένη υπηρεσία.
4.2.4.3. Συµπεράσµατα
Η παροχή υπηρεσιών επιπέδου 3 και άνω είναι ελάχιστη και απέχει πολύ από
το να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Χρειάζεται µεθόδευση από τις Ν.Α. και
συγκεκριµένη στρατηγική, προκειµένου να εφαρµοστεί η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση προς όφελος των πολιτών των Ν.Α.

4.2.5.

∆είκτης

Β5:

Υπηρεσίες

ανά

επίπεδο

ηλεκτρονικοποίησης
4.2.5.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή: Μέτρηση, για κάθε Ν.Α., του πλήθους των υπηρεσιών που
εµφανίζονται για τη συγκεκριµένη Ν.Α., οµαδοποιηµένες κατά επίπεδο (1
έως 4)

101

Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που
διαθέτουν οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα

Αποτέλεσµα: Η εύρεση του συνολικού πλήθους των υπηρεσιών που παρέχει
κάθε Ν.Α.
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την κάθε
Ν.Α.
Μετρήσιµο µέγεθος:
•

Πλήθος υπηρεσιών επιπέδου 1

•

Πλήθος υπηρεσιών επιπέδου 2

•

Πλήθος υπηρεσιών επιπέδου 3

•

Πλήθος υπηρεσιών επιπέδου 4

Απεικονιζόµενο µέγεθος: Τα µετρήσιµα µεγέθη και το άθροισµά τους για
κάθε Ν.Α.
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι υπηρεσίες επιπέδου 1 και άνω
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4.2.5.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 26. Υπηρεσίες ανά επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης – Όλες οι Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι υπάρχουν 30 Ν.Α. που δεν παρέχουν καθόλου ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ ο µέσος όρος του πλήθους των
υπηρεσιών που παρέχονται από τις υπόλοιπες Ν.Α. είναι 40 υπηρεσίες.
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4.2.5.3. Συµπεράσµατα
Οι Ν.Α. παρέχουν περίπου ίσο πλήθος υπηρεσιών επιπέδου 1 και 2
(αθροιστικά για όλες τις Ν.Α.) και µάλιστα σε µεγάλο αριθµό. Αντίθετα, οι
υπηρεσίες επιπέδων 3-4 είναι ελάχιστες και χρειάζονται σηµαντική βελτίωση.

4.2.6.

∆είκτης Β6: Υπηρεσίες ανά ∆ιεύθυνση
4.2.6.1. Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Μέτρηση, για κάθε Νοµαρχιακή ∆ιεύθυνση, του πλήθους των
υπηρεσιών που παρέχονται από αυτήν
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη των Νοµαρχιακών ∆ιευθύνσεων Ν.Α. ως προς το
πλήθος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από όλες τις
Ν.Α.
Μετρήσιµο µέγεθος: Πλήθος υπηρεσιών για κάθε ∆ιεύθυνση
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε ∆ιεύθυνσης ως προς τον δείκτη

•

Ποσοστό του πλήθους υπηρεσιών για κάθε ∆ιεύθυνση, σε σχέση µε το
συνολικό πλήθος των υπηρεσιών από όλες τις ∆ιευθύνσεις

•

Λαµβάνονται υπόψη όλες οι υπηρεσίες
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4.2.6.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 27. Υπηρεσίες ανά ∆ιεύθυνση

4.2.6.3. Συµπεράσµατα
Οι ∆ιευθύνσεις Υγείας και Μεταφορών συγκεντρώνουν την πλειονότητα των
υπηρεσιών που παρέχονται από τις Ν.Α.

4.2.7.

∆είκτης Β7: Υπηρεσίες ανά Τύπο υπηρεσίας
4.2.7.1. Χαρακτηριστικά

Περιγραφή:

Μέτρηση,

για

κάθε

Τύπο

Υπηρεσίας

(αίτηση,

χορήγηση

πιστοποιητικού κλπ), του πλήθους των υπηρεσιών που παρέχονται για το
συγκεκριµένο τύπο
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη των Τύπων Υπηρεσίας ως προς το πλήθος των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που συνδέονται µε τους τύπους αυτούς
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από όλες τις
Ν.Α.
Μετρήσιµο µέγεθος: Πλήθος υπηρεσιών για κάθε Τύπο Υπηρεσίας
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης του κάθε Τύπου Υπηρεσίας ως προς τον δείκτη

•

Ποσοστό του πλήθους υπηρεσιών για κάθε Τύπο Υπηρεσίας, σε σχέση
µε το συνολικό πλήθος των υπηρεσιών για όλους τους τύπους

•

Λαµβάνονται υπόψη όλες οι υπηρεσίες
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4.2.7.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 28. - Υπηρεσίες ανά Τύπο υπηρεσίας

4.2.7.3. Συµπεράσµατα
Η χορήγηση Αδείας (διαφόρων µορφών) είναι η δηµοφιλέστερη υπηρεσία
που παρέχεται από τις Ν.Α. ανά τύπο υπηρεσίας.

4.2.8.

∆είκτης Β8: Υπηρεσίες ανά Κατηγορία υπηρεσίας
4.2.8.1. Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Μέτρηση, για κάθε Κατηγορία Υπηρεσίας (άδειες επαγγέλµατος,
λειτουργία εταιρειών κλπ), του πλήθους των υπηρεσιών που παρέχονται για
τη συγκεκριµένη κατηγορία
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη των κατηγοριών υπηρεσίας ως προς το πλήθος των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που συνδέονται µε τις κατηγορίες αυτές
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Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από όλες τις
Ν.Α.
Μετρήσιµο µέγεθος: Πλήθος υπηρεσιών για κάθε κατηγορία υπηρεσίας
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε κατηγορίας υπηρεσίας ως προς τον δείκτη

•

Ποσοστό του πλήθους υπηρεσιών για κάθε κατηγορία Υπηρεσίας, σε
σχέση µε το συνολικό πλήθος των υπηρεσιών για όλους τις κατηγορίες

•

Λαµβάνονται υπόψη όλες οι υπηρεσίες
4.2.8.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 29. Υπηρεσίες ανά Κατηγορία υπηρεσίας - 10 ∆ηµοφιλέστερες Υπηρεσίες

Σηµειώνεται ότι συνολικά παρέχονται 49 κατηγορίες υπηρεσιών. Από αυτές,
το ελάχιστο πλήθος υπηρεσιών είναι 1 υπηρεσία ανά κατηγορία και ο µέσος
όρος του πλήθους των υπηρεσιών ανά κατηγορία είναι.14.
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4.2.8.3. Συµπεράσµατα
Η Άδειες επαγγέλµατος και οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε εταιρείες είναι οι
δηµοφιλέστερες υπηρεσίες που παρέχονται από τις Ν.Α. ανά κατηγορία
υπηρεσίας.

4.2.9.

∆είκτης Β9: ∆ηµοφιλέστερες υπηρεσίες ως προς την

παροχή από τις Ν.Α.
4.2.9.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή: Μέτρηση, για κάθε υπηρεσία, του πλήθους των Ν.Α. που τις
παρέχουν
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη των υπηρεσιών ως προς το πλήθος των Ν.Α. που
τις παρέχουν
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες
Μετρήσιµο µέγεθος: Πλήθος Ν.Α. που παρέχουν κάθε υπηρεσία
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε υπηρεσίας ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. του αριθµού Ν.Α. που παρέχουν κάθε υπηρεσία

•

Λαµβάνονται υπόψη όλες οι υπηρεσίες
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4.2.9.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 30. ∆ηµοφιλέστερες υπηρεσίες ως προς το πλήθος των Ν.Α. που τις παρέχουν

Σηµειώνεται ότι για τις προσφερόµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ο µέσος
όρος του αριθµού των Ν.Α. που παρέχουν κάθε υπηρεσία είναι 3.1.
Επίσης, βρέθηκαν 126 υπηρεσίες, για τις οποίες δεν υπάρχουν Ν.Α.
που τις παρέχουν. Πρόκειται για 99 υπηρεσίες που υπήρχαν στο Ληξιαρχείο
∆ιαλειτουργικότητας και δεν παρέχονται από κάποια Ν.Α., ενώ οι υπόλοιπες
27 είναι υπηρεσίες που απλώς αναφέρονται στους ∆ιαδικτυακού Τόπους
κάποιων Ν.Α., αλλά δεν αναφέρεται – εκτός από τον τίτλο τους – κάποιο
άλλο στοιχείο κι εποµένως δε µπορούν να θεωρηθούν υπηρεσίες επιπέδου 1.
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4.2.9.3. Συµπεράσµατα
Η χορήγηση αδείας άσκησης επαγγέλµατος Ιατρού καθώς και τα επιδόµατα
(διαφόρων µορφών) είναι οι δηµοφιλέστερες υπηρεσίες ως προς την παροχή
από τις Ν.Α..

4.2.10.

∆είκτης Β10: ∆ηµοφιλέστερες υπηρεσίες ως προς το

επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης τους από τις Ν.Α.
4.2.10.1.

Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Μέτρηση, για κάθε υπηρεσία, του επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης
(ωριµότητας) που παρέχεται κατά µέσο όρο από τις Ν.Α.
Αποτέλεσµα:

Η

κατάταξη

των

υπηρεσιών

ως

προς

το

επίπεδο

ηλεκτρονικοποίησης στο οποίο παρέχονται από τις Ν.Α.
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες
Μετρήσιµο µέγεθος: Επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης που παρέχεται κάθε
υπηρεσία
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε υπηρεσίας ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. του επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης στο οποίο παρέχεται κάθε
υπηρεσία

•

Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι υπηρεσίες επιπέδου 1 και άνω
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4.2.10.2.

Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 31. ∆ηµοφιλέστερες υπηρεσίες ως προς το επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης τους από
τις Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι για τις προσφερόµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ο µέσος
όρος του επιπέδου ηλεκτρονικοποίησης είναι 1.45.
4.2.10.3.

Συµπεράσµατα

Το δείγµα των υπηρεσιών επιπέδου 3 είναι αρκετά µικρό, οπότε οι
εµφανιζόµενες ως πρώτες στην κατάταξη υπηρεσίες επιπέδου 3, οφείλουν
την κατάταξη τους στο ότι παρέχονται έστω και από µία Ν.Α. Για τις
υπηρεσίες

επιπέδου

2,

επειδή

το

δείγµα

αναφοράς

είναι

σηµαντικά

µεγαλύτερο, η θέση τους στην κατάταξη θεωρείται σταθερά στις πρώτες
θέσεις.
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4.2.11.

∆είκτης Β11: Συνολική βαθµολογία υπηρεσιών Ν.Α. -

Συγκριτικά
4.2.11.1.

Χαρακτηριστικά

Περιγραφή: Μέτρηση, για κάθε Ν.Α., του αθροίσµατος της βαθµολογίας για
τις υπηρεσίες που παρέχει η Ν.Α.
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη των Ν.Α. ως προς το άθροισµα της βαθµολογίας για
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την κάθε
Ν.Α.
Μετρήσιµο µέγεθος: Άθροισµα βαθµολογιών για όλες τις υπηρεσίες που
παρέχονται από κάθε Ν.Α.
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Οι

υπηρεσίες

που

πολλαπλασιαστή

παρέχονται

βαρύτητας

1,

σε
οι

επίπεδο

υπηρεσίες

πολλαπλασιαστή 2 κ.ο.κ
•

Σε όλες τις υπηρεσίες αποδίδονται ίσα βάρη
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4.2.11.2.

Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 32. - Συνολική βαθµολογία υπηρεσιών Ν.Α. - 10 Καλύτερες Ν.Α.

Σηµειώνεται ότι η ελάχιστη βαθµολογία που µετρήθηκε είναι 0, ενώ ο µέσος
όρος της βαθµολογίας για όλες τις Ν.Α. είναι 60. Επίσης υπάρχουν 30
Ν.Α. που δεν παρέχουν υπηρεσίες ούτε στο επίπεδο 1.
Για να υπολογιστεί ο µέσος όρος, όλες οι Ν.Α. έχουν την ίδια βαρύτητα
(1/54).
4.2.11.3.

Συµπεράσµατα

∆εδοµένου ότι υπάρχουν 30 υπηρεσίες που δεν παρέχουν υπηρεσίες
ηλεκτρονικά, είναι λογικό ο Μ.Ο. που εµφανίζεται στο συγκεκριµένο δείκτη
να είναι ιδιαίτερα χαµηλός. Αν ληφθούν υπόψη µόνο οι Ν.Α. που παρέχουν
υπηρεσίες τουλάχιστον επιπέδου 1, ο µέσος όρος ανέρχεται στο 137.
Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να λαµβάνεται υπόψη θεωρώντας ότι
παρέχει το ισοδύναµο υπηρεσιών επιπέδου 1 για κάθε Ν.Α. ∆ηλαδή, µια
Ν.Α. που παρέχει µόνο 5 υπηρεσίες επιπέδου 3, λαµβάνει βαθµολογία
5x3=15 και έχει ισοδύναµο υπηρεσιών επιπέδου 1 ίσο µε 15 υπηρεσίες
επιπέδου 1.
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Μελλοντικά, ο δείκτης θα µπορούσε να υπολογίζεται και µε παραµετρικό
τρόπο θέτοντας τη βαρύτητα των υπηρεσιών των διαφόρων επιπέδων. Για
παράδειγµα, θα µπορούσαµε να µπορούσαµε να ορίσουµε ότι οι υπηρεσίες
επιπέδου 3 να υπολογίζονται µε 10πλάσια βαρύτητα από τις υπηρεσίες
επιπέδου 1 και όχι µε τριπλάσια βαρύτητα όπως χρησιµοποιήσαµε στην
παρούσα ανάλυση.

4.3. Μελέτη συνδυασµένων αποτελεσµάτων για Ν.Α.
Στις

επόµενες

παρουσίαση

ενότητες

των

συνέχεια

συνδυασµένων

γίνεται

ανάλυση

αποτελεσµάτων

και

της

διαγραµµατική

αξιολόγησης

και

παρουσιάζεται συνοπτικός σχολιασµός-επεξήγηση για κάθε αποτέλεσµα.

4.3.1.

∆είκτης Γ1: Γενικός δείκτης αξιολόγησης ∆∆Τ και

υπηρεσιών Ν.Α.
4.3.1.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή: Αφορά στον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας για κάθε
Ν.Α. µε βάση τα αποτελέσµατα των ∆εικτών Α18 και Β1 και µε συντελεστή
στάθµισης για τους δύο δείκτες
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη των Ν.Α. ως προς τη συνολική βαθµολογία κάθε
Ν.Α.
Κανόνες ∆∆Τ και ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Όλοι οι κανόνες και όλες οι
υπηρεσίες
Μετρήσιµο µέγεθος: Συνολική βαθµολογία για κάθε Ν.Α. από 0 έως 1
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Ποσοστό του µετρήσιµου µεγέθους ως προς τη
µέγιστη δυνατή τιµή (1)
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Μ.Ο. των βαθµολογιών των Ν.Α. στο δείκτη

•

Ανάθεση

συντελεστή

στάθµισης

σε

δείκτη

∆∆Τ

και

σε

δείκτη

υπηρεσιών
•

Σε όλους τους συµµετέχοντες στους δύο δείκτες κανόνες και
υπηρεσίες αποδίδονται ίσα βάρη
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4.3.1.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
Με απόδοση των τιµών:
•

0.5 στη βαρύτητα του ∆∆Τ και

•

0.5 στη βαρύτητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

προκύπτει η παρακάτω ταξινόµηση για τις 10 καλύτερες Ν.Α.
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∆ιάγραµµα 33. Γενικός δείκτης αξιολόγησης ∆∆Τ και υπηρεσιών Ν.Α. – 10 καλύτερες Ν.Α.

Αλλάζοντας τις βαρύτητες κατά τις οποίες προσµετράται η αξιολόγηση ∆∆Τ
και η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, παρατηρούµε τις παρακάτω
διαφοροποιήσεις.
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∆∆Τ=0.8, Ηλ.Υπ.=0.2
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∆ιάγραµµα 34. Γενικός δείκτης αξιολόγησης ∆∆Τ και υπηρεσιών Ν.Α. – 10 καλύτερες Ν.Α.

∆∆Τ=0.2, Ηλ.Υπ.=0.8
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∆ιάγραµµα 35. Γενικός δείκτης αξιολόγησης ∆∆Τ και υπηρεσιών Ν.Α. – 10 καλύτερες Ν.Α.
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Σηµειώνεται ότι ο µέσος όρος της συνολικής αξιολόγησης για τις Ν.Α.
βρίσκεται στο 32% του βέλτιστου, ενώ η χαµηλότερη τιµή προκύπτει για τη
Ν.Α. Ευρυτανίας και βρίσκεται στο 18%.
4.3.1.3. Συµπεράσµατα
Ο γενικευµένος δείκτης αξιολόγησης είναι σχετικά χαµηλός και σηµαντικά
µειωµένος σε σχέση µε τον γενικό δείκτη ∆∆Τ, καθώς στο γενικευµένο
δείκτη προσµετρώνται και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που µε τη σειρά τους
είναι σε ιδιαίτερα χαµηλό επίπεδο.

4.3.2.

∆είκτης Γ2: Πληθυσµιακή κατανοµή σε σχέση µε

ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών επιπέδου 3 και άνω
4.3.2.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή: Μέτρηση, µε βάση κάθε Ν.Α., του πληθυσµού στον οποίο
απευθύνονται οι υπηρεσίες, υπολογίζοντας µόνο τις υπηρεσίες επιπέδου 3
και άνω
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη των Ν.Α. ως προς τον πληθυσµό στον οποίο
παρέχουν υπηρεσίες επιπέδου 3 και άνω
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Υπηρεσίες επιπέδου 3 και άνω
Μετρήσιµο µέγεθος: Πληθυσµός για κάθε Ν.Α. µε πρόσβαση σε υπηρεσίες
επιπέδου 3 και άνω
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Σύνολο πληθυσµού µε πρόσβαση σε υπηρεσίες επιπέδου 3 και άνω

•

Ποσοστό πληθυσµού µε πρόσβαση σε υπηρεσίες επιπέδου 3 και άνω
σε σχέση µε το συνολικό πληθυσµό της χώρας

•

Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι υπηρεσίες επιπέδου 3 και άνω
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4.3.2.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 36. Πληθυσµιακή κατανοµή σε σχέση µε ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών επιπέδου 3

Προκύπτει ότι το σύνολο του πληθυσµού που έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες
επιπέδου

τουλάχιστον

3

είναι

287.287

επί

συνολικού

πληθυσµού

10.961.758 δηλαδή ποσοστό 2.6%.
4.3.2.3. Συµπεράσµατα
Ο συγκεκριµένος δείκτης µπορεί να συνδυαστεί µε το ∆είκτη Β4, οπότε και
φαίνεται ότι δεν είναι µόνο το πλήθος των υπηρεσιών επιπέδου 3 χαµηλό,
αλλά και οι Ν.Α. που παρέχουν υπηρεσίες επιπέδου 3 καθώς και ο πληθυσµός
τους. Για παράδειγµα, θα υπήρχε σηµαντική διαφορά, αν η Ν.Α. Αθηνών,
που είναι η πολυπληθέστερη, παρείχε έστω και µία υπηρεσία επιπέδου 3.
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4.3.3.

∆είκτης Γ3: Πληθυσµιακή κατανοµή σε σχέση µε

ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών επιπέδου 2
4.3.3.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή: Μέτρηση, µε βάση κάθε Ν.Α., του πληθυσµού στον οποίο
απευθύνονται οι υπηρεσίες, υπολογίζοντας µόνο τις υπηρεσίες επιπέδου 2
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη των Ν.Α. ως προς τον πληθυσµό στον οποίο
παρέχουν υπηρεσίες επιπέδου 2
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Υπηρεσίες επιπέδου 2
Μετρήσιµο µέγεθος:
•

Πληθυσµός Ν.Α. για τις Ν.Α. µε πρόσβαση σε τουλάχιστον 10
υπηρεσίες επιπέδου 2

•

Πληθυσµός Ν.Α. για τις Ν.Α. µε πρόσβαση σε έστω και µία υπηρεσία
επιπέδου 2

Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Σύνολο πληθυσµού:

•

•

o

µε πρόσβαση σε τουλάχιστον 10 υπηρεσίες επιπέδου 2

o

µε πρόσβαση σε έστω και µία υπηρεσία επιπέδου 2

Ποσοστό πληθυσµού:
o

µε πρόσβαση σε τουλάχιστον 10 υπηρεσίες επιπέδου 2

o

µε πρόσβαση σε έστω και µία υπηρεσία επιπέδου 2

Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι υπηρεσίες επιπέδου 2
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4.3.3.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 37. Πληθυσµιακή κατανοµή σε σχέση µε ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών επιπέδου 2
(τουλάχιστον 10 υπηρεσίες) – Ταξινόµηση κατά πληθυσµό – Top 10

Προκύπτει

ότι

το

σύνολο

του

πληθυσµού

που

έχει

πρόσβαση

σε

τουλάχιστον 10 υπηρεσίες επιπέδου 2 είναι 4.882.682 επί συνολικού
πληθυσµού 10.961.758 δηλαδή ποσοστό 44.5%..
Αν δε θέσουµε ως όριο τις 10 υπηρεσίες και αναζητήσουµε το σύνολο του
πληθυσµού µε πρόσβαση έστω και σε µία υπηρεσία επιπέδου 2, βρίσκουµε
σύνολο 5.862.257 δηλαδή ποσοστό 53.5%..
4.3.3.3. Συµπεράσµατα
Σηµαντικό ποσοστό του συνολικού πληθυσµού έχει πρόσβαση στην εύρεση
ηλεκτρονικών εγγράφων (φορµών) σχετικά µε υπηρεσίες που παρέχονται
από τις Ν.Α. της περιοχής τους.
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4.3.4.

∆είκτης Γ4: Πληθυσµιακή κατανοµή σε σχέση µε

ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών επιπέδου 1
4.3.4.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή: Μέτρηση, µε βάση κάθε Ν.Α., του πληθυσµού στον οποίο
απευθύνονται οι υπηρεσίες, υπολογίζοντας µόνο τις υπηρεσίες επιπέδου 1
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη των Ν.Α. ως προς τον πληθυσµό στον οποίο
παρέχουν υπηρεσίες επιπέδου 1
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Υπηρεσίες επιπέδου 1
Μετρήσιµο µέγεθος:
•

Πληθυσµός Ν.Α. για τις Ν.Α. µε πρόσβαση σε τουλάχιστον 10
υπηρεσίες επιπέδου 1

•

Πληθυσµός Ν.Α. για τις Ν.Α. µε πρόσβαση σε έστω και µία υπηρεσία
επιπέδου 1

Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Σύνολο πληθυσµού:

•

•

o

µε πρόσβαση σε τουλάχιστον 10 υπηρεσίες επιπέδου 1

o

µε πρόσβαση σε έστω και µία υπηρεσία επιπέδου 1

Ποσοστό πληθυσµού:
o

µε πρόσβαση σε τουλάχιστον 10 υπηρεσίες επιπέδου 1

o

µε πρόσβαση σε έστω και µία υπηρεσία επιπέδου 1

Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι υπηρεσίες επιπέδου 2
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4.3.4.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 38. Πληθυσµιακή κατανοµή σε σχέση µε ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών επιπέδου 1
(τουλάχιστον 10 υπηρεσίες) – Ταξινόµηση κατά πληθυσµό – Top 10

Προκύπτει ότι το σύνολο του πληθυσµού που έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες
επιπέδου τουλάχιστον 1 είναι 6.322.100 επί συνολικού πληθυσµού 10.961.758
δηλαδή ποσοστό 57.7%..
Αν δε θέσουµε ως όριο τις 10 υπηρεσίες και αναζητήσουµε το σύνολο του
πληθυσµού µε πρόσβαση έστω και σε µία υπηρεσία επιπέδου 1, βρίσκουµε
σύνολο 7.006.922 δηλαδή ποσοστό 63.9%..
4.3.4.3. Συµπεράσµατα
Μεγάλο ποσοστό του συνολικού πληθυσµού έχει πρόσβαση στην εύρεση
πληροφοριών για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που απαιτείται σχετικά
µε υπηρεσίες που παρέχονται από τις Ν.Α. της περιοχής τους.

122

Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που
διαθέτουν οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα

4.3.5.

∆είκτης Γ5: Πληθυσµιακή κατανοµή σε σχέση µε µη-

ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών
4.3.5.1. Χαρακτηριστικά
Περιγραφή: Μέτρηση, µε βάση κάθε Ν.Α., του πληθυσµού των Ν.Α. για τις
οποίες δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες τουλάχιστον επιπέδου 1
Αποτέλεσµα: Η κατάταξη, ως προς τον πληθυσµό, των Ν.Α. για τις οποίες
δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες τουλάχιστον επιπέδου 1
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Υπηρεσίες επιπέδου 0
Μετρήσιµο µέγεθος: Πληθυσµός για κάθε Ν.Α. για την οποία δεν υπάρχουν
ηλεκτρονικές υπηρεσίες τουλάχιστον επιπέδου 1
Απεικονιζόµενο µέγεθος: Το µετρήσιµο µέγεθος
Άλλα µεγέθη και παραδοχές:
•

Σειρά κατάταξης της κάθε Ν.Α. ως προς τον δείκτη

•

Σύνολο πληθυσµού που δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες έστω
επιπέδου 1

•

Ποσοστό πληθυσµού που δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες έστω
επιπέδου 1

•

Λαµβάνονται υπόψη µόνο οι Ν.Α. που δεν παρέχουν πρόσβαση σε
υπηρεσίες έστω επιπέδου 1
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4.3.5.2. Καταγραφή αποτελεσµάτων
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∆ιάγραµµα 39. Πληθυσµιακή κατανοµή σε σχέση µε µη-ηλεκτρονικοποίηση υπηρεσιών

Προκύπτει ότι το σύνολο του πληθυσµού που δεν έχει πρόσβαση σε
ηλεκτρονικές

υπηρεσίες

είναι

3.487.130 επί

συνολικού

πληθυσµού

10.961.758 δηλαδή ποσοστό 31.8%..
4.3.5.3. Συµπεράσµατα
Υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό του συνολικού πληθυσµού που δεν έχει
ηλεκτρονική πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται από τις Ν.Α. της
περιοχής τους.

4.4.
4.4.1.

Μακροσκοπική ανάλυση
Συσχέτιση πληθυσµού και ηλεκτρονικοποίησης Ν.Α.

Με βάση τον γενικευµένο δείκτη αξιολόγησης που περιγράφεται στην
ενότητα “Στις επόµενες ενότητες συνέχεια γίνεται ανάλυση και διαγραµµατική
παρουσίαση

των

συνδυασµένων

αποτελεσµάτων

της

αξιολόγησης

παρουσιάζεται συνοπτικός σχολιασµός-επεξήγηση για κάθε αποτέλεσµα.
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∆είκτης Γ1: Γενικός δείκτης αξιολόγησης ∆∆Τ και υπηρεσιών Ν.Α.”, απ’ όπου
προκύπτει η τελική συνολική κατάταξη των Ν.Α., εξετάζεται αν υπάρχει ή όχι
συσχέτιση ανάµεσα στην ηλεκτρονικοποίηση των Ν.Α. (όπως προκύπτει
από τον συγκεκριµένο δείκτη) και στο µέγεθος του πληθυσµού τους.
Ως πληθυσµιακά µεγέθη των Ν.Α. χρησιµοποιήθηκαν αυτά της απογραφής
του 2001, όπως καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Κατάλογος Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
Με χρήση

της συνάρτησης

CORREL του Excel,

προκύπτει αρνητική

συσχέτιση µε τιµή -0.18, που δείχνει ότι υπάρχει µικρή αρνητική συσχέτιση
µεταξύ των δύο µεγεθών. ∆ηλαδή, όσο µεγαλύτερος είναι ο πληθυσµός
µιας Ν.Α., υπάρχει µια τάση να µειώνεται το επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης
τους.
Σηµειώνεται ότι για τη µέτρηση της παραπάνω συσχέτισης, χρησιµοποιήθηκε
50% βαρύτητα στην ωριµότητα του ∆∆Τ και 50% για τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες.
Παρατηρούµε ότι αν αποδώσουµε βαρύτητα εξ’ ολοκλήρου στην ωριµότητα
του ∆∆Τ, η συσχέτιση µεταβάλλεται ελάχιστα σε τιµή -0.17, ενώ αν
αποδώσουµε

βαρύτητα

εξ’

ολοκλήρου

στις

ηλεκτρονικές

υπηρεσίες

η

συσχέτιση µεταβάλλεται πάλι ελάχιστα σε τιµή -0.17, που σηµαίνει ότι η
αρχική τάση που διαπιστώθηκε εξακολουθεί να ισχύει σε κάθε περίπτωση.

4.4.2.

Συσχέτιση έκτασης και ηλεκτρονικοποίησης Ν.Α.

Το ζητούµενο στη συγκεκριµένη ανάλυση είναι η εξέταση του κατά πόσο οι
Ν.Α. µε τη µεγαλύτερη έκταση (κι εποµένως αυξηµένες δυσκολίες διαχείρισης
της κεντρικής οργάνωσης) έχουν επενδύσει στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση
προκειµένου να εξυπηρετούν αποτελεσµατικά τους πολίτες τους.
ΜΕ βάση τον γενικευµένο δείκτη αξιολόγησης που περιγράφεται στην
ενότητα “4.3.1.∆είκτης Γ1: Γενικός δείκτης αξιολόγησης ∆∆Τ και υπηρεσιών
Ν.Α.”, απ’ όπου προκύπτει η τελική συνολική κατάταξη των Ν.Α., εξετάζεται
αν υπάρχει ή όχι συσχέτιση ανάµεσα στην ηλεκτρονικοποίηση των Ν.Α.
(όπως προκύπτει από τον συγκεκριµένο δείκτη) και στην έκταση τους.
Για την γεωγραφική έκταση που καταλαµβάνει κάθε Ν.Α. χρησιµοποιήθηκαν
τα µεγέθη που καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Κατάλογος Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
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Με χρήση της συνάρτησης CORREL του Excel, προκύπτει πολύ µικρή τιµή (0.09), που δείχνει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των δύο
µεγεθών.
Για τη µέτρηση της παραπάνω συσχέτισης, χρησιµοποιήθηκε 50% βαρύτητα
στην ωριµότητα του ∆∆Τ και 50% για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Παρατηρούµε ότι αν αποδώσουµε βαρύτητα εξ’ ολοκλήρου στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, η συσχέτιση µεταβάλλεται ελάχιστα σε τιµή περίπου -0.05, που
σηµαίνει ότι η αρχικά διαπιστωµένη έλλειψη συσχέτισης δεν διαταράσσεται.

4.4.3.

Συσχέτιση επίτευξης κανόνων ΚΥ και ΚΠ

Παρατηρώντας τα διαγράµµατα των καλύτερων βαθµολογικά Ν.Α. ως προς
την εκπλήρωση των κανόνων ΚΥ και ΚΠ, βλέπουµε ότι υπάρχει συσχέτιση
στην επίτευξης των κανόνων αυτών. Μόνο οι 3 από τις 5 πρώτες Ν.Α. του
δείκτη ΚΥ δε βρίσκονται στη 10άδα του δείκτη ΚΠ και βρίσκονται (όπως
προκύπτει από τα στοιχεία στη µέση της κατάταξης κατά ΚΠ.
Με τη χρήση της συνάρτησης CORREL του Excel, επιβεβαιώνεται η θετική
συσχέτιση για τις καλύτερες Ν.Α. κατά ΚΥ και ΚΠ.

4.4.4.

Λοιπές Συσχετίσεις µεταξύ των ∆εικτών ∆∆Τ

Στη συνέχεια απεικονίζεται ο βαθµός συσχέτισης των ∆εικτών ∆∆Τ που
υπολογίστηκαν στην ενότητα 4.1.
Προκύπτει ότι υπάρχει σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα:
•

στην αξιολόγηση περιεχοµένου και στην αξιολόγηση ηλεκτρονικών
υπηρεσιών

•

στην παροχή Ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην
Ασφάλεια Συστηµάτων & Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων
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Η χρωµατολογία που ακολουθείται είναι η εξής:
Σηµαντική συσχέτιση
Μερική συσχέτιση
Τάση
∆∆Τ - 5
∆∆Τ-5: Ονοµατοδοσία
∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών
Τόπων
∆∆Τ-6: Εικαστική
παρουσίαση
∆∆Τ-7: ∆οµή και Περιεχόµενο
∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών
Τόπων
∆∆Τ-8: Προσβασιµότητα
∆∆Τ-9: Πολλαπλοί
διαδικτυακοί τόποι
∆∆Τ-10: Παροχή
Ηλεκτρονικών υπηρεσιών
προς τους πολίτες
∆∆Τ-11: Παροχή υπηρεσιών
προστιθέµενης αξίας
∆∆Τ-12: Αξιολόγηση
περιεχοµένου
∆∆Τ-13: Αξιολόγηση
ηλεκτρονικών υπηρεσιών
∆∆Τ-14: Ασφάλεια
Συστηµάτων & Προστασία
Προσωπικών ∆εδοµένων
∆∆Τ-15: Χρήστες ∆ηµοσίων
∆ιαδικτυακών Τόπων

∆∆Τ - 6

∆∆Τ - 7

∆∆Τ - 8

∆∆Τ - 9

∆∆Τ - 10

∆∆Τ - 11

∆∆Τ - 12

∆∆Τ - 13

∆∆Τ - 14

∆∆Τ - 15

∆∆Τ - 16

1
0,108609813

1

0,230516584
0,118541565

0,3820309
0,0396556

0,1142071

1

0,242231181

0,1146416

0,1340662

0,0636478

1

0,116126406

0,0229667

0,2912591

0,118291

-0,083361

1

0,262815528

0,2557008

0,3105782

0,0484255

0,0224275

0,3539465

1

0,054166654

0,3527083

0,3194919

0,0272489

0,0021839

0,1239287

0,1289123

1

0,050101229

0,2880735

0,2765913

0,0303459

0,0172986

0,0809483

0,003238

0,8566653

1

0,067676141

0,0277326

0,292327

0,0785305

0,0865603

0,7955677

0,4829683

0,1448546

0,0690474

0,172757936

0,2328573

0,2000979

0,0565543

0,3526719

0,3547393

0,158407212

0,2394842

0,0653326

0,1990189
0,1932571

0,081427

0,0577013

0,4125924

0,0248866
0,0595018

0,0060655
0,0647017

1

∆∆Τ-16: Νοµικά Θέµατα
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1
0,5245072

1

0,2320055

0,3511604
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4.4.5.

Συσχετίσεις µεταξύ των ∆εικτών των Ηλεκτρονικών

Υπηρεσιών
Στα πλαίσια της ανάλυσης εξετάστηκαν οι πιθανές συσχετίσεις ανάµεσα στα
επίπεδα υπηρεσιών που παρέχονται από τις Ν.Α.
∆ιαπιστώθηκε ότι µεταξύ υπηρεσιών επιπέδου 1 και επιπέδου 2 υπάρχει µια
τάση για θετική συσχέτιση 0.36, δηλαδή όπως µεταβάλλεται ο αριθµός των
υπηρεσιών του ενός επιπέδου από Ν.Α. σε Ν.Α., υπάρχει µια τάση να
µεταβάλλεται κατά αυτόν τον τρόπο και ο αριθµός των υπηρεσιών του άλλου
επιπέδου.
Μεταξύ υπηρεσιών επιπέδου 2 και επιπέδου 3 δεν υπάρχει συσχέτιση
(τιµή συντελεστή συσχέτισης 0.11), καθώς επίσης και µεταξύ υπηρεσιών
επιπέδου 1 και επιπέδου 3 (τιµή συντελεστή συσχέτισης 0.10).

4.4.6.

Συσχέτιση µεταξύ ∆∆Τ και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Εξετάστηκε η γενική συσχέτιση µεταξύ της συνολικής αξιολόγησης των ∆∆Τ
των

Ν.Α.

και

των

ηλεκτρονικών

υπηρεσιών

τους

ώστε

να

εξαχθεί

συµπέρασµα σχετικά µε το κατά πόσο οι Ν.Α. µε υψηλές επιδόσεις στην
ποιότητα

των

∆∆Τ

τους

έχουν

υψηλές

επιδόσεις

και

στην

παροχή

ηλεκτρονικών υπηρεσιών κι αντίστροφα.
Ο βαθµός συσχέτισης µεταξύ των δύο δεικτών ∆∆Τ-18 και Η.Ε.-1 προέκυψε
µε τιµή 0.20 που δείχνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των δύο
µεγεθών.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
5.1. Συµπεράσµατα
Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ελλιπούς ηλεκτρονικοποίησης σε Εθνικό
επίπεδο, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις χαρακτηρίζονται ως επί τω πλείστον
από έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού όσον αφορά στη διαδικτυακή τους
παρουσία και ιδιαίτερα στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους
πολίτες τους. Παρά το σηµαντικό πλήθος επισκεπτών των διαδικτυακών
τόπων τους και τις πολυάριθµες υπηρεσίες που παρέχουν - µέσω φυσικής
παρουσίας

-

στους

πολίτες

τους,

οι

Ν.Α.

διακρίνονται

από

έντονη

ποικιλοµορφία στον τρόπο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών και
σηµαντικές ελλείψεις όσον αφορά στη συµµόρφωση µε κοινά αποδεκτούς
κανόνες11.
Στη συνέχεια περιγράφονται ειδικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από
την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας.
Όσον αφορά την παροχή περιεχοµένου από τους ∆∆Τ των Ν.Α., η δοµή, το
περιεχόµενο, η προσβασιµότητα και η διάδοση τους, αποτελούν τα σηµεία
όπου οι Ν.Α. βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο κάλυψης.
Αντίθετα, όσον αφορά τη δυνατότητα υποβολής παραπόνων, την αξιολόγηση
του περιεχοµένου και των παρεχόµενων υπηρεσιών, την ασφάλεια και την
ενηµέρωση των χρηστών σχετικά µε την εγγραφή τους καθώς και για νοµικά
θέµατα του ∆∆Τ, οι Ν.Α. βρίσκονται σε πολύ πρώιµο στάδιο και δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θέτει το ΠΠ-∆∆Τ.
Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης ως προς τους ∆∆Τ, βρίσκονται οι Ν.Α.
Πρέβεζας, Ηρακλείου και ∆υτικής Αττικής.
Όσον αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι Ν.Α. παρέχουν
περίπου ίσο πλήθος υπηρεσιών επιπέδου 1 και 2 (αθροιστικά για όλες τις
Ν.Α.) και µάλιστα σε µεγάλο αριθµό (περισσότερες από 1000 για καθένα από
τα δύο αυτά επίπεδα.
Επίσης

είναι

σηµαντικό

ότι

ηλεκτρονικές

υπηρεσίες.

Ενδεχοµένως

υλοποιήσει

ηλεκτρονικές

υπάρχουν

υπηρεσίες,

30
οι

Ν.Α.

Ν.Α.

επειδή

που

δεν

παρέχουν

αυτές

να

µην

θεωρούν

ότι

η

έχουν
σχετική

πληροφορία που αφορά τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία κάθε υπηρεσίας,

11

Που παρέχονται από Οργανισµούς όπως W3C, ISO κλπ
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µπορεί να αναζητηθεί από τον πολίτη σε διαδικτυακούς τόπους όπως τα ΚΕΠ
και η Ε.Ν.Α.Ε. Ακόµα όµως και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η ανάγκη να
δηλωθεί στους ∆∆Τ των Ν.Α. ο τρόπος εφαρµογής του γενικότερου
κανονιστικού

πλαισίου

περί

παροχής

των

υπηρεσιών

από

την

κάθε

συγκεκριµένη Ν.Α.
Επιπλέον,

ιδιαίτερη

σηµασία

στην

ανάλυση

έχει

το

γεγονός

ότι

οι

υπηρεσίες επιπέδων 3 έως 4 είναι ελάχιστες. Αυτό υποδηλώνει ότι οι Ν.Α. δεν
έχουν ενεργοποιήσει εσωτερικούς µηχανισµούς µηχανογράφησης που να
µπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του πλαισίου ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Η ύπαρξη υπηρεσιών επιπέδων 3 έως 4, ακόµα και αν γίνει αρχικά για µικρό
πλήθος υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρµοστεί από όλες τις Ν.Α. ώστε να
αποφορτίσει τις φυσικές συναλλαγές µε το κοινό και να προσφέρει
αποτελεσµατική παρακολούθηση της προόδου κάθε αιτήµατος και κατά
συνέπεια να βελτιώσει την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών προς τους
πολίτες.
Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης ως προς την ηλεκτρονικοποίηση των
υπηρεσιών τους, βρίσκονται οι Ν.Α. Λασιθίου, Αργολίδας και ∆ράµας, ενώ
αν λάβουµε υπόψη τον αριθµό των παρεχοµένων υπηρεσιών, στις πρώτες
θέσεις βρίσκονται οι Ν.Α. Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πιερίας.
Συνολικά,

λαµβάνοντας

υπόψη

τόσο

τους

∆∆Τ

όσο

και

την

ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών τους, τις πρώτες θέσεις λαµβάνουν είναι
οι Ν.Α. Λασιθίου, Αργολίδας και Γρεβενών.
Τέλος,

φαίνεται

πως

δεν

υπάρχει

ισχυρή

συσχέτιση

µεταξύ

του

πληθυσµού ή της έκτασης των Ν.Α. και του επιπέδου ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης που διαθέτουν.

5.2. Προοπτικές
Το εργαλείο που υλοποιήθηκε υπό µορφή Excel για τις ανάγκες της παρούσας
εργασίας, θα µπορούσε να συνδυαστεί µε κάποιο RAD12 εργαλείο (π.χ. MSAccess, Visual Basic, Crystal Reports κλπ) ώστε να διαµορφωθεί κατάλληλο
γραφικό περιβάλλον για την επεξεργασία των στοιχείων (µε δυνατότητα
απευθείας εκτέλεσης SQL queries για τον έµπειρο χρήστη) και τη δηµιουργία
αναφορών.
12

Rapid Application Development
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Παράλληλα θα µπορούσαν να υλοποιηθούν πολυδιάστατοι κύβοι ανάλυσης
δεδοµένων ώστε να βρεθούν πιθανές συσχετίσεις / τάσεις µεταξύ των
δεδοµένων.
Επίσης µπορούν να µετρηθούν και οι δείκτες που υπάρχουν στο ΠΠ-∆∆Τ
αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα µέτρησής τους στην παρούσα έρευνα εξαιτίας
των λόγων που αναφέρθηκαν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τρόπος Βαθµολόγησης Κανόνων του
ΠΠ-∆∆Τ13
Είδος
Κανόνα

KΠ

Α/Α
Κανόνα
στο
Είδος

2

KΠ

3

KΠ

5

KΠ

6

KΠ

7

KΠ

8

KΠ

9

Τίτλος Κανόνα

Τρόπος βαθµολόγησης

Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ
αιτούνται την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου στο
χώρο 2ου επιπέδου .gov.gr για νέους
διαδικτυακούς τόπους, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που προβλέπονται στον Κανονισµό
της ΕΕΤΤ.
Σε περίπτωση που το επιθυµητό όνοµα χώρου
είναι δεσµευµένο από το φορέα και φιλοξενεί ένα
άλλο ∆ιαδικτυακό Τόπο του φορέα, οι φορείς της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αιτούνται την
εκχώρηση Ονόµατος Χώρου της µορφής
egov.name.gov.gr, όπου ‘name’ είναι το
επιθυµητό όνοµα χώρου.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για
διαδικτυακούς τόπους ή πύλες που εξυπηρετούν
ειδικούς σκοπούς ή περιλαµβάνουν ειδική
θεµατολογία και δεν αποτελούν τον επίσηµο
διαδικτυακό τους τόπο, ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ αιτούνται
την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου που να
αντανακλά το σκοπό ή τη θεµατολογία των
συγκεκριµένων διαδικτυακών τόπων και πυλών.
Οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΝΑ αιτούνται, εκτός από την εκχώρηση ονόµατος
χώρου µε αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του
λατινικού αλφαβήτου, την εκχώρηση ονόµατος
χώρου και µε αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του
ελληνικού αλφαβήτου (Α-Ω, α-ω, 0-9) π.χ.
www.ονοµα.gr.
Εάν η επίσηµη απόδοση της επωνυµίας του φορέα
στην αγγλική γλώσσα περιλαµβάνει µεγάλο
αριθµό χαρακτήρων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ επιλέγεται
κάποια συντετµηµένη µορφή αυτής. Η
συντετµηµένη µορφή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ευρέως
γνωστή.
Οι ∆Τ των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ έχουν στο όνοµα χώρου τους
κάποιο συνθετικό που να φανερώνει τη φύση
τους:
• ‘min’ (ή ‘υπ’ για το ελληνικό όνοµα) για τα
Υπουργεία
• ‘gs’ (ή ‘γγ’ για το ελληνικό όνοµα) για τις
Γενικές Γραµµατείες των Υπουργείων
Το συνθετικό αυτό ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ακολουθείται
από το όνοµα του φορέα, χωρίς να παρεµβάλλεται
άλλος χαρακτήρας ή συνθετικό (π.χ.
minjustice.gov.gr και όχι minofjustice.gov.gr ή
min-justice.gov.gr.
Τα ονόµατα χώρου των δηµόσιων διαδικτυακών
τόπων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ µην ξεπερνούν σε
συνολικό µέγεθος τους 30 χαρακτήρες
(συµπεριλαµβάνοντας το πρόθεµα www και την

0: ∆∆Τ µε όνοµα που δεν καταλήγει
σε .gov.gr

13

4: ∆∆Τ µε όνοµα που καταλήγει σε
.gov.gr
0: ∆∆Τ όπου το όνοµα δεν είναι της
µορφής egov.name.gov.gr
4: ∆∆Τ όπου το όνοµα είναι της
µορφής egov.name.gov.gr
-1: ∆εν υπάρχουν συµπληρωµατικές
Πύλες / Τόποι
0: Υπάρχουν συµπληρωµατικοί
Τόποι, αλλά µε µη-δόκιµο όνοµα
4: Υπάρχουν συµπληρωµατικοί
Τόποι, µε δόκιµο όνοµα
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα

Η βαθµολογία εξαρτάται από το
πόσο συντετµηµένη είναι η
ονοµασία

Τα pref, na, nom, nomarxia,
τοποθετούν βαθµολογία 4, αλλιώς
0.
Αν όµως υπάρχουν άρθρα ή “-“, η
βαθµολογία µειώνεται 1 βαθµό για
κάθε λάθος. Αν δεν περιέχεται
ικανοποιητικά το όνοµα του φορέα,
αφαιρούνται 2 βαθµοί.

Βαθµολογία 4 για µήκος <30 ή 0 σε
άλλη περίπτωση

∆εν περιλαµβάνονται οι κανόνες που αφαιρέθηκαν από την αξιολόγηση, όπως περιγράφεται
στην ενότητα 3.2.1.3.
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KΠ

15
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16

KΠ

17

KΠ

18

KΠ

KΠ
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όποια κατάληξη π.χ. .gr ή .gov.gr).
Το περιεχόµενο ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
απεικονίζεται µε σκούρο χρώµα γραµµάτων ενώ
το υπόβαθρο (φόντο) των ιστοσελίδων
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ είναι ανοιχτόχρωµο. Η
παρουσίαση του περιεχοµένου µε ανοιχτά
χρώµατα (ιδιαίτερα σε λευκό χρώµα), καθώς και η
χρήση σκουρόχρωµου υποβάθρου ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ
αποφεύγονται.
Για την παρουσίαση του περιεχοµένου ενός ∆∆Τ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η χρήση ευρέως διαδοµένων
γραµµατοσειρών της οικογένειας «sans serif».
Οι επισκέπτες των ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µπορούν
να αλλάξουν τις γραµµατοσειρές που
χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση του
περιεχοµένου ενός ∆∆Τ σύµφωνα µε τις
δυνατότητες του φυλλοµετρητή που
χρησιµοποιούν.
Εάν ένας σύνδεσµος οδηγεί σε άλλο διαδικτυακό
τόπο ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ αυτό ΝΑ είναι εµφανές στο
χρήστη.

Το περιεχόµενο ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
δοµείται σε µικρές παραγράφους ή κεφάλαια.
Όπου αλλάζει η θεµατολογία του περιεχοµένου
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ προστίθεται σύντοµη
επικεφαλίδα, που να αντικατοπτρίζει το
περιεχόµενο που ακολουθεί, γραµµένη µε
έντονους χαρακτήρες (bold).
Η µετάβαση του επισκέπτη µιας σελίδας από την
αρχή έως το τέλος της ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην
απαιτεί περισσότερα από τρία κλικ στην
κατακόρυφη ράβδο κύλισης (vertical scrolling
bar).
Το µέγεθος της αρχικής σελίδας ενός ∆∆Τ
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ µην ξεπερνά τα 50KB.
Το µέγεθος των υπόλοιπων σελίδων ενός ∆∆Τ
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ µην ξεπερνά τα 120KB.
Για τη µορφοποίηση και παρουσίαση του
περιεχοµένου των ∆∆Τ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ
αποφεύγεται η υπερβολική ή άσκοπη χρήση
έντονων (bold) ή πλάγιων (italics) χαρακτήρων.
Η χρήση τµηµάτων κειµένου που αναβοσβήνουν
(blinking text) ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αποφεύγεται.
Οι διαδικτυακοί τόποι των φορέων της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνουν:
• τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ∆Τ
• τις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται
σχετικά µε τις υπηρεσίες του φορέα και τις
απαντήσεις τους (FAQs)
• συνδέσµους (links) ανακατεύθυνσης σε
δηµόσιους διαδικτυακούς τόπους µε σχετικό
περιεχόµενο
• στοιχεία σχετικά µε την επισκεψιµότητα του
διαδικτυακού τόπου ή/ και στοιχεία χρήσης των
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Η χρήση συνδέσµων µε άσπρο
χρώµα σε σκούρο φόντο, µειώνει τη
µέγιστη βαθµολογία είτε κατά 1 (αν
το φόντο είναι µέτρια σκούρο) είτε
κατά 2 (αν το φόντο είναι πολύ
σκούρο). Η χρήση ανοιχτόχρωµου
κειµένου σε σκούρο φόντο µειώνει
(αναλόγως µε την έκταση του
φαινοµένου) τη βαθµολογία κατά 1
ή 2 µονάδες.
Verdana, Arial, Tahoma
βαθµολογούνται µε 4, αλλιώς 0
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα

Αν δε φαίνεται ευκρινώς το όνοµα
ενός συνδέσµου, ώστε να
καταλαβαίνει ο χρήστης ότι θα
µεταβεί σε άλλο ιστοτόπο,
αφαιρούνται 2 µονάδες. Αν το
φαινόµενο ισχύει για περισσότερους
από 1 συνδέσµους, αφαιρούνται 4.
Αν ο κανόνας παραβιάζεται σε 1-2
σελίδες, αφαιρούνται 2 µονάδες, αν
παραβιάζεται σε περισσότερες,
µηδενίζεται.

Έλεγχος µε χρήση του πλήκτρου
page down και αφορά όλες τις
σελίδες του ιστοχώρου.
Για κάθε προβληµατική σελίδα
αφαιρείται 1 µονάδα.
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
Για κάθε σελίδα που υπερβαίνει τα
120 ΚΒ, αφαιρείται 1 βαθµός
0: Περισσότερες από 5 παραβάσεις
2: 3 – 5 παραβάσεις
4: έως 2 παραβάσεις
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
Για καθένα από τα 4 bullets,
προστίθεται 1 βαθµός στο 0
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ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει
Οι δενδρικές δοµές που υποστηρίζουν τη
διαχείριση του περιεχοµένου ενός δηµόσιου
διαδικτυακού τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
αναπτύσσονται κατά πλάτος.
Η πρόσβαση στο περιεχόµενο και τις υπηρεσίες
ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΝΑ µην απαιτεί περισσότερα από τρία κλικ.
Για κάθε θέµα ή σελίδα ενός δηµόσιου
διαδικτυακού τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
δηµοσιεύεται η ηµεροµηνία τελευταίας
ενηµέρωσης του περιεχοµένου.
Αν επιλέγεται και τρίτη, τέταρτη κλπ. γλώσσα
στην οποία θα δηµοσιεύεται περιεχόµενο σε ένα
∆∆Τ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ αυτό ΝΑ γίνεται µε βάση το
κοινό στο οποίο απευθύνονται οι υπηρεσίες των
δηµοσίων φορέων π.χ. οικονοµικοί µετανάστες,
τουρίστες, φορείς του εξωτερικού κλπ.
Η µηχανή αναζήτησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες στον
επισκέπτη:
• Αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά επί του
περιεχοµένου (full-text), µε οποιεσδήποτε λέξεις ή
φράσεις.
• Σύνθετη αναζήτηση, µε συνδυασµό σε στοιχεία
όπως ηµεροµηνία, κατηγορία ή θέµα, λέξεις ή
φράσεις.
Οι θεµατικές κατηγορίες στις οποίες οργανώνεται
το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες ενός δηµόσιου
διαδικτυακού τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ είναι
προσβάσιµες από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του
∆∆Τ.
Ο ∆∆Τ ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνει τις πληροφορίες
σχετικά µε τα ονόµατα, τηλέφωνα και αριθµούς
τηλεοµοιοτυπίας των σηµείων επαφής για
συγκεκριµένα θέµατα ή υπηρεσίες του φορέα.
Ο ∆∆Τ ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνει πληροφορίες για
τη διαδικασία και τους τρόπους υποβολής
παραπόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρέχει
ο φορέας.
Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ
συµµορφώνονται µε το πρότυπο Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 1.0, στο
επίπεδο «ΑΑ».
Κατά το στάδιο ανάπτυξης διαδικτυακών τόπων, οι
φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
εκτελούν τους παρακάτω ελέγχους:
• Έλεγχο συµµόρφωσης της σύνταξης HTML που
περιλαµβάνεται στις ιστοσελίδες σύµφωνα µε τα
πρότυπα του W3C.
• Έλεγχο επικύρωσης της σωστής χρήσης
Cascading Style Sheets (CSS).
• Έλεγχο ποιότητας, προσβασιµότητας και
ιδιωτικότητας του περιεχοµένου των ιστοσελίδων
του ∆∆Τ.
Οι παραπάνω έλεγχοι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εκτελούνται µε
εργαλεία ή υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στην
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4: τα µενού είναι ΜΟΝΟ κατά
πλάτος
2: τα µενού είναι κατά πλάτος και
κάποια κατά βάθος
0: δεν υπάρχουν µενού κατά πλάτος
Αφαιρείται από το 4 µία µονάδα για
κάθε ενέργεια που χρειάζεται πάνω
από 3 κλικ.
4: όταν αναγράφεται ηµενοµηνία σε
κάθε σελίδα,
2: όταν αναγράφεται σε µερικές
(κυρίως στις ανακοινώσεις),
0: αν δεν αναγράφεται πουθενά η
ηµεροµηνία
-1: ∆εν εφαρµόζεται ο κανόνας
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
0: ∆εν υποστηρίζεται αναζήτηση ή
υποστηρίζεται αναζήτηση αλλά δε
λειτουργεί σωστά
2: Υποστηρίζεται αναζήτηση µε
λέξεις κλειδιά και λειτουργεί σωστά
4: Υποστηρίζεται αναζήτηση µε
λέξεις κλειδιά (λειτουργεί σωστά)
και επιπλέον σύνθετη αναζήτηση
0: Περισσότερες από 2 παραβάσεις
2: 1 – 2 παραβάσεις
4: καµία παράβαση
∆ίνεται 1 µονάδα για καθένα από τα
παρακάτω:
όνοµα, τηλέφωνο, φαξ, email
4: υπάρχει πρόβλεψη για παραλαβή
παραπόνων
0: δεν υπάρχει πρόβλεψη για
παραλαβή παραπόνων.
Χρήση του εργαλείου:
http://www.totalvalidator.com
/validator/Validator
Για κάθε 20 λάθη αφαιρείται 1
µονάδα
Χρήση του εργαλείου:
http://checkwebsite.erigami.com
/accessibility.html
Για κάθε 2 λάθη αφαιρείται 1
µονάδα
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αντίστοιχη ενότητα3 του διαδικτυακού τόπου του
W3C και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους
χρήσης τους.
Το περιεχόµενο κάθε ∆ηµόσιου ∆ιαδικτυακού
Τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναπτύσσεται µε τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι προσβάσιµο από εναλλακτικές
συσκευές όπως PDAs και κινητά τηλέφωνα.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ
προσφέρουν υπηρεσίες επιπέδων 3 και 4, µέσω
των διαδικτυακών τους τόπων, για όσο το
δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό συναλλαγών τους µε
πολίτες και επιχειρήσεις.
Εάν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή το περιεχόµενο
ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου
διαφοροποιείται ανάλογα µε την κατηγορία στην
οποία ανήκει ένας χρήστης ή την ταυτότητά του
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υποστηρίζονται από την
υποδοµή του ∆∆Τ δυνατότητες προσωποποίησης
(personalization) του περιεχοµένου και των
υπηρεσιών.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ
δίνουν στους χρήστες των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών που προσφέρουν τη δυνατότητα να
παρακολουθούν την πρόοδο της διαδικασίας
εξυπηρέτησης των υποθέσεών τους, τουλάχιστον
µέσω των διαδικτυακών τους τόπων και
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Για κάθε στάδιο της διαδικασίας εξυπηρέτησης
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ παρέχονται στο χρήστη
πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας της οργανωτικής
µονάδας ή του στελέχους του φορέα από όπου ο
χρήστης µπορεί να αναζητήσει συµπληρωµατικές
πληροφορίες για την υπόθεσή του.
Για την εγγραφή ενός χρήστη στην υπηρεσία
πληροφόρησης µέσω ενηµερωτικών δελτίων
(newsletters) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ απαιτείται µόνο η
συµπλήρωση της επιθυµητής διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην οποία θα
αποστέλλεται το δελτίο.
Για τη διαγραφή ενός χρήστη από την υπηρεσία
πληροφόρησης µέσω ενηµερωτικών δελτίων
(newsletters) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ απαιτείται µόνο η
απλή επιλογή ενός υπερσυνδέσµου (hyperlink)
που θα περιλαµβάνεται στο δελτίο.
Τα ενηµερωτικά δελτία (newsletters)
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αποστέλλονται ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα, όχι λιγότερο από 2 φορές το
µήνα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
που θα ορίσει ο χρήστης.
Τα ενηµερωτικά δελτία (newsletters)
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ είναι προσβάσιµα και από το
διαδικτυακό τόπο του φορέα.

Η χρήση της υπηρεσίας πληροφόρησης µέσω RSS
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Χρήση του εργαλείου:
http://validator.w3.org
/mobile/
Για κάθε 5 λάθη αφαιρείται 1
µονάδα
0: δεν παρέχεται καµία υπηρεσία
επιπέδου 3 ή 4,
2: παρέχονται έως 5 υπηρεσίες
επιπέδου 3-4,
4: παρέχονται πάνω από 5
υπηρεσίες επιπέδου 3-4
0: δεν υποστηρίζεται
personalization,
2: εµφάνιση προσωπικού
χαιρετισµού και πρόσβαση σε
ανώτερο επίπεδο Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών
4: ∆υνατότητα αποθήκευσης
προσωπικών ρυθµίσεων για
εµφάνιση της οθόνης
0: δεν παρέχεται δυνατότητα
παρακολούθησης προόδου
διαδικασίας
2: παρέχεται δυνατότητα
παρακολούθησης προόδου
διαδικασίας
4: παρέχεται επιπλέον πληροφορία
µε στοιχεία υπαλλήλου για το
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ αίτηµα

0: δεν παρέχεται newsletter
2: παρέχεται newsletter αλλά
χρειάζονται και άλλα στοιχεία εκτός
από το email
4: παρέχεται newsletter και
χρειάζεται µόνο email και
ενδεχοµένως και username
0: δεν παρέχεται newsletter
2: παρέχεται newsletter αλλά η
διαγραφή υποστηρίζεται µόνο µε
link στον ιστοχώρο
4: παρέχεται newsletter και η
διαγραφή υποστηρίζεται µε επιλογή
link στο ίδιο το newsletter
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
0: δεν υπάρχουν ανακοινώσεις,
1: όταν υπάρχουν µόνο
ανακοινώσεις αλλά όχι newsletters
στον ιστοχώρο.
4: όταν υπάρχουν newsletters στον
ιστοχώρο, ίδια µε αυτά που
αποστέλλονται µέσω email.
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
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ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην απαιτεί κάποιου είδους
εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΝΑ δίνουν στους χρήστες του διαδικτυακού τους
τόπου τη δυνατότητα να αξιολογούν την ποιότητα
των παρεχόµενων επιχειρησιακών πληροφοριών.
Για την αξιολόγηση της ποιότητας των
επιχειρησιακών πληροφοριών ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να
συµπληρώνουν έτοιµες ηλεκτρονικές φόρµες
πολλαπλών επιλογών, οι οποίες θα
παρουσιάζονται σε κάθε σελίδα του διαδικτυακού
τόπου. Επίσης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υπάρχει και
δυνατότητα υποβολής σχολίων σχετικά µε την
αξιολόγηση της ποιότητας των επιχειρησιακών
πληροφοριών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
ή/ και γενικών ηλεκτρονικών φορµών.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΝΑ δίνουν στους χρήστες των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών που προσφέρουν µέσω του
διαδικτυακού τους τόπου τη δυνατότητα να
αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
Για την αξιολόγηση της ποιότητας των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να
συµπληρώνουν έτοιµες ηλεκτρονικές φόρµες
πολλαπλών επιλογών ή/ και ερωτήσεων µετά την
ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. Επίσης
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υπάρχει και δυνατότητα
υποβολής σχολίων σχετικά µε την αξιολόγηση της
ποιότητας των υπηρεσιών µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή/ και γενικών ηλεκτρονικών
φορµών.
Για την πρόσβαση σε δηµόσια πληροφορία και
υπηρεσίες επιπέδων 1 και 2 ενός ∆∆Τ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην απαιτείται η ταυτοποίηση
των χρηστών, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
Οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί ένας χρήστης
µε το ∆∆Τ ενός φορέα ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
υπογράφονται µε την ψηφιακή υπογραφή του
χρήστη.
Οι όροι και οι περιορισµοί χρήσης ενός ∆∆Τ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνονται σε
συγκεκριµένο σύνδεσµο (link) του ∆∆Τ, ο οποίος
είναι τοποθετηµένος σε εµφανές σηµείο του ∆∆Τ.
Οι δηλώσεις αποκήρυξης ευθύνης (disclaimers)
του φορέα για συγκεκριµένα θέµατα, τα οποία
προσδιορίζονται ρητά, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
περιλαµβάνονται σε συγκεκριµένο σύνδεσµο (link)
του ∆∆Τ, ο οποίος είναι τοποθετηµένος σε
εµφανές σηµείο του ∆∆Τ.
Για την επίτευξη της εµφάνισης ενός ∆∆Τ σε όσο
το δυνατό καλύτερη θέση ανάµεσα στα
αποτελέσµατα µιας αναζήτησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ:
• δοθεί µεγάλη σηµασία στην επιλογή των
λέξεων-κλειδιών που θα αναζητούσε το κοινό στο
οποίο απευθύνεται ο ∆Τ
• εµφανίζονται οι λέξεις-κλειδιά στις σηµαντικές
θέσεις των ιστοσελίδων του ∆Τ, µε σηµαντικότερη
το Title Tag των HTML σελίδων. Η µη τοποθέτηση
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4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
1: όταν υπάρχει απλώς και µόνο µια
γενική φόρµα επικοινωνίας
4: Παρέχεται δυνατότητα ειδικής
αξιολόγησης
0: ∆εν υπάρχει φόρµα επικοινωνίας,
υπάρχει µόνο email
1: υπάρχει γενική µόνο φόρµα
επικοινωνίας
2: υπάρχει ειδική φόρµα
επικοινωνίας για κάθε ∆ιεύθυνση /
Τµήµα
4: υπάρχει φόρµα
προσανατολισµένη στην αξιολόγηση
Οµοίως µε ΚΠ-42 αλλά για
υπηρεσίες

-1: ∆εν πραγµατοποιούνται
συναλλαγές
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα

-1: ∆εν υπάρχουν υπηρεσίες 1-2
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
-1: ∆εν πραγµατοποιούνται
συναλλαγές
0: Πραγµατοποιούνται συναλλαγές,
ΧΩΡΙΣ ψηφιακή υπογραφή
4: Πραγµατοποιούνται συναλλαγές,
ΜΕ ψηφιακή υπογραφή
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα

0: δεν υπάρχει title tag
1: υπάρχει µόνο title tag
+1 µονάδα για κάθε 5 λέξεις-κλειδιά
στα metadata του ιστοχώρου
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λέξεων-κλειδιών στο Title Tag είναι ο κύριος
λόγος της µη εµφάνισης σε καλή θέση ενός πολύ
σχετικού µε την αναζήτηση ∆Τ.
• σχετίζονται οι λέξεις-κλειδιά µε το περιεχόµενο
των σελίδων, το οποίο σηµαίνει ότι πρέπει να
χρησιµοποιείται κείµενο HTML στις σελίδες και όχι
απεικόνιση µέσω γραφικών.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΝΑ µεριµνούν για την εµφάνιση του ∆ιαδικτυακού
τους Τόπου σε διαδικτυακούς τόπους άλλων
φορέων.
Για τα ονόµατα χώρου άλλων κατηγοριών
φορέων, εκτός Υπουργείων και Γενικών
Γραµµατειών, ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ η χρήση των παρακάτω
συνθετικών που φανερώνουν τη φύση των
φορέων:
• ‘reg’ (ή ‘περ’ για το ελληνικό όνοµα) για τις
Περιφέρειες
• ‘pref’ (ή ‘νοµ’ για το ελληνικό όνοµα) για τις
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
• ‘city’ (ή ‘δήµος’ για το ελληνικό όνοµα) για τους
ΟΤΑ Α’ βαθµού
Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ
συµµορφώνονται µε το πρότυπο Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 1.0, στο
επίπεδο «ΑΑΑ».
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ
λαµβάνουν υπόψη τους το πρότυπο Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0,
κατά το σχεδιασµό, ανάπτυξη και αναβάθµιση των
διαδικτυακών τους τόπων.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ
ενηµερώνουν, µέσω κινητής τηλεφωνίας, τους
χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που
προσφέρουν για τη ολοκλήρωση της διαδικασίας
εξυπηρέτησης ή κάποιου σταδίου αυτής.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ
παρέχουν ενηµέρωση στους χρήστες του
διαδικτυακού τους τόπου µέσω newsletters και
RSS.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ
παρέχουν µέσω των ∆∆Τ τη δυνατότητα
επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των
χρηστών για θέµατα που αφορούν τις υπηρεσίες
που παρέχει ο φορέας-ιδιοκτήτης του ∆∆Τ. Η
δυνατότητα αυτή ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρέχεται σε
συγκεκριµένους χώρους συζήτησης (fora), οι
οποίοι θα είναι προσβάσιµοι µέσω του
διαδικτυακού τόπου του φορέα.
Η ακριβής ονοµατοδοσία (Domain Name) ενός
∆ηµόσιου ∆ιαδικτυακού Τόπου θα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
εγκρίνεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή (Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων –
ΕΕΤΤ) και να είναι σύµφωνη µε τον «Κανονισµό
∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου
(domain names) µε κατάληξη .gr» της ΕΕΤΤ,
όπως αυτός ισχύει.
Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
διαθέτουν τουλάχιστον ένα όνοµα χώρου µε
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του λατινικού
αλφαβήτου (Α-Ζ, a-z, 0-9), π.χ. www.name.gr.
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0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα

Χρήση του εργαλείου:
http://www.totalvalidator.com
/validator/Validator
Αφαιρείται 1 µονάδα για κάθε 1
λάθος.
Με βάση τον συνολικό αριθµό
λαθών του Total Validator για
Parsing, HTML, A, AA, AAA
Αφαιρείται 1 µονάδα για κάθε 50
λάθη
-1: ∆εν εφαρµόζεται ο κανόνας
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4:
0:
2:
4:

Συµµόρφωση µε τον κανόνα
δεν υπάρχει RSS
υπάρχει ΜΟΝΟ RSS
υπάρχει και RSS και Newsletter

0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα

0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα

0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
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Στα ονόµατα χώρου των ∆∆Τ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
χρησιµοποιούνται λατινικοί και ελληνικοί
χαρακτήρες στο ίδιο επίπεδο, π.χ. www.onoµα.gr
Το µεταβλητό πεδίο των ονοµάτων χώρου που
αιτούνται οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης (εκτός
ΟΤΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ταυτίζεται µε την επίσηµη
απόδοση της επωνυµίας του φορέα στην αγγλική
γλώσσα. Η απόδοση της ελληνικής επωνυµίας του
φορέα µε χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποφεύγεται.
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
αιτούνται ονόµατα χώρου, τα οποία είναι
σύµφωνα µε την επίσηµη ονοµασία τους που
περιλαµβάνεται στο σχέδιο ‘Καποδίστριας’. Τα
ονόµατα χώρου των ΟΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι στην
ονοµαστική πτώση στην πεζή άτονη µορφή τους
(για ονόµατα στην ελληνική γλώσσα) και στην
αντίστοιχη µορφή µε λατινικούς χαρακτήρες,
σύµφωνα µε τους κανόνες αντιστοίχησης που
ορίζονται στο Παράρτηµα Λ του Κανονισµού της
ΕΕΤΤ.
Εάν η επίσηµη ονοµασία ενός φορέα της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ΟΤΑ,
περιλαµβάνει κάποιο συνθετικό όπως ‘νέο’,
‘παλαιό’, ‘µικρό’, ‘µεγάλο’, ‘άγιος’ σε οποιοδήποτε
γένος, το συνθετικό αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διατηρείται
στο όνοµα χώρου που αιτείται ο φορέας. Το
συνθετικό ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαχωρίζεται από το
υπόλοιπο όνοµα µε κάποιον ειδικό χαρακτήρα
(π.χ. ‘-’, ‘_’).
Η διαφοροποίηση µεταξύ µικρών ή κεφαλαίων
λατινικών ή άτονων ελληνικών χαρακτήρων και
µικρών ή κεφαλαίων τονισµένων ελληνικών
χαρακτήρων (π.χ. µατινα.gr, MATINA.GR,
µατίνα.gr, ΜΑΤΊΝΑ.GR) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποφεύγεται.
Τα ονόµατα χώρου των δηµόσιων διαδικτυακών
τόπων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι από 3 έως 60 χαρακτήρες
(χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η κατάληξη.gr).
Τα χρώµατα και οι χρωµατικοί συνδυασµοί που
χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση του
περιεχοµένου και το υπόβαθρο (φόντο) των
ιστοσελίδων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ενιαία σε όλες τις
σελίδες του ∆∆Τ.
Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται για την
παρουσίαση του περιεχοµένου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
παρέχουν επαρκή αντίθεση (contrast) σε σχέση µε
το υπόβαθρο (φόντο) των ιστοσελίδων.
Τα εικονίδια που χρησιµοποιούνται σε ένα ∆∆Τ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ίδια και να συµπεριφέρονται
ενιαία σε όλες τις σελίδες του ∆∆Τ.
Το µέγεθος των εικονιδίων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι
ανάλογο του σκοπού χρήσης τους, καθώς και της
θέσης τους.
Το χρώµα που χρησιµοποιείται για την παρουσίαση
των συνδέσµων (links) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ενιαίο σε
όλο το ∆∆Τ, να είναι ευδιάκριτο σε σχέση µε τα
υπόλοιπα χρώµατα που χρησιµοποιούνται για το
κείµενο ή το υπόβαθρο του ∆∆Τ και να αλλάζει
όταν ο χρήστης επισκεφθεί το σηµείο στο οποίο
οδηγεί ο σύνδεσµος.
Η ονοµασία των συνδέσµων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι
αντιπροσωπευτική του περιεχοµένου στο οποίο
οδηγεί ο σύνδεσµος. Γενικές ονοµασίες όπως
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0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
-1: ∆εν εφαρµόζεται ο κανόνας
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
Βαθµολόγηση µε βάση τη
συµµόρφωση µε τη λίστα των
“σωστών” κατά το σχέδιο
Καποδίστριας’ ονοµασιών, όπως
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
Κατάλογος Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων

-1: ∆εν εφαρµόζεται ο κανόνας
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα

0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
Αφαιρείται 1 µονάδα για κάθε
ιστοσελίδα που αποκλίνει.

0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
Αφαιρείται 1 µονάδα για κάθε
εικονίδιο που αποκλίνει.
2 µονάδες για το ενιαίο και
ευδιάκριτο χρώµα και άλλες 2
µονάδες για την αλλαγή χρώµατος
στο link

0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
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«Κάντε click εδώ» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποφεύγονται.
Το περιεχόµενο κάθε ιστοσελίδας ενός ∆∆Τ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
• είναι απλό και κατανοητό
• έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών
του επισκέπτη
• χρησιµοποιεί απλές εκφράσεις της ελληνικής
γλώσσας
• µην περιλαµβάνει ορθογραφικά, γραµµατικά ή
συντακτικά λάθη
• αποτελείται από µικρές σε µέγεθος προτάσεις
• απευθύνεται σε όσο το δυνατόν ευρύτερο
αναγνωστικό κοινό
Η εκτενής χρήση δευτερευουσών προτάσεων,
παθητικής φωνής και ιδιωµατισµών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
αποφεύγεται.
Η οριζόντια κύλιση στο περιεχόµενο ενός ∆∆Τ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποφεύγεται.
Η µορφοποίηση του περιεχοµένου ενός δηµόσιου
διαδικτυακού τόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνεται µε τη
χρήση τεχνολογίας Cascading Style Sheets (CSS).
Η χρήση υπογραµµίσεων (underline) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
αποφεύγεται κατά τη µορφοποίηση και
παρουσίαση του περιεχοµένου των ∆∆Τ, ώστε να
µην δηµιουργείται σύγχυση µε τους συνδέσµους
(links) που περιλαµβάνονται στις ιστοσελίδες.
Η ενσωµάτωση στις ιστοσελίδες ενός ∆∆Τ µορφών
περιεχοµένου εκτός από απλό κείµενο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
γίνεται µε προσοχή και µόνο όταν αυτό είναι
απαραίτητο. Το υλικό αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ενσωµατώνεται στο ∆∆Τ σε κατάλληλα
συµπιεσµένη µορφή ώστε να µην επιβαρύνεται η
ταχύτητα εµφάνισης των ιστοσελίδων.

Τα πρότυπα των ειδικών µορφών περιεχοµένου
ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι σύµφωνα µε το Πλαίσιο
∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
Η αρχική σελίδα ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
περιλαµβάνει:
• το λογότυπο και την πλήρη επίσηµη επωνυµία
του φορέα
• ένα σύντοµο µήνυµα καλωσορίσµατος στο ∆∆Τ
του φορέα
• ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµούς τηλεφώνων
και τηλεοµοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου του φορέα
Η αρχική σελίδα ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
περιλαµβάνει συνδέσµους (links) στο υπόλοιπο
περιεχόµενο του ∆∆Τ:
• Πληροφοριακό περιεχόµενο
• Υπηρεσίες
• Εργαλεία και µηχανισµούς αναζήτησης,
πλοήγησης και επικοινωνίας
καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους οµοειδών
φορέων ή φορέων που παρέχουν αντίστοιχες
υπηρεσίες.
Οι παραπάνω κατηγορίες είναι ενδεικτικές και
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναλύονται σε µεγαλύτερο
επίπεδο λεπτοµέρειας.
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0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα

0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
Αφαιρείται 1 µονάδα για κάθε σελίδα
που έχει οριζόντια κύλιση
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: δεν υπάρχουν υπογραµµίσεις
2: υπογραµµίσεις σε 1-3 σελίδες
0: υπογραµµίσεις σε περισσότερες
από 3 σελίδες
-1: ∆εν παρέχονται αρχεία
0: τα παρεχόµενα αρχεία είναι
ΜΟΝΟ µη-συµπιεσµένα (π.χ. Word)
1: Τα µη συµπιεσµένα αρχεία είναι
πολύ περισσότερα από τα
συµπιεσµένα
2: Παρόµοιο πλήθος συµπιεσµένων
και µη-συµπιεσµένων αρχείων
3: Τα µη συµπιεσµένα αρχεία είναι
πολύ λιγότερα από τα συµπιεσµένα
4: Όλα τα επισυναπτόµενα αρχεία
είναι συµπιεσµένα (zip, pdf)
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
Προσµετράται:
1 µονάδα για το logo,
1 µονάδα για το καλωσόρισµα
και 1-2 µονάδες ανάλογα µε το
πόσο πλήρη είναι τα στοιχεία
διεύθυνσης

Προσµετράται 1 – 1.3 µονάδες για
κάθε ένα από τα τρία bullets,
ανάλογα µε το βαθµό κάλυψης
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31
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Εναλλακτικά ή συµπληρωµατικά µε το παραπάνω,
η αρχική σελίδα ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
περιλαµβάνει συνδέσµους (links) στο υπόλοιπο
περιεχόµενο του ∆∆Τ βάσει του κοινού-στόχου
κάθε τµήµατος περιεχοµένου ή υπηρεσίας,
ενδεικτικά: Πολίτες, Επιχειρήσεις, Φορείς/
Οργανισµοί.
Ο επισκέπτης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχει τη δυνατότητα
µετάβασης στην αρχική σελίδα ενός ∆∆Τ από
οποιαδήποτε ιστοσελίδα του ∆∆Τ.
Κάθε ∆ηµόσιος ∆ιαδικτυακός Τόπος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
περιλαµβάνει:
• το λογότυπο και την πλήρη επίσηµη επωνυµία
του φορέα
• οργανόγραµµα των υπηρεσιών του φορέα
• σύντοµη παρουσίαση του φορέα
• πληροφορίες για την ηγεσία/ διοίκηση του
φορέα
• νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία του φορέα
και την άσκηση των αρµοδιοτήτων του
• πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει ο
φορέας και τον τρόπο παροχής τους
• νέα – ανακοινώσεις
Η δοµή του περιεχοµένου του ∆ιαδικτυακού Τόπου
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιεί δενδρική δοµή
καταλόγων αντί για επίπεδη δοµή αρχείων.
Το περιεχόµενο του ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ:
• εξυπηρετεί τη στρατηγική του φορέα-ιδιοκτήτη
του
• έχει µία σαφή δοµή, η οποία διευκολύνει την
πλοήγηση των χρηστών
• είναι συνεπές στο ύφος και την ακρίβεια
• επικοινωνεί αποτελεσµατικά τους στόχους του
φορέα και να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
κατατάσσουν το πληροφοριακό υλικό και τις
υπηρεσίες που παρέχουν µέσω του ∆∆Τ τους σε
αντιπροσωπευτικές κατηγορίες. Οι κατηγορίες
αυτές ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ανήκουν στην ισχύουσα Λίστα
Κυβερνητικών Κατηγοριών (GCL - Government
Category List).

37

4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
2: αν το σύµβολο της αρχικής
σελίδας δεν είναι ευδιάκριτο
0 αν υπάρχει σελίδα που δεν έχει
σύνδεση στην αρχική
Προσµετράται 0.5 µονάδας για κάθε
bullet
(το λογότυπο προσµετράται ως 1
µονάδα)

4: πλήρως δενδρική δοµή
2: µεικτή
0: όχι δενδρική δοµή
Βαθµολογείται ανάλογα µε την
εντύπωση πληρότητας που δίνει
στον επισκέπτη

Κατηγορίες:
•
Άνθρωποι, Κοινότητες και
∆ιαβίωση
•
Υγεία, ∆ιατροφή και
Πρόνοια
•
Πολεοδοµία, Ρυµοτοµία,
Οικοδοµές και Κτηµατολόγιο
•
Χρηµατοοικονοµικά
•
Γεωργία, Περιβάλλον και
Φυσικοί Πόροι
•
Επιχειρήσεις και Κλάδοι
•
Πολεοδοµία, Ρυµοτοµία,
Οικοδοµές και Κτηµατολόγιο
•
Ασφάλιση και Σύνταξη
•
Ιθαγένεια, Κοινωνική
ένταξη, Οµογενείς,
Μετανάστες, Ξένοι υπήκοοι
•
∆ιεθνείς Σχέσεις και Άµυνα
4: πλήρης συµµόρφωση µε την
παραπάνω λίστα
2: µη- συµµόρφωση µε την
παραπάνω λίστα αλλά οργάνωση
υπηρεσιών ανά ∆ιεύθυνση / Τµήµα
0: απλή παράθεση λίστας
υπηρεσιών χωρίς οµαδοποίηση, ή δε
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43

45

46

Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
καταχωρεί µεταδεδοµένα για το πληροφοριακό
υλικό και τις υπηρεσίες που παρέχει ηλεκτρονικά
µέσω του ∆∆Τ του. Τα µεταδεδοµένα αυτά ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ είναι σύµφωνα µε τις πολιτικές, τα πρότυπα
και τις προδιαγραφές του Πλαισίου
∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών.
Το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στο ∆∆Τ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ελέγχεται για ορθογραφικά και
συντακτικά λάθη, ανακρίβειες και ασάφειες πριν
τη δηµοσίευσή του.
Το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στο ∆∆Τ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αντικατοπτρίζει την ισχύουσα
κατάσταση του θέµατος στο οποίο αναφέρεται.
Όλο το περιεχόµενο του ∆ιαδικτυακού Τόπου
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι στην ελληνική γλώσσα. Αν
απαιτείται να προστεθεί και ένα τµήµα του
περιεχοµένου σε κάποια δεύτερη γλώσσα αυτή θα
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι η αγγλική.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ενσωµατώνουν στους ∆∆Τ τους µηχανή
αναζήτησης στο περιεχόµενο των ∆∆Τ.

Η µηχανή αναζήτησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προσφέρει στον
επισκέπτη τουλάχιστον τη δυνατότητα απλής
αναζήτησης στο περιεχόµενο του ∆∆Τ
ΚΥ

ΚΥ

47
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ΚΥ
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ΚΥ
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ΚΥ
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ΚΥ
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ΚΥ
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Η µηχανή αναζήτησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι
προσβάσιµη από κάθε ιστοσελίδα του ∆∆Τ.
Οι διαδικτυακοί τόποι των φορέων της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτουν χάρτη πλοήγησης
στο περιεχόµενό τους.
Ο χάρτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προσβάσιµος
από κάθε ιστοσελίδα του ∆∆Τ.
Καµία ιστοσελίδα ενός δηµόσιου διαδικτυακού
τόπου ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει µηνύµατα
του τύπου «υπό κατασκευή». Σε περίπτωση που
µία σελίδα είναι «υπό
κατασκευή» (under construction), το γεγονός
αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται εξαρχής και ο
σχετικός σύνδεσµος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ανενεργός.
Οι σύνδεσµοι που περιλαµβάνονται σε ένα
δηµόσιο διαδικτυακό τόπο και οδηγούν σε άλλα
σηµεία του τόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ελέγχονται τακτικά
ώστε να διασφαλίζεται ότι οδηγούν στο κατάλληλο
περιεχόµενο.

Ο ∆∆Τ ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρέχει σαφείς πληροφορίες για τις
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γίνεται καθόλου αναφορά σε
υπηρεσίες
0: Καθόλου metadata εκτός του
<title>
2: Keywords και ενδεχοµένως
µερικά metadata αλλά όχι πλήρης
συµµόρφωση
4: Πλήρης συµµόρφωση µε το
Πλαίσιο
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
2: Μικρής κλίµακας λάθη
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
3: Περιεχόµενο µόνο στα Ελληνικά
4: Περιεχόµενο σε Ελληνικά
και Αγγλικά
0: ∆εν υπάρχει µηχανή αναζήτησης
1: Υπάρχει µηχανή αναζήτησης αλλά
δε φαίνεται να δουλεύει
4: Υπάρχει µηχανή αναζήτησης και
δουλεύει σωστά
0: ∆εν υπάρχει µηχανή αναζήτησης
1: Υπάρχει µηχανή αναζήτησης αλλά
δε φαίνεται να δουλεύει
4: Υπάρχει µηχανή αναζήτησης και
δουλεύει σωστά
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
Βαθµολογείται µε 0 αν υπάρχει έστω
και 1 σελίδα που αναγράφει "υπό
κατασκευή"

Χρήση του εργαλείου:
http://www.totalvalidator.com
/validator/Validator
4: όλοι οι σύνδεσµοι λειτουργούν
κανονικά
Αλλιώς αφαιρείται 1 µονάδα για
κάθε λανθασµένο σύνδεσµο
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα

Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που
διαθέτουν οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα

ΚΥ

ΚΥ

ΚΥ

ΚΥ

ΚΥ

ΚΥ

ΚΥ

54

55

56

58

59

60

61

διαδικασίες επικοινωνίας των επισκεπτών µε τις
υπηρεσίες του φορέα.
Ο ∆∆Τ ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ηλεκτρονικές
φόρµες, µέσω των οποίων οι επισκέπτες του
τόπου θα έχουν τη δυνατότητα να
επικοινωνήσουν µε το φορέα υποβάλλοντας
ερωτήσεις για διάφορα θέµατα του φορέα.
Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
συµµορφώνονται µε το πρότυπο Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 1.0, στο
επίπεδο «Α».
Το περιεχόµενο κάθε ∆ηµόσιου ∆ιαδικτυακού
Τόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναπτύσσεται µε τέτοιο τρόπο
ώστε να µην απαιτείται η χρήση συγκεκριµένου
φυλλοµετρητή Ιστού για την πρόσβαση σε αυτό.
Κάθε ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προσβάσιµος
τουλάχιστον µε Internet Explorer (έκδοση 6) και
Mozilla Firefox (έκδοση 1.5).
Οι ‘εναλλακτικοί’ διαδικτυακοί τόποι ενός
δηµόσιου φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παραπέµπουν ή να
κατευθύνουν τους επισκέπτες σε ένα ‘επίσηµο’
διαδικτυακό τόπο του φορέα. Κάθε ‘εναλλακτικός’
διαδικτυακός τόπος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενηµερώνει τους
επισκέπτες σχετικά µε την ανακατεύθυνσή τους σε
ένα ‘επίσηµο’ διαδικτυακό τόπο (εάν ακολουθείται
η συγκεκριµένη τακτική), η οποία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ολοκληρώνεται εντός 5 δευτερολέπτων από την
εµφάνιση του σχετικού µηνύµατος.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
προσφέρουν υπηρεσίες επιπέδων τουλάχιστον 1
και 2, µέσω των διαδικτυακών τους τόπων, για το
σύνολο των συναλλαγών τους µε πολίτες και
επιχειρήσεις. Για κάθε υπηρεσία αυτών των
επιπέδων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρέχονται τα εξής στοιχεία:
• ονοµασία της υπηρεσίας
• διαδικασία εξυπηρέτησης
• εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης
• δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο
ενδιαφερόµενος
• έντυπα σχετικά µε τη διαδικασία εξυπηρέτησης
και οδηγίες συµπλήρωσης
• εκτιµώµενος χρόνος εξυπηρέτησης
• κόστος συναλλαγής (εάν υφίσταται)
Τα έντυπα σχετικά µε τη διαδικασία εξυπηρέτησης
που δηµοσιεύονται στους ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
µπορούν να αποθηκεύονται τοπικά (download), να
συµπληρώνονται µε λογισµικό επεξεργασίας
κειµένου και να εκτυπώνονται.
Για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 3 και 4
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρέχονται τα εξής στοιχεία (εκτός
των όσων παρέχονται για τις υπηρεσίες των
επιπέδων 1 και 2):
• οι ηλεκτρονικές φόρµες που πρέπει να
συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος για την παροχή
της υπηρεσίας, µαζί µε οδηγίες συµπλήρωσης
• οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της
υπηρεσίας
• το κόστος συναλλαγής (εάν υφίσταται) και ο
τρόπος πληρωµής
Επιπλέον, για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία
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4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
2 µονάδες για ύπαρξη email Φορέα
2 µονάδες για ύπαρξη ηλεκτρ.
Φόρµας επικοινωνίας

Χρήση του εργαλείου:
http://www.totalvalidator.com
/validator/Validator
Αφαιρείται 1 µονάδα για κάθε 20
λάθη
Αφαιρούνται 2 µονάδες για κάθε µησυµβατότητα µε IE και Firefox

-1: ∆εν υπάρχει εναλλακτικός τόπος
0: Υπάρχει εναλλακτικός, αλλά δεν
κάνει αναδροµολόγηση
1: Η αναδροµολόγηση γίνεται
αυτόµατα, χωρίς προειδοποίηση
2: Γίνεται αναδροµολόγηση σε >5
secs
4: Γίνεται αναδροµολόγηση σε <=5
secs
Προσµετράται:
1 µονάδα για τη διαδικασία
1 µονάδα για τα δικαιολογητικά
1 µονάδα για τα έντυπα
1 µονάδα για χρόνο και κόστος
συναλλαγής

-1: Αν δεν εµφανίζονται στοιχεία για
υπηρεσίες
2: αν οι αιτήσεις είναι σε PDF
4: αν οι αιτήσεις είναι σε Word
-1: ∆∆Τ µε υπηρεσίες εξ' ολοκλήρου
1-2 (ή Ν.Α. που δεν περιέχουν
υπηρεσίες)
Για ∆∆Τ µε υπηρεσίες 3-4
προσµετράται:
Προστίθεται 1 µονάδα για καθένα
από τα παρακάτω:
α) οδηγίες συµπλήρωσης
β) όροι και προϋποθέσεις χρήσης
γ) κόστος / τρόπος πληρωµής
δ) τρόπος ολοκλήρωσης της
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επιπέδου 3 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται ο τρόπος
ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξυπηρέτησης και
παραλαβής του αποτελέσµατός της.
Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στα επίπεδα 3 και 4 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
προϋποθέτει τη δήλωση της ταυτότητας του
χρήστη και την εξακρίβωσή της από το σύστηµα,
εάν αυτό απαιτείται από το είδος των δεδοµένων
που αξιοποιούνται από τις υπηρεσίες.
Η υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωµών ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ακολουθεί τα πρότυπα και να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας &
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.
Η ολοκλήρωση µιας πληρωµής µε ηλεκτρονικό
τρόπο µέσω ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνοδεύεται
από την απόδοση ενός αριθµού συναλλαγής στο
χρήστη. Επίσης, ο χρήστης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχει τη
δυνατότητα εκτύπωσης και τοπικής αποθήκευσης
της απόδειξης εκτέλεσης της ηλεκτρονικής
πληρωµής.
Το περιεχόµενο των ιστοσελίδων ενός ∆∆Τ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µπορεί να εκτυπωθεί, διατηρώντας τα
χαρακτηριστικά µορφοποίησής του.
Το υλικό που προσφέρεται για τοπική αποθήκευση
(download) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνοδεύεται από επαρκείς
πληροφορίες όσον αφορά τον τύπο (format) και
το µέγεθός του.
Αν ο τύπος του υλικού είναι αναγνώσιµος µε
δωρεάν (freeware) ή ανοιχτού κώδικα (open
source) λογισµικό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ υπάρχει σύνδεσµος
που να οδηγεί σε τόπο από όπου µπορεί να γίνει
download το σχετικό λογισµικό
Τα ενηµερωτικά δελτία (newsletters) των φορέων
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
• την επωνυµία του φορέα που το εκδίδει
• το θέµα του ενηµερωτικού δελτίου
• την ηµεροµηνία ή το χρονικό διάστηµα στο
οποίο αναφέρεται το ενηµερωτικό δελτίο
• στοιχεία επικοινωνίας µε το φορέα (π.χ.
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και URL
διαδικτυακού τόπου σε µορφή υπερσυνδέσµου)

Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τα
οποία αποστέλλονται τα ενηµερωτικά δελτία στους
αποδέκτες ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ πληρούν τις εξής
προδιαγραφές:
• Στο πεδίο ‘αποστολέας’ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
αναφέρονται κάποια στοιχεία του φορέα (π.χ.
επωνυµία φορέα, ονοµασία οργανωτικής µονάδας
φορέα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).
• Στο πεδίο ‘αποδέκτης’ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται
είτε µόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου του αποδέκτη του δελτίου είτε να
είναι κενό ή να αναφέρεται ότι η λίστα των
αποδεκτών δεν είναι ανακοινώσιµη (‘undisclosed
recipients’). Σε καµία περίπτωση ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
είναι φανερά στους αποδέκτες του δελτίου τα
στοιχεία των υπολοίπων αποδεκτών.
• Στο θέµα (subject) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται το
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διαδικασίας
-1: δεν παρέχονται υπηρεσίες 3-4
0: δεν προϋποτίθεται δήλωση
ταυτότητας χρήστη
4: ζητείται δήλωση ταυτότητας
χρήστη
-1: ∆εν εφαρµόζεται ο κανόνας
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
-1: ∆εν εφαρµόζεται ο κανόνας
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα
-1: ∆εν παρέχονται αρχεία για
download
Αλλιώς, προσµετρώνται:
2 µονάδες για τον τύπο
1 µονάδα για το µέγεθος
1 µονάδα για δυνατότητα download
λογισµικού
-1: ∆εν παρέχονται newsletters
Αν παρέχονται, προσµετράται 1
µονάδα για καθένα:
•

επωνυµία του φορέα που το
εκδίδει,
•
θέµα του ενηµερωτικού
δελτίου,
•
ηµεροµηνία ή χρονικό
διάστηµα
•
στοιχεία επικοινωνίας µε το
φορέα
-1: ∆εν παρέχονται newsletters
Αν παρέχονται, προσµετράται από 1
µονάδα για:
α) στοιχεία Φορέα στο πεδίο
"αποστολέας"
β) θέµα δελτίου / ηµεροµηνία
γ) αναφορά τρόπου διαγραφής
δ) συµµόρφωση µε την απόκρυψη
λίστας παραληπτών (αλλιώς το
κριτήριο παίρνει συνολικά την τιµή
0).
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θέµα του δελτίου και η ηµεροµηνία έκδοσης ή το
χρονικό διάστηµα που καλύπτουν τα νέα του
δελτίου.
• Στο σώµα του δελτίου, εκτός των νέων που
περιλαµβάνει, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται ο τρόπος
διαγραφής του χρήστη από την υπηρεσία
πληροφόρησης.
Σε περίπτωση που για την ανάγνωση των νέων
που λαµβάνονται µέσω RSS υπάρχουν ειδικές
απαιτήσεις (π.χ. απαιτείται η χρήση ειδικού
λογισµικού), οι δηµόσιοι φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
παρέχουν στο διαδικτυακό τους τόπο σχετικές
οδηγίες στους χρήστες της υπηρεσίας και να τους
κατευθύνουν, µέσω συνδέσµων, σε δικτυακούς
τόπους από τους οποίους θα µπορέσουν να
κάνουν download το σχετικό λογισµικό.
Σε περίπτωση που ένας φορέας υποστηρίζει µέσω
του διαδικτυακού του τόπου χώρο συζήτησης των
χρηστών (forum) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτει τουλάχιστον
τους παρακάτω ρόλους:
• ∆ιαχειριστή (administrator), ο οποίος θα έχει
την ευθύνη τεχνικής διαχείρισης του χώρου.
• Υποκινητή (motivator), ο οποίος θα είναι
υπεύθυνος για τη δηµιουργία θεµάτων συζήτησης,
θα συµµετέχει σε συζητήσεις και γενικά θα ενεργεί
µε σκοπό την προσέλκυση χρηστών στο χώρο
συζήτησης.
• Συντονιστή (moderator), ο οποίος θα είναι
υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον έλεγχο του
περιεχοµένου του χώρου, έτσι ώστε τα θέµατα
συζήτησης να σχετίζονται µε το φορέα και τις
υπηρεσίες του και να µην περιλαµβάνουν
προσβλητικές και άσεµνες απόψεις.
Εάν ένας φορέας της δηµόσιας διοίκησης
παρουσιάζει στο διαδικτυακό του τόπο
περιεχόµενο που συγκεντρώνει ή αντλεί από
άλλους διαδικτυακούς τόπους ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
αναφέρει σαφώς την πηγή παροχής του
περιεχοµένου. Ειδικά στην περίπτωση της
συγκέντρωσης και παρουσίασης περιεχοµένου από
άλλους διαδικτυακούς τόπους, εκτός από την
πηγή, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται και η ηµεροµηνία
και ώρα συγκέντρωσης (άντλησης) του
περιεχοµένου από την πηγή του.
Το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται
µέσω ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ κατηγοριοποιούνται
ανάλογα µε το επίπεδο διαβάθµισης/ ευαισθησίας
τους και τις κατηγορίες χρηστών στις οποίες
απευθύνονται.
Ειδικά για την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών
ανάλογα µε το επίπεδο διαβάθµισης/ ευαισθησίας
των δεδοµένων που αξιοποιούν, οι φορείς ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές κατευθύνσεις
του Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης
(Κεφάλαιο 4 της τρέχουσας έκδοσης του ΠΨΑ).
Η πρόσβαση ενός πολίτη, επιχείρησης, φορέα κλπ.
στο περιεχόµενο και τις υπηρεσίες ενός ∆∆Τ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ επιτρέπεται µόνο στο τµήµα εκείνο της
πληροφορίας ή των υπηρεσιών στο οποίο έχει
δικαίωµα πρόσβασης.

-1: δεν παρέχεται RSS
0: παρέχεται RSS µε ειδικές
απαιτήσεις, αλλά δεν υπάρχει
σύνδεσµος για download λογισµικού
4: παρέχεται σύνδεσµος
-1: ∆εν παρέχεται forum
Αλλιώς, προσµετρώνται:
2 µονάδες για administrator
1 µονάδα για Motivator
1 µονάδα για moderator

-1: ∆εν εφαρµόζεται ο κανόνας
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
4: Συµµόρφωση µε τον κανόνα

Προσµετρώνται:
2 µονάδες για κατηγοριοποίηση /
διαβάθµιση περιεχοµένου
2 µονάδες για κατηγοριοποίηση /
διαβάθµιση υπηρεσιών

-1: ∆εν ακολουθείται πολιτική
πρόσβασης
0: Ακολουθείται πολιτική
πρόσβασης, αλλά δε λειτουργεί
σωστά
4: Η πολιτική πρόσβασης που
ακολουθείται, λειτουργεί σωστά
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Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιπέδων
3 ή 4 που παρέχονται από ένα ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
επιτρέπεται µόνο σε εγγεγραµµένους χρήστες του
∆∆Τ, κατόπιν δήλωσης και εξακρίβωσης της
ταυτότητάς τους, εφόσον οι υπηρεσίες αξιοποιούν
δεδοµένα που σχετίζονται µε τους χρήστες. Οι
µέθοδοι αυθεντικοποίησης που χρησιµοποιούνται
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις
του Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης
(Ενότητα 7.3 της τρέχουσας έκδοσης του ΠΨΑ).
Τα στοιχεία που ανταλλάσσονται κατά την
επικοινωνία ενός χρήστη µε ένα ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
προστατεύονται µέσω χρήσης του πρωτοκόλλου
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure),
όταν αυτό απαιτείται από τη φύση των στοιχείων.

Η επιτυχία ή αποτυχία ολοκλήρωσης µιας
συναλλαγής του χρήστη µε το ∆∆Τ ενός φορέα
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνοδεύεται από την εµφάνιση
µηνύµατος επιβεβαίωσης στην οθόνη του χρήστη.
Εάν η συναλλαγή περιλαµβάνει την
πρωτοκόλληση υποβληθέντων από το χρήστη
στοιχείων, το µήνυµα επιβεβαίωσης της
συναλλαγής ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει στοιχεία
καταχώρησης της συναλλαγής στα συστήµατα του
φορέα, τα οποία να µπορούν να εκτυπωθούν από
το χρήστη ή να αποθηκευτούν σε τοπική µονάδα
αποθήκευσης.
Οι φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καθορίσουν και να
δηµοσιεύσουν στους ∆∆Τ τη διαδικασία εγγραφής
των χρηστών στις παρεχόµενες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες.

104

Η διαδικασία εγγραφής των χρηστών σε
ηλεκτρονικές υπηρεσίες των φορέων της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης που παρέχονται µέσω των διαδικτυακών
τους τόπων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουθεί τις πολιτικές,
πρότυπα και κατευθύνσεις του Πλαισίου Ψηφιακής
Αυθεντικοποίησης.
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-1: ∆εν παρέχονται υπηρεσίες
επιπέδου 3-4
0: Παρέχονται υπηρεσίες 3-4 ΧΩΡΙΣ
αυθεντικοποίηση
4: Παρέχονται υπηρεσίες 3-4 ΜΕ
αυθεντικοποίηση
-1: ∆εν παρέχονται υπηρεσίες
επιπέδου 3-4
0: Παρέχονται υπηρεσίες 3-4 ΧΩΡΙΣ
HTTPS
4: Παρέχονται υπηρεσίες 3-4 ΜΕ
HTTPS
-1: ∆εν παρέχονται υπηρεσίες
επιπέδου 3-4
0: Παρέχονται υπηρεσίες 3-4 ΧΩΡΙΣ
µήνυµα επιβεβαίωσης
4: Παρέχονται υπηρεσίες 3-4 ΜΕ
µήνυµα επιβεβαίωσης

-1: ∆εν παρέχεται διαβαθµισµένη
πρόσβαση χρηστών
0: Παρέχεται διαβαθµισµένη
πρόσβαση χωρίς να αναφέρεται η
διαδικασία εγγραφής
4: Παρέχεται διαβαθµισµένη
πρόσβαση και αναφέρεται η
διαδικασία εγγραφής
Σύµφωνα µε το ΠΨΑ, ΜΟΝΟ για την
πρόσβαση σε πληροφοριακό
περιεχόµενο, αρκεί να µη γίνεται
έλεγχος των στοιχείων του χρήστη
για έκδοση κωδικού.
Όταν πρόκειται όµως για υπηρεσίες,
πρέπει να συµπληρώνεται αίτηση
που να περιέχει και κάποιο δηµόσιο
έγγραφο για ταυτοποίηση.
Εποµένως, η συµπλήρωση και µόνο
στοιχείων µέσω Web και η αποστολή
τουςς δεν πρέπει να αρκεί για την
έκδοση κωδικού πρόσβασης σε ηλ.
υπηρεσίες.
-1: ∆εν εφαρµόζεται ο κανόνας
0: Μη-συµµόρφωση µε τον κανόνα
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Σε περίπτωση που η παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών µέσω του διαδικτυακού τόπου ενός
φορέα περιλαµβάνει τη χρήση προσωπικών
δεδοµένων του αιτούντος, ο ∆∆Τ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
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ΚΥ

ΚΥ
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αναφέρει τις πολιτικές που εφαρµόζει ο φορέας
για τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση και
προστασία προσωπικών δεδοµένων. Ο φορέας
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ν.
2472/1997, όπως ισχύει, και τις κατευθύνσεις της
Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
Κάθε ∆∆Τ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενηµερώνει τους
χρήστες του σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα
του περιεχοµένου που δηµοσιεύεται στο
διαδικτυακό τόπο τη δεδοµένη χρονική στιγµή.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
µεριµνούν για την εγγραφή του ∆ιαδικτυακού
Τόπου σε µηχανές αναζήτησης και καταλόγους
διαδικτυακών τόπων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Β:

Κατάλογος

Νοµαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων
Ν.Α.

Web site

Πρότυπο
Ονοµατολογί
ας σύµφωνα
µε το σχέδιο
Καποδίστριας
(Παράρτηµα
Λ κανονισµού
ΕΕΤΤ)
athinwn

Πληθυσµ
ός
(απογρα
φή 2001)

Έκταση
(τ.χ.)

ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝ
ΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

http://www.nomarxia.gr
http://www.aitoloakarnan
ia.gr

2.664.776

361

aitoloakarnania

224.429

5.461

Αττικής
∆υτικής
Ελλάδας

anatolikiattiki
argolida
arkadia

403.918
105.770
102.035

1.459
2.154
4.419

Αττικής
Πελοποννήσου
Πελοποννήσου

ΑΡΤΑΣ

http://www.atticaeast.gr
http://www.argolida.gr/
http://www.arcadia.gr/
http://www.nomarxiaartas.gr/

78.134

1.662

ΑΧΑΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

http://www.achaia.gr
http://www.viotia.com.gr

axaia
voiotia

322.789
131.085

3.271
2.952

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

http://www.grevena.gr

grevena

37.947

2.291

∆ΡΑΜΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟ
Υ

http://www.drama.gr

drama

103.975

3.468

Ήπειρος
∆υτικής
Ελλάδας
Στερεά Ελλάδα
∆υτικής
Μακεδονίας
Ανατολική
Μακεδονία και
Θράκη

http://www.nada.gr

dytikiattiki

151.612

1.059

Αττικής

http://www.nad.gr

dodekanisa

190.071

2.714

ΕΒΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

http://www.nomevrou.gr/
http://www.naevias.gr/
http://www.evrytania.gr
http://www.zakynthos.gr

evroy
eyvoias
eyrytania
zakynthos

149.354
215.136
32.053
39.015

4.242
4.167
1.869
406

ΗΛΕΙΑΣ

http://www.nailias.gr

ileias

193.288

2.618

ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

http://www.imathia.gr/
http://www.nah.gr/
http://www.thesprotia.gr

imathia
irakleioy
thesprotia

143.618
292.489
46.091

1.701
2.641
1.515

http://www.nath.gr
http://www.nomioan.gr

thessaloniki
ioannina

1.057.825
170.239

3.683
4.990

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

http://www.prefkavala.gr
http://www.karditsa.gr

kavala
karditsa

145.054
129.541

2.111
2.636

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

http://www.kastoria.gr
http://www.kerkyra.gr
http://www.na-

kastoria
kerkyra
kefallinia

53.483
111.975
39.488

1.720
641
904

Νοτίου Αιγαίου
Ανατολική
Μακεδονία και
Θράκη
Στερεά Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα
Ιονίων νήσων
∆υτικής
Ελλάδας
Κεντρική
Μακεδονία
Κρήτη
Ήπειρος
Κεντρική
Μακεδονία
Ήπειρος
Ανατολική
Μακεδονία και
Θράκη
Θεσσαλίας
∆υτικής
Μακεδονίας
Ιονίων νήσων
Ιονίων νήσων
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kefalinia.gr/
89.056

2.519

kozani
korinthia

155.324
154.624

3.516
2.290

Κεντρική
Μακεδονία
∆υτικής
Μακεδονίας
Πελοποννήσου

kyklades
lakonia
larisa
lasithi
lesvos

112.615
99.637
279.305
76.319
109.118

2.572
3.636
5.381
1.823
2.154

Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Θεσσαλίας
Κρήτη
Βορείου Αιγαίου

leykada
magnisia
messinia

22.506
206.995
176.876

356
2.636
2.991

Ιονίων νήσων
Θεσσαλίας
Πελοποννήσου
Ανατολική
Μακεδονία και
Θράκη

ΚΙΛΚΙΣ

http://www.kilkis.gr

kilkis

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

http://www.kozani.gr
http://www.korinthia.gr/
http://www.nacyclades.gr
/
http://www.lakonia.gr/
http://www.larissa.gr/
http://www.lasithinet.gr
http://www.lesvos.gr
http://www.1732.syzefxis
.gov.gr/
http://www.magnesia.gr
http://www.messinia.gr/

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ

ksanthi

101.856

1.793

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

http://www.xanthi.gr
http://www.nomarhiapeir
aia.gr/

peiraia

541.504

929

ΠΕΛΛΑΣ

http://www.pella.gr

pella

145.797

2.506

ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

http://www.pieria.gr
http://www.preveza.gr/
http://www.nar.gr/

pieria
preveza
rethymno

129.846
59.356
81.936

1.516
1.036
1.496

ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΣΑΜΟΥ

http://www.ndiamrodopis
.gr/euro/
http://www.samos.gr

rodopi
samos

110.828
43.595

2.543
778

ΣΕΡΡΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

http://www.naserron.gr
http://www.trikala.gr
http://www.fthiotida.gr/

serres
trikala
fthiotida

200.916
138.047
178.771

3.968
3.384
4.441

ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΩΚΙ∆ΑΣ

http://www.florina.gr
http://www.fokida.gr
http://www.halkidiki.gov.
gr
http://www.nax.gr
http://www.chios.gr/na/

florina
fokida

54.768
48.284

1.924
2.120

104.894
150.387
53.408

2.918
2.376
904

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΥ

xalkidiki
xania
chios
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Ενδεικτικά14 ∆εδοµένα Αξιολόγησης
∆∆Τ
Είδος
κανόνα

A/A

Κατηγορία Κανόνα

Περιγραφή Κανόνα15

Ν.Α.
ΑΘΗΝΩΝ

KΠ

1

∆ιαχείριση
∆ιαδικτυακού Τόπου

-1

KΠ

2

∆οµή και Οργάνωση
∆ηµόσιων
∆ιαδικτυακών Τόπων

KΠ

3

∆οµή και Οργάνωση
∆ηµόσιων
∆ιαδικτυακών Τόπων

KΠ

4

∆οµή και Οργάνωση
∆ηµόσιων
∆ιαδικτυακών Τόπων

KΠ

5

∆οµή και Οργάνωση
∆ηµόσιων
∆ιαδικτυακών Τόπων

KΠ

6

∆οµή και Οργάνωση
∆ηµόσιων
∆ιαδικτυακών Τόπων

KΠ

7

∆οµή και Οργάνωση
∆ηµόσιων
∆ιαδικτυακών Τόπων

KΠ

8

∆οµή και Οργάνωση
∆ηµόσιων
∆ιαδικτυακών Τόπων

Η λειτουργία του ∆∆Τ ενός φορέα ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
υποστηρίζεται από κάποιο Νοµικό Σύµβουλο του φορέα, ο
οποίος πρέπει να ελέγχει επαρκώς τα νοµικά θέµατα που
ανακύπτουν κατά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αιτούνται
την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου στο χώρο 2ου επιπέδου
.gov.gr για νέους διαδικτυακούς τόπους, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που προβλέπονται στον Κανονισµό της ΕΕΤΤ.
Σε περίπτωση που το επιθυµητό όνοµα χώρου είναι
δεσµευµένο από το φορέα και φιλοξενεί ένα άλλο
∆ιαδικτυακό Τόπο του φορέα, οι φορείς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αιτούνται την εκχώρηση
Ονόµατος Χώρου της µορφής egov.name.gov.gr, όπου
‘name’ είναι το επιθυµητό όνοµα χώρου.
Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι φορείς της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την ίδια επίσηµη ονοµασία, οι φορείς
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αιτούνται την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου,
το οποίο θα φέρει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ικανό να
προσδιορίσει µονοσήµαντα το φορέα-κάτοχο του ∆∆Τ.Ο
Κανόνας αυτός ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ εφαρµόζεται και στην
περίπτωση που οι επίσηµες ονοµασίες δύο ή περισσοτέρων
φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν είναι ακριβώς ίδιες αλλά
διαφέρουν ελάχιστα µεταξύ τους.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για διαδικτυακούς τόπους
ή πύλες που εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς ή
περιλαµβάνουν ειδική θεµατολογία και δεν αποτελούν τον
επίσηµο διαδικτυακό τους τόπο, ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ αιτούνται την
εκχώρηση Ονόµατος Χώρου που να αντανακλά το σκοπό ή
τη θεµατολογία των συγκεκριµένων διαδικτυακών τόπων και
πυλών.
Οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
αιτούνται, εκτός από την εκχώρηση ονόµατος χώρου µε
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου, την
εκχώρηση ονόµατος χώρου και µε αλφαριθµητικούς
χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου (Α-Ω, α-ω, 0-9) π.χ.
www.ονοµα.gr.
Εάν η επίσηµη απόδοση της επωνυµίας του φορέα στην
αγγλική γλώσσα περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό χαρακτήρων
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ επιλέγεται κάποια συντετµηµένη µορφή
αυτής. Η συντετµηµένη µορφή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ευρέως
γνωστή.
Οι ∆Τ των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
έχουν στο όνοµα χώρου τους κάποιο συνθετικό που να
φανερώνει τη φύση τους:
• ‘min’ (ή ‘υπ’ για το ελληνικό όνοµα) για τα Υπουργεία
• ‘gs’ (ή ‘γγ’ για το ελληνικό όνοµα) για τις Γενικές
Γραµµατείες των Υπουργείων
Το συνθετικό αυτό ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ακολουθείται από το

14

Από τη Νοµαρχία Αθηνών
Σε γκρι χρώµα σηµειώνονται οι κανόνες που δεν είναι µετρήσιµοι, όπως
περιγράφεται στην ενότητα 3.2.1.3.∆ιαγραφή κανόνων
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όνοµα του φορέα, χωρίς να παρεµβάλλεται άλλος
χαρακτήρας ή συνθετικό (π.χ. minjustice.gov.gr και όχι
minofjustice.gov.gr ή min-justice.gov.gr.
Τα ονόµατα χώρου των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ µην ξεπερνούν σε συνολικό µέγεθος τους
30 χαρακτήρες (συµπεριλαµβάνοντας το πρόθεµα www και
την όποια κατάληξη π.χ. .gr ή .gov.gr).
Το περιεχόµενο ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ απεικονίζεται µε
σκούρο χρώµα γραµµάτων ενώ το υπόβαθρο (φόντο) των
ιστοσελίδων ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ είναι ανοιχτόχρωµο. Η
παρουσίαση του περιεχοµένου µε ανοιχτά χρώµατα
(ιδιαίτερα σε λευκό χρώµα), καθώς και η χρήση
σκουρόχρωµου υποβάθρου ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αποφεύγονται.
Για την παρουσίαση του περιεχοµένου ενός ∆∆Τ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η χρήση ευρέως διαδοµένων γραµµατοσειρών
της οικογένειας «sans serif».
Οι επισκέπτες των ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µπορούν να
αλλάξουν τις γραµµατοσειρές που χρησιµοποιούνται για την
παρουσίαση του περιεχοµένου ενός ∆∆Τ σύµφωνα µε τις
δυνατότητες του φυλλοµετρητή που χρησιµοποιούν.
Εάν ένας σύνδεσµος οδηγεί σε άλλο διαδικτυακό τόπο
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ αυτό ΝΑ είναι εµφανές στο χρήστη.
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Το περιεχόµενο ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δοµείται σε
µικρές παραγράφους ή κεφάλαια. Όπου αλλάζει η
θεµατολογία του περιεχοµένου ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ προστίθεται
σύντοµη επικεφαλίδα, που να αντικατοπτρίζει το
περιεχόµενο που ακολουθεί, γραµµένη µε έντονους
χαρακτήρες (bold).
Η µετάβαση του επισκέπτη µιας σελίδας από την αρχή έως το
τέλος της ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην απαιτεί περισσότερα από
τρία κλικ στην κατακόρυφη ράβδο κύλισης (vertical scrolling
bar).
Το µέγεθος της αρχικής σελίδας ενός ∆∆Τ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ
µην ξεπερνά τα 50KB.

4

Το µέγεθος των υπόλοιπων σελίδων ενός ∆∆Τ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
ΝΑ µην ξεπερνά τα 120KB.

4

Για τη µορφοποίηση και παρουσίαση του περιεχοµένου των
∆∆Τ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αποφεύγεται η υπερβολική ή άσκοπη
χρήση έντονων (bold) ή πλάγιων (italics) χαρακτήρων.
Η χρήση τµηµάτων κειµένου που αναβοσβήνουν (blinking
text) ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αποφεύγεται.

4

Οι διαδικτυακοί τόποι των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνουν:
• τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ∆Τ
• τις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται σχετικά µε τις
υπηρεσίες του φορέα και τις απαντήσεις τους (FAQs)
• συνδέσµους (links) ανακατεύθυνσης σε δηµόσιους
διαδικτυακούς τόπους µε σχετικό περιεχόµενο
• στοιχεία σχετικά µε την επισκεψιµότητα του διαδικτυακού
τόπου ή/ και στοιχεία χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
που παρέχει
Οι δενδρικές δοµές που υποστηρίζουν τη διαχείριση του
περιεχοµένου ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναπτύσσονται κατά πλάτος.
Η πρόσβαση στο περιεχόµενο και τις υπηρεσίες ενός
δηµόσιου διαδικτυακού τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην απαιτεί
περισσότερα από τρία κλικ.

1
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Το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στο ∆∆Τ ενός φορέα
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αποθηκεύεται σε σχεσιακές βάσεις
δεδοµένων. Παλαιότερες εκδόσεις του περιεχοµένου (οι
οποίες δεν χρησιµοποιούνται πλέον αλλά τηρούνται για
λόγους ιστορικότητας) ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ αποθηκεύονται σε άλλα
µέσα/ συστήµατα.
Η τήρηση της ιστορικότητας του περιεχοµένου ενός ∆∆Τ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ εξετάζεται από τους φορείς σε συνδυασµό
µε την πολιτική λήψης αντιγράφων ασφαλείας που
ακολουθεί κάθε φορέας (ενότητα 3.6.4).
Για κάθε θέµα ή σελίδα ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δηµοσιεύεται η ηµεροµηνία τελευταίας
ενηµέρωσης του περιεχοµένου.
Αν επιλέγεται και τρίτη, τέταρτη κλπ. γλώσσα στην οποία θα
δηµοσιεύεται περιεχόµενο σε ένα ∆∆Τ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ αυτό
ΝΑ γίνεται µε βάση το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι
υπηρεσίες των δηµοσίων φορέων π.χ. οικονοµικοί
µετανάστες, τουρίστες, φορείς του εξωτερικού κλπ.
Η µηχανή αναζήτησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ προσφέρει τις
παρακάτω δυνατότητες στον επισκέπτη:
• Αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά επί του περιεχοµένου (fulltext), µε οποιεσδήποτε λέξεις ή φράσεις.
• Σύνθετη αναζήτηση, µε συνδυασµό σε στοιχεία όπως
ηµεροµηνία, κατηγορία ή θέµα, λέξεις ή φράσεις.
Οι θεµατικές κατηγορίες στις οποίες οργανώνεται το
περιεχόµενο και οι υπηρεσίες ενός δηµόσιου διαδικτυακού
τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ είναι προσβάσιµες από οποιαδήποτε
ιστοσελίδα του ∆∆Τ.
Ο ∆∆Τ ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
περιλαµβάνει τις πληροφορίες σχετικά µε τα ονόµατα,
τηλέφωνα και αριθµούς τηλεοµοιοτυπίας των σηµείων
επαφής για συγκεκριµένα θέµατα ή υπηρεσίες του φορέα.
Ο ∆∆Τ ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
περιλαµβάνει πληροφορίες για τη διαδικασία και τους
τρόπους υποβολής παραπόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες που
παρέχει ο φορέας.
Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ
συµµορφώνονται µε το πρότυπο Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG), έκδοση 1.0, στο επίπεδο «ΑΑ».
Κατά το στάδιο ανάπτυξης διαδικτυακών τόπων, οι φορείς
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ εκτελούν τους
παρακάτω ελέγχους:
• Έλεγχο συµµόρφωσης της σύνταξης HTML που
περιλαµβάνεται στις ιστοσελίδες σύµφωνα µε τα πρότυπα
του W3C.
• Έλεγχο επικύρωσης της σωστής χρήσης Cascading Style
Sheets (CSS).
• Έλεγχο ποιότητας, προσβασιµότητας και ιδιωτικότητας του
περιεχοµένου των ιστοσελίδων του ∆∆Τ.
Οι παραπάνω έλεγχοι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εκτελούνται µε εργαλεία ή
υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στην αντίστοιχη ενότητα3
του διαδικτυακού τόπου του W3C και σύµφωνα µε τους
προβλεπόµενους όρους χρήσης τους.
Το περιεχόµενο κάθε ∆ηµόσιου ∆ιαδικτυακού Τόπου
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναπτύσσεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
είναι προσβάσιµο από εναλλακτικές συσκευές όπως PDAs και
κινητά τηλέφωνα.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ
προσφέρουν υπηρεσίες επιπέδων 3 και 4, µέσω των
διαδικτυακών τους τόπων, για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο
αριθµό συναλλαγών τους µε πολίτες και επιχειρήσεις.
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Εάν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή το περιεχόµενο ενός
δηµόσιου διαδικτυακού τόπου διαφοροποιείται ανάλογα µε
την κατηγορία στην οποία ανήκει ένας χρήστης ή την
ταυτότητά του ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υποστηρίζονται από την
υποδοµή του ∆∆Τ δυνατότητες προσωποποίησης
(personalization) του περιεχοµένου και των υπηρεσιών.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ δίνουν
στους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που
προσφέρουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο
της διαδικασίας εξυπηρέτησης των υποθέσεών τους,
τουλάχιστον µέσω των διαδικτυακών τους τόπων και
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Για κάθε στάδιο της διαδικασίας εξυπηρέτησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΝΑ παρέχονται στο χρήστη πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας
της οργανωτικής µονάδας ή του στελέχους του φορέα από
όπου ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει συµπληρωµατικές
πληροφορίες για την υπόθεσή του.
Για την εγγραφή ενός χρήστη στην υπηρεσία πληροφόρησης
µέσω ενηµερωτικών δελτίων (newsletters) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
απαιτείται µόνο η συµπλήρωση της επιθυµητής διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην οποία θα αποστέλλεται το
δελτίο.
Για τη διαγραφή ενός χρήστη από την υπηρεσία
πληροφόρησης µέσω ενηµερωτικών δελτίων (newsletters)
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ απαιτείται µόνο η απλή επιλογή ενός
υπερσυνδέσµου (hyperlink) που θα περιλαµβάνεται στο
δελτίο.
Τα ενηµερωτικά δελτία (newsletters) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
αποστέλλονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, όχι λιγότερο
από 2 φορές το µήνα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου που θα ορίσει ο χρήστης.
Τα ενηµερωτικά δελτία (newsletters) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ είναι
προσβάσιµα και από το διαδικτυακό τόπο του φορέα.
Η χρήση της υπηρεσίας πληροφόρησης µέσω RSS
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην απαιτεί κάποιου είδους εγγραφή του
χρήστη στην υπηρεσία.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δίνουν
στους χρήστες του διαδικτυακού τους τόπου τη δυνατότητα
να αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόµενων
επιχειρησιακών πληροφοριών.
Για την αξιολόγηση της ποιότητας των επιχειρησιακών
πληροφοριών ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δίνεται η δυνατότητα στους
χρήστες να συµπληρώνουν έτοιµες ηλεκτρονικές φόρµες
πολλαπλών επιλογών, οι οποίες θα παρουσιάζονται σε κάθε
σελίδα του διαδικτυακού τόπου. Επίσης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
υπάρχει και δυνατότητα υποβολής σχολίων σχετικά µε την
αξιολόγηση της ποιότητας των επιχειρησιακών πληροφοριών
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή/ και γενικών
ηλεκτρονικών φορµών.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δίνουν
στους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που
προσφέρουν µέσω του διαδικτυακού τους τόπου τη
δυνατότητα να αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
Για την αξιολόγηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δίνεται η δυνατότητα στους
χρήστες να συµπληρώνουν έτοιµες ηλεκτρονικές φόρµες
πολλαπλών επιλογών ή/ και ερωτήσεων µετά την
ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. Επίσης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
υπάρχει και δυνατότητα υποβολής σχολίων σχετικά µε την
αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή/ και γενικών ηλεκτρονικών
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Οι πολιτικές ασφάλειας ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
αποτελούν µέρος ενός συνολικότερου πλάνου διαχείρισης
της ασφάλειας του φορέα.

-1

Για την πρόσβαση σε δηµόσια πληροφορία και υπηρεσίες
επιπέδων 1 και 2 ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην απαιτείται
η ταυτοποίηση των χρηστών, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί
λόγοι.

4

Οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί ένας χρήστης µε το ∆∆Τ
ενός φορέα ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υπογράφονται µε την ψηφιακή
υπογραφή του χρήστη.
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Οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί ένας χρήστης µε το ∆∆Τ
ενός φορέα ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ λαµβάνουν σφραγίδα του
χρόνου εκτέλεσής τους.
Για συναλλαγές που εκτελούνται µέσω της Κεντρικής
Κυβερνητικής ∆ιαδικτυακής Πύλης ΕΡΜΗΣ, η χρονοσφραγίδα
ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρέχεται από τα συστήµατα της Πύλης.
Το εσωτερικό δίκτυο του φορέα ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
περιλαµβάνει πλεονάζοντα ενεργά στοιχεία για τη
διασύνδεση του ∆∆Τ µε τα υποστηρικτικά συστήµατα του
φορέα, σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας.
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Η υποδοµή ενός φορέα ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνει
πλεονάζοντες εξυπηρετητές για τη λειτουργία του ∆∆Τ, σε
διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας ή/ και κάνοντας χρήση
τεχνικών εξισορρόπησης φόρτου (load balancing).
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Τα συστήµατα που υποστηρίζουν λειτουργία ενός ∆∆Τ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ φιλοξενούνται σε κατάλληλα
διαµορφωµένους χώρους (computer rooms), οι οποίοι
πληρούν, πλέον των παραπάνω, τις παρακάτω απαιτήσεις:
• ∆ιαθέτουν συστήµατα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.
• ∆ιαθέτουν ψευδοροφές και υπερυψωµένο δάπεδο.
• ∆ιαθέτουν ηλεκτρονικό σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης.
• Υποστηρίζονται από γεννήτριες στην περίπτωση διακοπής
της κανονικής τροφοδοσίας σε ηλεκτρική ενέργεια.

-1

Οι φορείς ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δηµιουργήσουν/ διαθέτουν
εναλλακτική τοποθεσία στην οποία να φιλοξενείται ακριβές
αντίγραφο του ∆∆Τ και των εφαρµογών που τον
υποστηρίζουν.
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Οι όροι και οι περιορισµοί χρήσης ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΝΑ περιλαµβάνονται σε συγκεκριµένο σύνδεσµο (link) του
∆∆Τ, ο οποίος είναι τοποθετηµένος σε εµφανές σηµείο του
∆∆Τ.
Οι δηλώσεις αποκήρυξης ευθύνης (disclaimers) του φορέα
για συγκεκριµένα θέµατα, τα οποία προσδιορίζονται ρητά,
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνονται σε συγκεκριµένο
σύνδεσµο (link) του ∆∆Τ, ο οποίος είναι τοποθετηµένος σε
εµφανές σηµείο του ∆∆Τ.
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Για την επίτευξη της εµφάνισης ενός ∆∆Τ σε όσο το δυνατό
καλύτερη θέση ανάµεσα στα αποτελέσµατα µιας αναζήτησης
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ:
• δοθεί µεγάλη σηµασία στην επιλογή των λέξεων-κλειδιών
που θα αναζητούσε το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο ∆Τ
• εµφανίζονται οι λέξεις-κλειδιά στις σηµαντικές θέσεις των
ιστοσελίδων του ∆Τ, µε σηµαντικότερη το Title Tag των
HTML σελίδων. Η µη τοποθέτηση λέξεων-κλειδιών στο Title
Tag είναι ο κύριος λόγος της µη εµφάνισης σε καλή θέση
ενός πολύ σχετικού µε την αναζήτηση ∆Τ.
• σχετίζονται οι λέξεις-κλειδιά µε το περιεχόµενο των
σελίδων, το οποίο σηµαίνει ότι πρέπει να χρησιµοποιείται
κείµενο HTML στις σελίδες και όχι απεικόνιση µέσω
γραφικών.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
µεριµνούν για την εµφάνιση του ∆ιαδικτυακού τους Τόπου
σε διαδικτυακούς τόπους άλλων φορέων.
Όλα τα έντυπα που εκδίδουν οι φορείς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνουν το URL του
διαδικτυακού τους τόπου.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν συγκεκριµένο πλάνο
προώθησης του διαδικτυακού τους τόπου και των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν.
Για τους υφιστάµενους διαδικτυακούς τόπους των φορέων
της δηµόσιας διοίκησης που δεν έχουν όνοµα τριών
επιπέδων και κατάληξη .gov.gr ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ η σταδιακή
µετάπτωση των ονοµάτων τους στο χώρο 2ου επιπέδου
.gov.gr.
Για τα ονόµατα χώρου άλλων κατηγοριών φορέων, εκτός
Υπουργείων και Γενικών Γραµµατειών, ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ η χρήση
των παρακάτω συνθετικών που φανερώνουν τη φύση των
φορέων:
• ‘reg’ (ή ‘περ’ για το ελληνικό όνοµα) για τις Περιφέρειες
• ‘pref’ (ή ‘νοµ’ για το ελληνικό όνοµα) για τις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις
• ‘city’ (ή ‘δήµος’ για το ελληνικό όνοµα) για τους ΟΤΑ Α’
βαθµού
Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ
συµµορφώνονται µε το πρότυπο Web Content Accessibility
Guidelines (WCAG), έκδοση 1.0, στο επίπεδο «ΑΑΑ».
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ
λαµβάνουν υπόψη τους το πρότυπο Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, κατά το
σχεδιασµό, ανάπτυξη και αναβάθµιση των διαδικτυακών τους
τόπων.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ
ενηµερώνουν, µέσω κινητής τηλεφωνίας, τους χρήστες των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν για τη
ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης ή κάποιου
σταδίου αυτής.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρέχουν
ενηµέρωση στους χρήστες του διαδικτυακού τους τόπου
µέσω newsletters και RSS.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρέχουν
µέσω των ∆∆Τ τη δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής
απόψεων µεταξύ των χρηστών για θέµατα που αφορούν τις
υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας-ιδιοκτήτης του ∆∆Τ. Η
δυνατότητα αυτή ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρέχεται σε
συγκεκριµένους χώρους συζήτησης (fora), οι οποίοι θα είναι
προσβάσιµοι µέσω του διαδικτυακού τόπου του φορέα.
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Για την αξιολόγηση της λειτουργίας ενός ∆∆Τ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ
παρακολουθούνται οι παρακάτω δείκτες:
∆1: Αποδοχή του ∆∆Τ
Υπολογίζεται βάσει των παρακάτω στοιχείων
επισκεψιµότητας που καταγράφονται από την υποδοµή του
∆∆Τ:
• Αριθµός µεµονωµένων χρηστών
• Αριθµός επισκέψεων
• ∆ιάρκεια επισκέψεων
∆2: Αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Υπολογίζεται βάσει των παρακάτω στοιχείων πρόσβασης σε
περιεχόµενο και υπηρεσίες του φορέα που παρέχονται
ηλεκτρονικά:
• Σελίδες µε τις περισσότερες επισκέψεις
• Σελίδες µε τις λιγότερες επισκέψεις
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε τις περισσότερες συναλλαγές
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε τις λιγότερες συναλλαγές
∆3: Απόδοση ∆∆Τ
Υπολογίζεται βάσει των παρακάτω στοιχείων απόδοσης:
• Αριθµός επιτυχών αιτηµάτων/ συναλλαγών χρηστών
• Αριθµός ανεπιτυχών αιτηµάτων/ συναλλαγών χρηστών
• Αριθµός υποβληθέντων παραπόνων/ ερωτήσεων χρηστών
• Αριθµός ερωτήσεων χρηστών που απαντήθηκαν
• Αριθµός προβληµάτων, λαθών ή δυσλειτουργιών του ∆∆Τ
• Χρόνος απόκρισης
• ∆ιαθεσιµότητα ∆∆Τ
Πέραν των παραπάνω δεικτών ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ συλλέγονται
επιπλέον στοιχεία σχετικά µε την τεχνολογική υποδοµή των
χρηστών του ∆∆Τ όπως ο τύπος και η έκδοση του
φυλλοµετρητή και το λειτουργικό σύστηµα του σταθµού
εργασίας του χρήστη. Όλα τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται
για τον υπολογισµό των παραπάνω δεικτών ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΝΑ τηρούνται στα αρχεία καταγραφής (log files) των
συστηµάτων του διαδικτυακού τόπου.
Για την προώθηση ενός νέου διαδικτυακού τόπου ή µιας νέας
ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ χρησιµοποιούνται
συµβατικά µέσα προβολής όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο
και τα έντυπα διαφηµιστικά φυλλάδια.
Για την προώθηση ενός διαδικτυακού τόπου ή µιας
ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ γίνεται χρήση
banners σε διαδικτυακούς τόπους υψηλής επισκεψιµότητας ή
µε συναφές αντικείµενο.
Ένα ανώτερο διοικητικό στέλεχος του φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
οριστεί ως ‘ιδιοκτήτης’ (owner) του ∆∆Τ.
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Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναθέσει σε
συγκεκριµένο στέλεχός του το ρόλο του «Τεχνικού
Υπεύθυνου» του ∆∆Τ, στον οποίο θα ανατεθεί η ευθύνη
οργάνωσης και λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου του
φορέα.
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του ∆∆Τ ενός φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχει
υπό την εποπτεία του τα στελέχη του φορέα που
αναλαµβάνουν ρόλους σχετικά µε τη διαχείριση και
υποστήριξη της λειτουργίας του ∆∆Τ.
Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναθέσει σε
συγκεκριµένο στέλεχός του το ρόλο του «Υπεύθυνου
Περιεχοµένου και Υπηρεσιών» του ∆∆Τ.
Για κάθε τµήµα περιεχοµένου, έγγραφο ή υπηρεσία του
φορέα που διατίθεται ηλεκτρονικά µέσω του ∆∆Τ ενός φορέα
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι σαφές ποια µονάδα, ρόλος ή στέλεχος του
φορέα είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια, εγκυρότητα,
ποιότητα και ασφάλειά του.
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Η ακριβής ονοµατοδοσία (Domain Name) ενός ∆ηµόσιου
∆ιαδικτυακού Τόπου θα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εγκρίνεται από την
αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων – ΕΕΤΤ) και να είναι σύµφωνη µε τον
«Κανονισµό ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου
(domain names) µε κατάληξη .gr» της ΕΕΤΤ, όπως αυτός
ισχύει.
Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτουν
τουλάχιστον ένα όνοµα χώρου µε αλφαριθµητικούς
χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου (Α-Ζ, a-z, 0-9), π.χ.
www.name.gr.
Στα ονόµατα χώρου των ∆∆Τ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
χρησιµοποιούνται λατινικοί και ελληνικοί χαρακτήρες στο
ίδιο επίπεδο, π.χ. www.onoµα.gr
Το µεταβλητό πεδίο των ονοµάτων χώρου που αιτούνται οι
φορείς της δηµόσιας διοίκησης (εκτός ΟΤΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ταυτίζεται µε την επίσηµη απόδοση της επωνυµίας του
φορέα στην αγγλική γλώσσα. Η απόδοση της ελληνικής
επωνυµίας του φορέα µε χαρακτήρες του λατινικού
αλφαβήτου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποφεύγεται.
Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αιτούνται
ονόµατα χώρου, τα οποία είναι σύµφωνα µε την επίσηµη
ονοµασία τους που περιλαµβάνεται στο σχέδιο
‘Καποδίστριας’. Τα ονόµατα χώρου των ΟΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι
στην ονοµαστική πτώση στην πεζή άτονη µορφή τους (για
ονόµατα στην ελληνική γλώσσα) και στην αντίστοιχη µορφή
µε λατινικούς χαρακτήρες, σύµφωνα µε τους κανόνες
αντιστοίχησης που ορίζονται στο Παράρτηµα Λ του
Κανονισµού της ΕΕΤΤ.
Εάν η επίσηµη ονοµασία ενός φορέα της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ΟΤΑ, περιλαµβάνει
κάποιο συνθετικό όπως ‘νέο’, ‘παλαιό’, ‘µικρό’, ‘µεγάλο’,
‘άγιος’ σε οποιοδήποτε γένος, το συνθετικό αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
διατηρείται στο όνοµα χώρου που αιτείται ο φορέας. Το
συνθετικό ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαχωρίζεται από το υπόλοιπο
όνοµα µε κάποιον ειδικό χαρακτήρα (π.χ. ‘-’, ‘_’).
Η διαφοροποίηση µεταξύ µικρών ή κεφαλαίων λατινικών ή
άτονων ελληνικών χαρακτήρων και µικρών ή κεφαλαίων
τονισµένων ελληνικών χαρακτήρων (π.χ. µατινα.gr,
MATINA.GR, µατίνα.gr, ΜΑΤΊΝΑ.GR) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
αποφεύγεται.
Τα ονόµατα χώρου των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι από 3 έως 60 χαρακτήρες (χωρίς να
συµπεριλαµβάνεται η κατάληξη.gr).
Τα χρώµατα και οι χρωµατικοί συνδυασµοί που
χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση του περιεχοµένου και
το υπόβαθρο (φόντο) των ιστοσελίδων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι
ενιαία σε όλες τις σελίδες του ∆∆Τ.
Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση του
περιεχοµένου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρέχουν επαρκή αντίθεση
(contrast) σε σχέση µε το υπόβαθρο (φόντο) των
ιστοσελίδων.
Τα εικονίδια που χρησιµοποιούνται σε ένα ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
είναι ίδια και να συµπεριφέρονται ενιαία σε όλες τις σελίδες
του ∆∆Τ.
Το µέγεθος των εικονιδίων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ανάλογο του
σκοπού χρήσης τους, καθώς και της θέσης τους.
Το χρώµα που χρησιµοποιείται για την παρουσίαση των
συνδέσµων (links) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ενιαίο σε όλο το ∆∆Τ, να
είναι ευδιάκριτο σε σχέση µε τα υπόλοιπα χρώµατα που
χρησιµοποιούνται για το κείµενο ή το υπόβαθρο του ∆∆Τ και
να αλλάζει όταν ο χρήστης επισκεφθεί το σηµείο στο οποίο
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Η ονοµασία των συνδέσµων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι
αντιπροσωπευτική του περιεχοµένου στο οποίο οδηγεί ο
σύνδεσµος. Γενικές ονοµασίες όπως «Κάντε click εδώ»
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποφεύγονται.
Το περιεχόµενο κάθε ιστοσελίδας ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
• είναι απλό και κατανοητό
• έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του
επισκέπτη
• χρησιµοποιεί απλές εκφράσεις της ελληνικής γλώσσας
• µην περιλαµβάνει ορθογραφικά, γραµµατικά ή συντακτικά
λάθη
• αποτελείται από µικρές σε µέγεθος προτάσεις
• απευθύνεται σε όσο το δυνατόν ευρύτερο αναγνωστικό
κοινό
Η εκτενής χρήση δευτερευουσών προτάσεων, παθητικής
φωνής και ιδιωµατισµών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποφεύγεται.

4

4

4

Η οριζόντια κύλιση στο περιεχόµενο ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
αποφεύγεται.

4

Η µορφοποίηση του περιεχοµένου ενός δηµόσιου
διαδικτυακού τόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνεται µε τη χρήση
τεχνολογίας Cascading Style Sheets (CSS).
Η χρήση υπογραµµίσεων (underline) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
αποφεύγεται κατά τη µορφοποίηση και παρουσίαση του
περιεχοµένου των ∆∆Τ, ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση
µε τους συνδέσµους (links) που περιλαµβάνονται στις
ιστοσελίδες.
Η ενσωµάτωση στις ιστοσελίδες ενός ∆∆Τ µορφών
περιεχοµένου εκτός από απλό κείµενο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνεται µε
προσοχή και µόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Το υλικό
αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενσωµατώνεται στο ∆∆Τ σε κατάλληλα
συµπιεσµένη µορφή ώστε να µην επιβαρύνεται η ταχύτητα
εµφάνισης των ιστοσελίδων.
Τα πρότυπα των ειδικών µορφών περιεχοµένου ενός ∆∆Τ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι σύµφωνα µε το Πλαίσιο
∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης.
Η αρχική σελίδα ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει:
• το λογότυπο και την πλήρη επίσηµη επωνυµία του φορέα
• ένα σύντοµο µήνυµα καλωσορίσµατος στο ∆∆Τ του φορέα
• ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµούς τηλεφώνων και
τηλεοµοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του
φορέα
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Η αρχική σελίδα ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει
συνδέσµους (links) στο υπόλοιπο περιεχόµενο του ∆∆Τ:
• Πληροφοριακό περιεχόµενο
• Υπηρεσίες
• Εργαλεία και µηχανισµούς αναζήτησης, πλοήγησης και
επικοινωνίας
καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους οµοειδών φορέων ή
φορέων που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Οι παραπάνω κατηγορίες είναι ενδεικτικές και ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ
ΝΑ αναλύονται σε µεγαλύτερο επίπεδο λεπτοµέρειας.
Εναλλακτικά ή συµπληρωµατικά µε το παραπάνω, η αρχική
σελίδα ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνει συνδέσµους
(links) στο υπόλοιπο περιεχόµενο του ∆∆Τ βάσει του κοινούστόχου κάθε τµήµατος περιεχοµένου ή υπηρεσίας,
ενδεικτικά: Πολίτες, Επιχειρήσεις, Φορείς/ Οργανισµοί.
Ο επισκέπτης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχει τη δυνατότητα µετάβασης
στην αρχική σελίδα ενός ∆∆Τ από οποιαδήποτε ιστοσελίδα
του ∆∆Τ.
Κάθε ∆ηµόσιος ∆ιαδικτυακός Τόπος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
περιλαµβάνει:
• το λογότυπο και την πλήρη επίσηµη επωνυµία του φορέα
• οργανόγραµµα των υπηρεσιών του φορέα
• σύντοµη παρουσίαση του φορέα
• πληροφορίες για την ηγεσία/ διοίκηση του φορέα
• νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία του φορέα και την
άσκηση των αρµοδιοτήτων του
• πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας και
τον τρόπο παροχής τους
• νέα – ανακοινώσεις
Η δοµή του περιεχοµένου του ∆ιαδικτυακού Τόπου ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ χρησιµοποιεί δενδρική δοµή καταλόγων αντί για επίπεδη
δοµή αρχείων.
Το περιεχόµενο του ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ:
• εξυπηρετεί τη στρατηγική του φορέα-ιδιοκτήτη του
• έχει µία σαφή δοµή, η οποία διευκολύνει την πλοήγηση
των χρηστών
• είναι συνεπές στο ύφος και την ακρίβεια
• επικοινωνεί αποτελεσµατικά τους στόχους του φορέα και
να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών
Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτει σαφώς
προσδιορισµένη διαδικασία παροχής περιεχοµένου και
υπηρεσιών µέσω του ∆∆Τ. Η διαδικασία αυτή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ακολουθείται τόσο κατά την αρχική δηµοσίευση όσο και κατά
την ενηµέρωση/ συντήρηση του περιεχοµένου και των
υπηρεσιών. Υπεύθυνος για την τήρηση της διαδικασίας είναι
ο Υπεύθυνος Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆∆Τ.
Οι συγγραφείς (‘ιδιοκτήτες’) περιεχοµένου του φορέα
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διασφαλίζουν ότι:
• το περιεχόµενο είναι ορθό, επίκαιρο και εξυπηρετεί τους
στόχους για τους οποίους αναπτύχθηκε
• το περιεχόµενο είναι προσαρµοσµένο στο ύφος που
καθορίζεται για τον ιστοχώρο
• τα σηµεία επαφής (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλέφωνο)
που περιλαµβάνονται σε αυτό ισχύουν
• το περιεχόµενο
αρχειοθετείται στα σηµεία που ορίζονται από τις διαδικασίες
• το περιεχόµενο ανταποκρίνεται σε όλα τα εκδοτικά
πρότυπα που έχει καθορίσει ο Υπεύθυνος Περιεχοµένου και
Υπηρεσιών
Η ενηµέρωση ή προσθήκη νέου περιεχοµένου στο ∆∆Τ και
γενικά κάθε ενέργεια τροποποίησης του περιεχοµένου και
των υπηρεσιών που παρέχονται από το ∆∆Τ ενός φορέα
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καταγράφεται στα αρχεία καταγραφής (log files)
του ∆∆Τ.
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Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ τηρεί αρχείο µε
το περιεχόµενο που ήταν αναρτηµένο κάθε χρονική στιγµή
στο ∆∆Τ (για εύλογο χρονικό διάστηµα).
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ κατατάσσουν
το πληροφοριακό υλικό και τις υπηρεσίες που παρέχουν
µέσω του ∆∆Τ τους σε αντιπροσωπευτικές κατηγορίες. Οι
κατηγορίες αυτές ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ανήκουν στην ισχύουσα Λίστα
Κυβερνητικών Κατηγοριών (GCL - Government Category
List).
Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καταχωρεί
µεταδεδοµένα για το πληροφοριακό υλικό και τις υπηρεσίες
που παρέχει ηλεκτρονικά µέσω του ∆∆Τ του. Τα
µεταδεδοµένα αυτά ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι σύµφωνα µε τις
πολιτικές, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του Πλαισίου
∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών.
Οι φορείς που δηµιουργούν πρωτότυπο περιεχόµενο, το
οποίο δηµοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους τους,
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ το τεκµηριώνουν µε κατάλληλα µεταδεδοµένα
ώστε να µπορεί να αξιοποιηθεί από άλλους ∆∆Τ και να
υποστηρίζονται δυνατότητες συγκέντρωσης (aggregation)
και χρήσης (syndication) περιεχοµένου.
Τα µεταδεδοµένα που τηρούνται για το περιεχόµενο και τις
υπηρεσίες ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µπορούν να εξαχθούν σε
µορφή XML.
Οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καταχωρούν
µεταδεδοµένα για τους διαδικτυακούς τους τόπους, καθώς
και για το περιεχόµενο που δηµοσιεύουν σε αυτούς
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Πίνακα 4-2 της Ενότητας 4
(Πρότυπο Μεταδεδοµένων) του Μοντέλου Τεκµηρίωσης του
Πλαισίου.
Το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στο ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ελέγχεται για ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, ανακρίβειες
και ασάφειες πριν τη δηµοσίευσή του.
Το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στο ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
αντικατοπτρίζει την ισχύουσα κατάσταση του θέµατος στο
οποίο αναφέρεται.
Ο φορέας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διασφαλίζει ότι το περιεχόµενο του
∆∆Τ ενηµερώνεται µε συγκεκριµένη διαδικασία και µε την
εµπλοκή των κατάλληλων ρόλων.
Όλο το περιεχόµενο του ∆ιαδικτυακού Τόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
είναι στην ελληνική γλώσσα. Αν απαιτείται να προστεθεί και
ένα τµήµα του περιεχοµένου σε κάποια δεύτερη γλώσσα
αυτή θα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι η αγγλική.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ενσωµατώνουν στους ∆∆Τ τους µηχανή αναζήτησης στο
περιεχόµενο των ∆∆Τ.
Η µηχανή αναζήτησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προσφέρει στον επισκέπτη
τουλάχιστον τη δυνατότητα απλής αναζήτησης στο
περιεχόµενο του ∆∆Τ
Η µηχανή αναζήτησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προσβάσιµη από
κάθε ιστοσελίδα του ∆∆Τ.

-1

Οι διαδικτυακοί τόποι των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτουν χάρτη πλοήγησης στο περιεχόµενό
τους.
Ο χάρτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προσβάσιµος από κάθε
ιστοσελίδα του ∆∆Τ.
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Καµία ιστοσελίδα ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου ∆ΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει µηνύµατα του τύπου
«υπόκατασκευή». Σε περίπτωση που µία σελίδα είναι «υπό
κατασκευή» (under construction), το γεγονός αυτό ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ αναφέρεται εξαρχής και ο σχετικός σύνδεσµος ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ είναι ανενεργός.
Οι σύνδεσµοι που περιλαµβάνονται σε ένα δηµόσιο
διαδικτυακό τόπο και οδηγούν σε άλλα σηµεία του τόπου
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ελέγχονται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι
οδηγούν στο κατάλληλο περιεχόµενο.
Ο ∆∆Τ ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
παρέχει σαφείς πληροφορίες για τις διαδικασίες επικοινωνίας
των επισκεπτών µε τις υπηρεσίες του φορέα.
Ο ∆∆Τ ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
περιλαµβάνει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και
ηλεκτρονικές φόρµες, µέσω των οποίων οι επισκέπτες του
τόπου θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε το
φορέα υποβάλλοντας ερωτήσεις για διάφορα θέµατα του
φορέα.
Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συµµορφώνονται
µε το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG), έκδοση 1.0, στο επίπεδο «Α».
Το περιεχόµενο κάθε ∆ηµόσιου ∆ιαδικτυακού Τόπου ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ αναπτύσσεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην απαιτείται η
χρήση συγκεκριµένου φυλλοµετρητή Ιστού για την
πρόσβαση σε αυτό. Κάθε ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προσβάσιµος
τουλάχιστον µε Internet Explorer (έκδοση 6) και Mozilla
Firefox (έκδοση 1.5).
Κάθε ‘επίσηµος’ διαδικτυακός τόπος κάθε φορέα της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις του Πλαισίου Πιστοποίησης ∆ηµόσιων
∆ιαδικτυακών Τόπων.
Οι ‘εναλλακτικοί’ διαδικτυακοί τόποι ενός δηµόσιου φορέα
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παραπέµπουν ή να κατευθύνουν τους επισκέπτες
σε ένα ‘επίσηµο’ διαδικτυακό τόπο του φορέα. Κάθε
‘εναλλακτικός’ διαδικτυακός τόπος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενηµερώνει
τους επισκέπτες σχετικά µε την ανακατεύθυνσή τους σε ένα
‘επίσηµο’ διαδικτυακό τόπο (εάν ακολουθείται η
συγκεκριµένη τακτική), η οποία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ολοκληρώνεται
εντός 5 δευτερολέπτων από την εµφάνιση του σχετικού
µηνύµατος.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προσφέρουν
υπηρεσίες επιπέδων τουλάχιστον 1 και 2, µέσω των
διαδικτυακών τους τόπων, για το σύνολο των συναλλαγών
τους µε πολίτες και επιχειρήσεις. Για κάθε υπηρεσία αυτών
των επιπέδων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρέχονται τα εξής στοιχεία:
• ονοµασία της υπηρεσίας
• διαδικασία εξυπηρέτησης
• εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης
• δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο ενδιαφερόµενος
• έντυπα σχετικά µε τη διαδικασία εξυπηρέτησης και οδηγίες
συµπλήρωσης
• εκτιµώµενος χρόνος εξυπηρέτησης
• κόστος συναλλαγής (εάν υφίσταται)
Τα έντυπα σχετικά µε τη διαδικασία εξυπηρέτησης που
δηµοσιεύονται στους ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µπορούν να
αποθηκεύονται τοπικά (download), να συµπληρώνονται µε
λογισµικό επεξεργασίας κειµένου και να εκτυπώνονται.
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Για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 3 και 4 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
παρέχονται τα εξής στοιχεία (εκτός των όσων παρέχονται για
τις υπηρεσίες των επιπέδων 1 και 2):
• οι ηλεκτρονικές φόρµες που πρέπει να συµπληρώσει ο
ενδιαφερόµενος για την παροχή της υπηρεσίας, µαζί µε
οδηγίες συµπλήρωσης
• οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας
• το κόστος συναλλαγής (εάν υφίσταται) και ο τρόπος
πληρωµής
Επιπλέον, για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 3
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται ο τρόπος ολοκλήρωσης της
διαδικασίας εξυπηρέτησης και παραλαβής του αποτελέσµατός
της.
Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα
επίπεδα 3 και 4 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προϋποθέτει τη δήλωση της
ταυτότητας του χρήστη και την εξακρίβωσή της από το
σύστηµα, εάν αυτό απαιτείται από το είδος των δεδοµένων
που αξιοποιούνται από τις υπηρεσίες.
Τα στοιχεία που αποθηκεύονται στα συστήµατα του φορέα
και σχετίζονται µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που
παρέχονται από το ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µπορούν να εξαχθούν σε
µορφή XML.
Η υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωµών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ακολουθεί τα πρότυπα και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών.
Η ολοκλήρωση µιας πληρωµής µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω
ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνοδεύεται από την απόδοση ενός
αριθµού συναλλαγής στο χρήστη. Επίσης, ο χρήστης ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης και τοπικής αποθήκευσης
της απόδειξης εκτέλεσης της ηλεκτρονικής πληρωµής.
Το περιεχόµενο των ιστοσελίδων ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
µπορεί να εκτυπωθεί, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά
µορφοποίησής του.
Το υλικό που προσφέρεται για τοπική αποθήκευση
(download) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνοδεύεται από επαρκείς
πληροφορίες όσον αφορά τον τύπο (format) και το µέγεθός
του.
Αν ο τύπος του υλικού είναι αναγνώσιµος µε δωρεάν
(freeware) ή ανοιχτού κώδικα (open source) λογισµικό
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ υπάρχει σύνδεσµος που να οδηγεί σε τόπο από
όπου µπορεί να γίνει download το σχετικό λογισµικό
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που παρέχουν ενηµέρωση
στους χρήστες των διαδικτυακών τους τόπων µέσω
ενηµερωτικών δελτίων (newsletters) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ:
• Ορίσουν ένα στέλεχος ως υπεύθυνο σύνταξης των
ενηµερωτικών δελτίων. Το στέλεχος αυτό ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες από όλα τα
εµπλεκόµενα στελέχη του φορέα στη συγγραφή των δελτίων
και θα είναι συνολικά υπεύθυνο για τη σύνταξη των δελτίων.
• Μεριµνήσουν για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη
τυποποίηση των κατηγοριών νέων που θα περιλαµβάνονται
στα δελτία και να προσδιορίσουν ποια στελέχη του φορέα θα
είναι υπεύθυνα για την παροχή στοιχείων για κάθε
κατηγορία νέων του δελτίου.
Τα ενηµερωτικά δελτία (newsletters) των φορέων της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνουν τουλάχιστον
τα εξής στοιχεία:
• την επωνυµία του φορέα που το εκδίδει
• το θέµα του ενηµερωτικού δελτίου
• την ηµεροµηνία ή το χρονικό διάστηµα στο οποίο
αναφέρεται το ενηµερωτικό δελτίο
•
στοιχεία επικοινωνίας µε το φορέα (π.χ. διεύθυνση
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Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τα οποία
αποστέλλονται τα ενηµερωτικά δελτία στους αποδέκτες
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ πληρούν τις εξής προδιαγραφές:
• Στο πεδίο ‘αποστολέας’ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναφέρονται
κάποια στοιχεία του φορέα (π.χ. επωνυµία φορέα, ονοµασία
οργανωτικής µονάδας φορέα, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου).
• Στο πεδίο ‘αποδέκτης’ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται είτε µόνο η
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του αποδέκτη του
δελτίου είτε να είναι κενό ή να αναφέρεται ότι η λίστα των
αποδεκτών δεν είναι ανακοινώσιµη (‘undisclosed
recipients’). Σε καµία περίπτωση ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι
φανερά στους αποδέκτες του δελτίου τα στοιχεία των
υπολοίπων αποδεκτών.
• Στο θέµα (subject) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται το θέµα του
δελτίου και η ηµεροµηνία έκδοσης ή το χρονικό διάστηµα
που καλύπτουν τα νέα του δελτίου.
• Στο σώµα του δελτίου, εκτός των νέων που περιλαµβάνει,
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται ο τρόπος διαγραφής του χρήστη από
την υπηρεσία πληροφόρησης.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που παρέχουν ενηµέρωση
στους χρήστες των διαδικτυακών τους τόπων µέσω RSS
feeds ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ:
• Ορίσουν ένα στέλεχος ως υπεύθυνο για τη συλλογή των
πληροφοριών και τη δηµιουργία των νέων στην κατάλληλη
µορφή/ πρότυπο. Το στέλεχος αυτό ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συλλέγει
τις απαραίτητες πληροφορίες από κάθε άλλη πηγή ή
εµπλεκόµενο.
• Μεριµνήσουν για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη
τυποποίηση των κατηγοριών νέων που θα περιλαµβάνονται
στα RSS feeds και να προσδιορίσουν ποια στελέχη του
φορέα θα είναι υπεύθυνα για την παροχή στοιχείων για κάθε
κατηγορία νέων.
Σε περίπτωση που για την ανάγνωση των νέων που
λαµβάνονται µέσω RSS υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις (π.χ.
απαιτείται η χρήση ειδικού λογισµικού), οι δηµόσιοι φορείς
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρέχουν στο διαδικτυακό τους τόπο σχετικές
οδηγίες στους χρήστες της υπηρεσίας και να τους
κατευθύνουν, µέσω συνδέσµων, σε δικτυακούς τόπους από
τους οποίους θα µπορέσουν να κάνουν download το σχετικό
λογισµικό.
Σε περίπτωση που ένας φορέας υποστηρίζει µέσω του
διαδικτυακού του τόπου χώρο συζήτησης των χρηστών
(forum) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτει τουλάχιστον τους παρακάτω
ρόλους:
• ∆ιαχειριστή (administrator), ο οποίος θα έχει την ευθύνη
τεχνικής διαχείρισης του χώρου.
• Υποκινητή (motivator), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη
δηµιουργία θεµάτων συζήτησης, θα συµµετέχει σε
συζητήσεις και γενικά θα ενεργεί µε σκοπό την προσέλκυση
χρηστών στο χώρο συζήτησης.
• Συντονιστή (moderator), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για
τη διαχείριση και τον έλεγχο του περιεχοµένου του χώρου,
έτσι ώστε τα θέµατα συζήτησης να σχετίζονται µε το φορέα
και τις υπηρεσίες του και να µην περιλαµβάνουν
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Οι διαδικτυακοί τόποι των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διασυνδέονται µε τα back-office συστήµατα των
φορέων που υποστηρίζουν την εκτέλεση των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών.
Η διαλειτουργικότητα των ∆∆Τ µε τα back-office συστήµατα
των φορέων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουθεί τα πρότυπα και να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας
& Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.
Η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των ∆∆Τ και των backoffice συστηµάτων και η διαδικασία εξυπηρέτησης µιας
υπόθεσης του πολίτη από τα back-office συστήµατα πρέπει
να γίνεται µε διαφανή για το χρήστη τρόπο.
Οι ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης και
παρουσίασης περιεχοµένου που περιλαµβάνεται σε άλλους
διαδικτυακούς τόπους.
Οι ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχουν τη δυνατότητα χρήσης
περιεχοµένου που περιλαµβάνεται σε άλλους διαδικτυακούς
τόπους.
Εάν ένας φορέας της δηµόσιας διοίκησης παρουσιάζει στο
διαδικτυακό του τόπο περιεχόµενο που συγκεντρώνει ή
αντλεί από άλλους διαδικτυακούς τόπους ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
αναφέρει σαφώς την πηγή παροχής του περιεχοµένου.
Ειδικά στην περίπτωση της συγκέντρωσης και παρουσίασης
περιεχοµένου από άλλους διαδικτυακούς τόπους, εκτός από
την πηγή, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται και η ηµεροµηνία και ώρα
συγκέντρωσης (άντλησης) του περιεχοµένου από την πηγή
του.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κατά το σχεδιασµό και
ανάπτυξη νέων διαδικτυακών τόπων, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
διασφαλίζουν ότι το περιεχόµενο (ή µέρος αυτού) που
δηµοσιεύουν στους ∆Τ θα µπορεί να αξιοποιηθεί από
κεντρικές διαδικτυακές πύλες της δηµόσιας διοίκησης.
Οι πολιτικές, πρότυπα και τεχνολογίες που θα
χρησιµοποιηθούν είτε για τη συγκέντρωση είτε για τη χρήση
περιεχοµένου από άλλους διαδικτυακούς τόπους ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Πλαίσιο
∆ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών.
Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτει
θεσµοθετηµένη διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας του
∆∆Τ. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος προσδιορίζει και είναι κύριος της
συγκεκριµένης διαδικασίας.
Η διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
• τις ελάχιστες πληροφορίες που θα συλλέγονται κατά τη
λειτουργία του ∆∆Τ
• τους δείκτες αξιολόγησης της λειτουργίας του ∆∆Τ
• τη συχνότητα συλλογής στοιχείων για τον υπολογισµό των
δεικτών αξιολόγησης
• τον τρόπο υπολογισµού των δεικτών αξιολόγησης από τα
στοιχεία λειτουργίας του ∆∆Τ που συλλέγονται
• τον τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της
αξιολόγησης για τη βελτίωση του ∆∆Τ
167

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

Αξιολόγηση ∆ιαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των δυνατοτήτων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που
διαθέτουν οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στην Ελλάδα
ΚΥ

83

ΚΥ

84

ΚΥ

85

ΚΥ

86

ΚΥ

87

ΚΥ

88

ΚΥ

89

ΚΥ

90

ΚΥ

91

ΚΥ

92

Ασφάλεια
Συστηµάτων &
Προστασία
Προσωπικών
∆εδοµένων
Ασφάλεια
Συστηµάτων &
Προστασία
Προσωπικών
∆εδοµένων
Ασφάλεια
Συστηµάτων &
Προστασία
Προσωπικών
∆εδοµένων

Ασφάλεια
Συστηµάτων &
Προστασία
Προσωπικών
∆εδοµένων
Ασφάλεια
Συστηµάτων &
Προστασία
Προσωπικών
∆εδοµένων
Ασφάλεια
Συστηµάτων &
Προστασία
Προσωπικών
∆εδοµένων

Ασφάλεια
Συστηµάτων &
Προστασία
Προσωπικών
∆εδοµένων
Ασφάλεια
Συστηµάτων &
Προστασία
Προσωπικών
∆εδοµένων
Ασφάλεια
Συστηµάτων &
Προστασία
Προσωπικών
∆εδοµένων
Ασφάλεια
Συστηµάτων &
Προστασία
Προσωπικών
∆εδοµένων

Οι φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουθούν σαφώς ορισµένες και
εγκεκριµένες από τη ∆ιοίκηση/ Ηγεσία τους πολιτικές σχετικά
µε την ασφάλεια των ∆ιαδικτυακών τους Τόπων.
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Για θέµατα εγγραφής, ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης
χρηστών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι
πολιτικές ασφάλειας που ακολουθούν οι φορείς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ικανοποιούν τις απαιτήσεις του
Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης.
Το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται µέσω ενός
∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το επίπεδο
διαβάθµισης/ ευαισθησίας τους και τις κατηγορίες χρηστών
στις οποίες απευθύνονται.
Ειδικά για την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών ανάλογα µε
το επίπεδο διαβάθµισης/ ευαισθησίας των δεδοµένων που
αξιοποιούν, οι φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ λαµβάνουν υπόψη τις
σχετικές κατευθύνσεις του Πλαισίου Ψηφιακής
Αυθεντικοποίησης (Κεφάλαιο 4 της τρέχουσας έκδοσης του
ΠΨΑ).
Η πρόσβαση ενός πολίτη, επιχείρησης, φορέα κλπ. στο
περιεχόµενο και τις υπηρεσίες ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
επιτρέπεται µόνο στο τµήµα εκείνο της πληροφορίας ή των
υπηρεσιών στο οποίο έχει δικαίωµα πρόσβασης.
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Η πρόσβαση στο περιεχόµενο και τις υπηρεσίες ενός ∆∆Τ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ επιτρέπεται κατόπιν κατάλληλης εξακρίβωσης
της ταυτότητας του χρήστη. Αντίστοιχα, προτού επιτραπεί η
πρόσβαση, είναι απαραίτητη η αυθεντικοποίηση των
χρηστών από το ∆∆Τ.
Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιπέδων 3 ή 4 που
παρέχονται από ένα ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ επιτρέπεται µόνο σε
εγγεγραµµένους χρήστες του ∆∆Τ, κατόπιν δήλωσης και
εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους, εφόσον οι υπηρεσίες
αξιοποιούν δεδοµένα που σχετίζονται µε τους χρήστες. Οι
µέθοδοι αυθεντικοποίησης που χρησιµοποιούνται ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις του Πλαισίου Ψηφιακής
Αυθεντικοποίησης (Ενότητα 7.3 της τρέχουσας έκδοσης του
ΠΨΑ).
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διασφαλίζουν
ότι τα στοιχεία που υποβάλλει ο πολίτης για την πρόσβασή
του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται µέσω των
∆∆Τ επαρκούν για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και
τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών.
Τα στοιχεία που ανταλλάσσονται κατά την επικοινωνία ενός
χρήστη µε ένα ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προστατεύονται µέσω
χρήσης του πρωτοκόλλου HTTPS (HyperText Transfer
Protocol Secure), όταν αυτό απαιτείται από τη φύση των
στοιχείων.
Τα συστήµατα αποθήκευσης του περιεχοµένου και των
δεδοµένων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ είναι διαφορετικά από το σύστηµα στο οποίο λειτουργεί ο
∆∆Τ (web server).
Τα στοιχεία του ∆∆Τ που αποθηκεύονται στα συστήµατα
αποθήκευσης του φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διατηρούνται σε
ηλεκτρονική µορφή για χρονικό διάστηµα ίσο τουλάχιστον
µε το χρονικό διάστηµα διατήρησης των αντίστοιχων
στοιχείων σε έντυπη µορφή, όπως αυτό ορίζεται από τις
διάφορες διατάξεις του νοµικού ή κανονιστικού πλαισίου
σχετικά µε τη διατήρηση δηµοσίων εγγράφων.
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Τα κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα στελέχη του φορέα (π.χ.
διαχειριστές συστηµάτων) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ λαµβάνουν αντίγραφα
ασφαλείας (backup) των στοιχείων του ∆∆Τ σύµφωνα µε τη
σχετική πολιτική που εφαρµόζει ο φορέας.
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Όλες οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί ένας χρήστης µε το
∆∆Τ ενός φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καταγράφονται αναλυτικά στα
αρχεία του συστήµατος (log files).
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Η επιτυχία ή αποτυχία ολοκλήρωσης µιας συναλλαγής του
χρήστη µε το ∆∆Τ ενός φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνοδεύεται από
την εµφάνιση µηνύµατος επιβεβαίωσης στην οθόνη του
χρήστη. Εάν η συναλλαγή περιλαµβάνει την πρωτοκόλληση
υποβληθέντων από το χρήστη στοιχείων, το µήνυµα
επιβεβαίωσης της συναλλαγής ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει
στοιχεία καταχώρησης της συναλλαγής στα συστήµατα του
φορέα, τα οποία να µπορούν να εκτυπωθούν από το χρήστη
ή να αποθηκευτούν σε τοπική µονάδα αποθήκευσης.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µεριµνούν για
τη µέγιστη δυνατή διαθεσιµότητα των διαδικτυακών τους
τόπων, λαµβάνοντας υπόψη τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που
παρέχονται µέσω αυτών και το µέγεθος του κοινού στο
οποίο απευθύνονται.
Η δοµηµένη καλωδίωση του φορέα που χρησιµοποιείται για
τη διασύνδεση του ∆∆Τ µε τα υποστηρικτικά συστήµατα του
φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουθεί το πρότυπο ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ
568Α.
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Τα ενεργά στοιχεία του εσωτερικού δικτύου του φορέα που
εξυπηρετούν τη διασύνδεση του ∆∆Τ µε τα υποστηρικτικά
συστήµατα του φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καλύπτουν επαρκώς τις
ανάγκες του φορέα, σε επίπεδο αριθµού χρηστών και όγκου
διακινούµενων δεδοµένων.
Οι εξυπηρετητές που υποστηρίζουν λειτουργία ενός ∆∆Τ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του φορέα και
των επισκεπτών του τόπου, σε επίπεδο αριθµού επισκεπτώνχρηστών και όγκου διακινούµενων δεδοµένων.
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Τα συστήµατα που υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός ∆∆Τ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ φιλοξενούνται σε κατάλληλα διαµορφωµένους
χώρους (computer rooms), οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω
ελάχιστες απαιτήσεις:
• ∆ιαθέτουν επαρκή εξαερισµό και κλιµατισµό.
• ∆ιαθέτουν µέσα πυρόσβεσης (π.χ. πυροσβεστήρες).
• Κλειδώνουν έτσι ώστε να µην είναι εφικτή η πρόσβαση σε
όλους.
• Τα υπολογιστικά συστήµατα είναι τοποθετηµένα σε
ικριώµατα (racks).
• Τα υπολογιστικά συστήµατα υποστηρίζονται από λύσεις
αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) µε ισχύ
ικανή να καλύψει τις συνολικές ανάγκες των συστηµάτων
για τουλάχιστον 20 λεπτά από τη στιγµή διακοπής της
τροφοδοσίας τους µε ηλεκτρονική ενέργεια.
Οι όροι και τα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης που
συµφωνούνται µεταξύ του δηµόσιου φορέα και του παρόχου
υπηρεσιών φιλοξενίας του ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποτυπώνονται
σε κατάλληλο συµβόλαιο, το οποίο επικυρώνεται και από τις
δύο πλευρές και οριοθετεί πλήρως τη µεταξύ τους
συνεργασία στο συγκεκριµένο θέµα.
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Νοµικά θέµατα

Η συµφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης (Service Level
Agreement) για τη φιλοξενία ενός ∆∆Τ στις υποδοµές ενός
παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας του ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
περιλαµβάνει και να οριοθετεί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω
θέµατα:
• Απαιτήσεις φιλοξενίας του ∆∆Τ: π.χ. σε υποδοµή
αποκλειστικής χρήσης από το ∆∆Τ ή σε υποδοµή στην οποία
φιλοξενούνται και άλλοι δικτυακοί τόποι.
• Απαιτήσεις διασύνδεσης ∆∆Τ µε τα υποστηρικτικά
συστήµατα του φορέα, τα οποία χρησιµοποιούνται για την
παροχή περιεχοµένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών:
περιλαµβάνουν τις ανάγκες διασύνδεσης, την περιγραφή των
µέσων διασύνδεσης (π.χ. εικονικά ιδιωτικά δίκτυα – VPN), το
µέγιστο επιτρεπτό χρόνο που απαιτείται για την επικοινωνία
µεταξύ ∆∆Τ και υποστηρικτικών συστηµάτων κλπ.
• Απαιτήσεις λειτουργίας του ∆∆Τ: π.χ. 24 ώρες την ηµέρα
επί 365 ηµέρες το χρόνο.
• Απαιτήσεις απόκρισης του ∆∆Τ: π.χ. µέγιστος επιτρεπτός
χρόνος εµφάνισης αρχικής σελίδας – 5 δευτερόλεπτα.
• Απαιτήσεις αποθήκευσης, δηλαδή το µέγιστο µέγεθος του
αποθηκευτικού χώρου του παρόχου που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση των σελίδων του φορέα.
• ∆ιαδικασία ενηµέρωσης του περιεχοµένου του ∆∆Τ:
περιλαµβάνει θέµατα που σχετίζονται µε τον τρόπο
ενηµέρωσης του περιεχοµένου του ∆∆Τ και εάν αυτή γίνεται
από το φορέα ή από τον πάροχο, κατ’ εντολή του φορέα.
• ∆είκτες και εργαλεία µέτρησης του επιπέδου
εξυπηρέτησης.
• Ασφάλεια του ∆∆Τ: περιλαµβάνει πολιτικές και µέτρα
ασφάλειας που πρέπει να εφαρµόζει ο πάροχος (π.χ. SSL,
κρυπτογράφηση, firewalls, προσωπικά δεδοµένα, φυσική
ασφάλεια computer room), απαιτήσεις λήψης αντιγράφων
ασφαλείας (π.χ. σε καθηµερινή βάση) κλπ.
• Οικονοµικό τίµηµα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και
τρόπος πληρωµής.
• Οικονοµικοί όροι για επεκτάσεις – µελλοντικές
αναπροσαρµογές απαιτήσεων και επιπέδων εξυπηρέτησης.
• Ποινικές ρήτρες (σε περίπτωση µη επίτευξης του
επιθυµητού επιπέδου εξυπηρέτησης) και τρόπος
υπολογισµού τους.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ανάλογα µε το
περιεχόµενο και τις υπηρεσίες που παρέχουν µέσω του
διαδικτυακού τους τόπου και τις κατηγορίες χρηστών στις
οποίες απευθύνονται, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προσδιορίσουν ρόλους,
τους οποίους θα αποδίδουν στους χρήστες του ∆Τ, κατά την
επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Σε κάθε ρόλο
χρήστη ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποδίδονται συγκεκριµένα δικαιώµατα
πρόσβασης στο περιεχόµενο και τις υπηρεσίες του ∆Τ.
Οι φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καθορίσουν και να δηµοσιεύσουν
στους ∆∆Τ τη διαδικασία εγγραφής των χρηστών στις
παρεχόµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Η διαδικασία εγγραφής των χρηστών σε ηλεκτρονικές
υπηρεσίες των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που
παρέχονται µέσω των διαδικτυακών τους τόπων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ακολουθεί τις πολιτικές, πρότυπα και κατευθύνσεις του
Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης.
Σε περίπτωση που η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω
του διαδικτυακού τόπου ενός φορέα περιλαµβάνει τη χρήση
προσωπικών δεδοµένων του αιτούντος, ο ∆∆Τ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ αναφέρει τις πολιτικές που εφαρµόζει ο φορέας για τη
συλλογή, χρήση, αποθήκευση και προστασία προσωπικών
δεδοµένων. Ο φορέας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, και τις κατευθύνσεις της
Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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∆ιάδοση ∆ηµόσιων
∆ιαδικτυακών Τόπων

Το περιεχόµενο και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που
παρέχονται µέσω ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διασφαλίζουν την
ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
των χρηστών.
Κάθε ∆∆Τ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενηµερώνει τους χρήστες του
σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα του περιεχοµένου που
δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο τη δεδοµένη χρονική
στιγµή.
Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µεριµνούν για
την εγγραφή του ∆ιαδικτυακού Τόπου σε µηχανές
αναζήτησης και καταλόγους διαδικτυακών τόπων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Όρος / Ακρωνύµιο

Επεξήγηση

BPR

Business Process Re-engineering

e-GIF

e-Government Interoperability Framework

HTTPS

HyperText Transfer Protocol Secure

ICT

Information & Communication Technologies

ISO

International Organization for Standardization

ISP

Internet Service Provide

W3C

World Wide Web Consortium

WAI

Web Accessibility Initiative

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines

∆∆Τ

∆ηµόσιος ∆ιαδικτυακός Τόπος

EE

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε.Ν.Α.Ε.

Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

ΚΕΠ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΚΜ

Κανόνες ΠΠ-∆∆Τ Υπό Μελέτη

ΚΠ

Κανόνες ΠΠ-∆∆Τ Προαιρετικοί

ΚΥ

Κανόνες ΠΠ-∆∆Τ Υποχρεωτικοί

Μ.Ο.

Μέσος Όρος

Ν.Α.

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση

ΟΤΑ

Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Π∆Η∆

Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
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