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Περύληψη
Η εργαςία αυτι ζχει ο ςτόχο τθν ανάλυςθ τθσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ
ςτθν Ευρϊπθ και ειδικότερα ςτο Ευρωπαϊκά Κοινοβοφλια. Ζτςι, ςτο κεφάλαιο 2 κα
παρουςιαςτοφν βαςικοί οριςμοί για τθν κατανόθςθ τθσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ.
Η θλεκτρονικι δθμοκρατία είναι μια γενικότερθ ζννοια όπου κα αναλυκεί και αυτι,
κακϊσ ςυμπεριλαμβάνει τθσ ζννοια τθσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ, ακριβϊσ όπωσ θ
δθμοκρατία εμπερικλείει τθν ςυμμετοχι του πολίτθ.
Στο κεφάλαιο 3 αναλφονται οι τρόποι με τουσ οποίουσ πραγματοποιείται θ
θλεκτρονικι ςυμμετοχι, ενϊ ςτο κεφάλαιο 4 αναλφονται τα εργαλεία με τα οποία
αυτι πραγματοποιείται.
Στθ ςυνζχεια ςτο κεφάλαιο 5 περιγράφονται τα βαςικά μοντζλα με τα οποία
μπορεί να πραγματωκεί θ θλεκτρονικι ςυμμετοχι, όπωσ είναι τα δθμοψθφίςματα,
τα forums ι οι δθμοςκοπιςεισ.
Ζπειτα, ςτο κεφάλαιο 6 κα παρουςιαςτεί θ ανάλυςθ των ιςτοχϊρων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοβουλίων. Η ανάλυςθ κα περιλαμβάνει τθσ δυνατότθτεσ των
ιςτοχϊρων για τθν πραγμάτωςθ τθσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ. Θα μελετθκοφν
αναλυτικά για κάκε ζνα από τα 24 κοινοβοφλια οι τρόποι με τουσ οποίουσ ζρχονται
ςε επαφι με τον πολίτθ τθσ εκάςτοτε Ευρωπαϊκισ χϊρασ.
Τζλοσ, κα παρουςιαςτοφν ςτο κεφάλαιο υλοποιθμζνα ςυςτιματα
θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ ανά τθν Ευρϊπθ και τελικά ςυμπεράςματα.
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1

Ειςαγωγό

Η αλματϊδθσ ανάπτυξθ των νζων τεχνολογιϊν ζχει επθρεάςει και
εξακολουκεί να επιδρά ςε πολλαπλά εξατομικευμζνα επίπεδα τθσ ηωισ
μασ. Είναι όμωσ προφανζσ, ότι θ μεγαλφτερθ και ουςιαςτικότερθ επίδραςι
τουσ ςυντελείται ςε κοινωνικό επίπεδο. Το κράτοσ, ωσ φορζασ διακυβζρνθςθσ,
μεταςχθματίηεται με τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, ςε ζνα
ςφςτθμα περιςςότερο «πολιτοκεντρικό», αποτελεςματικό και καινοτόμο. Αυτόσ ο
επιχειροφμενοσ και υλοποιοφμενοσ μεταςχθματιςμόσ αλλάηει τθν κακθμερινότθτά
μασ και διαφοροποιεί τον τρόπο που λειτουργοφμε ωσ κοινωνικά όντα.
Σε παρόντα χρόνο, θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ (δθλαδι θ χριςθ των
τεχνολογιϊν των επικοινωνιϊν και τθσ πλθροφορικισ από τθ δθμόςια διοίκθςθ, με
ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ παροχισ πλθροφοριϊν και υπθρεςιϊν, ενδυναμϊνοντασ τθ
ςυμμετοχι του πολίτθ ςτθ λιψθ αποφάςεων, προςδίνοντασ ςτθν κυβζρνθςθ
μεγαλφτερθ
υποχρζωςθ
λογοδοςίασ,
περιςςότερθ
διαφάνεια
και
αποτελεςματικότθτα), αποτελεί υποχρζωςθ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν. Οι Ευρωπαίοι
πολίτεσ επιηθτοφν διαφάνεια και αποτελεςματικότθτα και δθμοκρατία με εξάλειψθ
τθσ γραφειοκρατίασ και τθσ παραοικονομίασ. Συνάμα, προβάλλει ζντονο το
κοινωνικό αίτθμα τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ όλων των πολιτϊν ςε ευκαιρίεσ και τθσ
ενδυνάμωςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.
Βαςικόσ άξονασ, λοιπόν, πρζπει να είναι θ ενεργοποίθςθ του πολίτθ, όχι
μόνο με τθν πιο άμεςθ ενθμζρωςθ, αλλά και με τθν παροχι ευκολότερων και
αμεςότερων τρόπων άςκθςθσ των δθμοκρατικϊν του κακθκόντων και κυρίωσ ςε
καθημερινή βάση. Άλλωςτε, είναι κοινόσ τόποσ ότι θ Δθμοκρατία πρζπει να είναι
κακθμερινι πρακτικι ςτο μεςοδιάςτθμα μεταξφ των εκλογϊν και δεν πρζπει να
ταυτίηεται αποκλειςτικά και μόνο με τθ εκλογικι ψθφοφορία ςτισ εκνικζσ εκλογζσ.
Η ςφγκλιςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν με τουσ
βαςικοφσ άξονεσ τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτισ δθμοκρατικζσ οδιγθςαν
ςτα λεγόμενα ςυςτιματα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (e-Participation), τα οποία
δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ όχι μόνο να ενθμερϊνονται για όλα τα κζματα
που τουσ αφοροφν και να διατυπϊνουν τθν άποψι τουσ, αλλά κυρίωσ να
αιςκάνονται πιο ςίγουροι ότι θ άποψι τουσ γίνεται ακουςτι και παίηει ενεργό ρόλο
ςτθ λιψθ των αποφάςεων. Με άλλα λόγια, τα ςυςτιματα Ηλεκτρονικισ Συμμετοχισ
αποτελεί ζνα βαςικό εργαλείο για τθν ιςχυροποίθςθ του Δθμοκρατικοφ
Πολιτεφματοσ, γεφυρϊνοντασ το χάςμα μεταξφ τθσ διάκεςθσ του πολίτθ για
ςυμμετοχι ςτα κοινά και τθσ ουςιαςτικισ του δυνατότθτασ να ςυμμετζχει.
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Ηλεκτρονικό
Συμμετοχό

Δημοκρατύα

(ΗΔ)

και

Ηλεκτρονικό

Η θλεκτρονικι δθμοκρατία αναφζρεται ςτθν ανάπτυξθ και
αξιοποίθςθ των νζων ΤΠΕ με τρόπο ϊςτε να υποςτθρίηεται μία διαδραςτικι ςχζςθ
μεταξφ πολιτϊν και των εκλεγμζνων αντιπροςϊπων τουσ, ενδυναμϊνοντασ ζτςι τθν
ςυμμετοχι αλλά και τθν ποιότθτα τθσ αντιπροςϊπευςθσ. Ο απϊτεροσ ςτόχοσ είναι
φυςικά, θ ενδυνάμωςθ και εμβάκυνςθ τθσ δθμοκρατικισ διακυβζρνθςθσ ςε όλα τα
επίπεδα τθσ κοινωνίασ.

Τρεισ είναι οι λόγοι που κακιςτοφν τθν εφαρμογι μεκόδων και ςυςτθμάτων ΗΔ
αναγκαία ςιμερα:
1. Τα τελευταία χρόνια παρατθρείται θ ζντονθ αποχι των πολιτϊν από τθν
πολιτικι διαδικαςία και τα κοινά, που φτάνει ςε ςθμείο μάλιςτα οι πολίτεσ να
αποποιοφνται του πλζον βαςικοφ δθμοκρατικοφ τουσ δικαιϊματοσ, δθλαδι τθσ
ψθφοφορίασ, ακόμα και ςε εκνικζσ εκλογζσ. Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ςε
ςχετικι Πράςινθ Βίβλο, προβλζπει ότι μζχρι το 2020, κα ςθμειϊνονται ποςοςτά
αποχισ ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ τθσ τάξθσ του 65%. Η αδιαφορία και θ ζλλειψθ
εμπιςτοςφνθσ του πολίτθ ςτουσ κεςμοφσ ςθμαίνει ότι υπάρχει ςιμερα ζνα
«δθμοκρατικό ζλλειμμα» που πρζπει να αντιμετωπιςτεί.·
2. Η παγκοςμιοποίθςθ ζχει φζρει ςτο προςκινιο πολλά προβλιματα που είναι
διεκνι και για τα οποία απαιτείται διεκνισ ςυντονιςμόσ και επικοινωνία,
προβλιματα που δεν λφνονται ςε εκνικό επίπεδο. Οι νζεσ ΤΠΕ μποροφν να
ςυμβάλλουν ςτον διεκνι διάλογο και ςτθν διαμόρφωςθ κοινά αποδεκτϊν
λφςεων.
3. Στο επίκεντρο όλων αυτϊν, βρίςκεται θ μοναδικι δυνατότθτα των ΤΠΕ για
αποτελεςματικι Επικοινωνία. Ζτςι, μποροφν να ςυμβάλλουν αποφαςιςτικά ςτθν
επικοινωνία μεγάλων ομάδων, αλλά και του ςφγχρονου πολίτθ ο οποίοσ
εργάηεται ςε μία πόλθ αλλά είναι ενεργόσ ςτθν πόλθ καταγωγισ του
εκατοντάδεσ χιλιόμετρα μακριά ι και ςε άλλθ χϊρα ακόμθ.
Ζχοντασ περιγράψει τθν Ηλεκτρονικι Δθμοκρατία, είναι δυνατόσ ο οριςμόσ τθσ
Ηλεκτρονικισ Συμμετοχισ (ΗΣ): Ωσ Ηλεκτρονικι Συμμετοχι ορίηεται θ
υποςτθριηόμενθ από ΤΠΕ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ και
διακυβζρνθςθσ. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν και μποροφν να αφοροφν
διαχείριςθ/διακυβζρνθςθ (administration), παροχι υπθρεςιϊν (service delivery),
λιψθ αποφάςεων (decision making) ι ακόμα και χάραξθ πολιτικϊν (policy making).
Ήδθ από τον οριςμό αυτόν είναι ςαφισ θ ςφνδεςθ τθσ Ηλεκτρονικισ Δθμοκρατίασ
και τθν Ηλεκτρονικι Συμμετοχι. Ζνασ πιο αναλυτικόσ οριςμόσ ζχει δοκεί από τθν
δρα Ann Macintosh βάςει του οποίου θ Ηλεκτρονικι Συμμετοχι είναι μια
προςπάκεια να αντιμετωπιςκεί θ δθμοκρατικι αποδζςμευςθ των πολιτϊν με τθν
παροχι καναλιϊν που κα εμπλζκουν τουσ πολίτεσ ςτα μεςοδιαςτιματα των
εκλογϊν διευρφνοντασ και εμβακφνοντασ τθ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ πολιτικι
Λέτςιου Άννα, Σάμοσ 2011
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διαδικαςία. Σε αυτόν τον οριςμό είναι ακόμα εμφανζςτερθ θ ςφνδεςθ τθσ
θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ με τθν θλεκτρονικι δθμοκρατία.
Ιςτορικά, ο όροσ Ηλεκτρονικι Συμμετοχι πρωτοεμφανίςτθκε ςτισ αρχζσ τθσ
δεκαετίασ και βαςίςτθκε κυρίωσ ςτα ακόλουκα :
 Τισ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογικι περιοχι τθσ Υποςτθριηόμενθσ από Υπολογιςτι
Συνεργαςίασ (CSCW – Computer Supported Cooperative Work) και γενικότερα
ςτισ τεχνολογίεσ περιβαλλόντων υποςτιριξθσ ανκρϊπινθσ ςυνεργαςίασ.
 Τισ εξελίξεισ ςτθν Ηλεκτρονικι Δθμοκρατία ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990,
όπου και παρατθρικθκε ηωθρό ενδιαφζρον για τθν εξζλιξθ των απλϊν
ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ (e-voting) ςε πιο ολοκλθρωμζνα
ςυςτιματα θλεκτρονικισ επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ κυβερνθτικϊν αρχϊν
και πολιτϊν.
 Τισ εξελίξεισ ςτισ υποςτθρικτικζσ τεχνολογίεσ οι οποίεσ ικανοποίθςαν τθν
εμφανιηόμενθ ανάγκθ θ Ηλεκτρονικι Δθμοκρατία να μετατραπεί ςε
ολοκλθρωμζνθ και πολφπλοκθ θλεκτρονικι υπθρεςία, θ οποία κα περιλαμβάνει
δυνατότθτεσ ςφνκετθσ αναηιτθςθσ με πολλαπλά κριτιρια, υπολογιςμό
αποτελεςμάτων ςε ςφνκετεσ ψθφοφορίεσ, δυνατότθτα υποβολισ ερωτθμάτων,
αναφορϊν παραπόνων και φυςικά πολλϊν άλλων δραςτθριοτιτων. Οι
τεχνολογίεσ που αναπτφχκθκαν κατζςτθςαν δυνατό το ςυντονιςμό όλων των
παραπάνω και τθ δθμιουργία μιασ ενιαίασ υπθρεςίασ, θ οποία αποτελεί τθ βάςθ
για τα ςφγχρονα ςυςτιματα θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ.
Συμπεραςματικά μποροφμε να ποφμε ότι θ Ηλεκτρονικι Συμμετοχι ςτθρίηει τθν
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και τθν μεταςχθματίηει από «αντιπροςωπευτικι» ςε
«ατομικι/ςυλλογικι» και από «πακθτικι» ςε «διαδραςτικι». Το αποτζλεςμα είναι
μια δθμόςια αρχι που λογοδοτεί πιο άμεςα ςτουσ πολίτεσ και ενκαρρφνει τθν
ουςιαςτικι ςυμμετοχι τουσ ςτα κοινά με τρόπο που δεν ιταν εφκολα εφικτι μζχρι
ςιμερα, δθλαδι άμεςθ και διαδραςτικι. [1]

3

Κατηγορύεσ Ηλεκτρονικόσ Συμμετοχόσ

Ο ΟΟΣΑ (Οργανιςμόσ για τθν Οικονομικι Συνεργαςία και Ανάπτυξθ) το 2001
κακόριςε τρία διαφορετικά επίπεδα-κατθγορίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ, οι
οποίεσ είναι ευρζωσ αποδεκτζσ ςιμερα ςτθ διεκνι βιβλιογραφία:
 Πλθροφόρθςθ (information): είναι μια μονόδρομθ ςχζςθ ςτθν οποία θ
κυβερνθτικι αρχι παράγει και διανζμει πλθροφόρθςθ προσ τουσ πολίτεσ,
εξοπλίηοντασ τουσ με τθν απαραίτθτθ γνϊςθ. Η πλθροφόρθςθ γίνεται είτε με
δικι τθσ πρωτοβουλία (ενεργι) είτε όταν ηθτθκεί (πακθτικι).
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 Διαβοφλευςθ (consultation): είναι μια αμφίδρομθ ςχζςθ ςτθν οποία οι
πολίτεσ παρζχουν τισ απόψεισ τουσ ςτθν κυβερνθτικι αρχι, θ οποία
κακορίηει τα κζματα για τισ διαβουλεφςεισ, κζτει τισ ερωτιςεισ και
διαχειρίηεται τθ διαδικαςία, ενϊ οι πολίτεσ καλοφνται για να ςυμβάλουν τισ
απόψεισ και τισ γνϊμεσ τουσ.
 Ενεργόσ ςυμμετοχι (active participation): αφορά μια ςχζςθ βαςιςμζνθ ςτθ
ςυνεργαςία με τθν κυβερνθτικι αρχι, ςτθν οποία οι πολίτεσ ςυμμετζχουν
ενεργά ςτον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ και του περιεχομζνου τθσ χάραξθσ
πολιτικισ. Αναγνωρίηει το ιςότιμο ρόλο των πολιτϊν ςτον κακοριςμό των
κεμάτων, ςτθν πρόταςθ πολιτικϊν επιλογϊν και ςτθ διαμόρφωςθ του
διαλόγου, αν και θ ευκφνθ για τθν τελικι απόφαςθ μζνει ςτθν κυβερνθτικι
αρχι. Η διαφοροποίθςθ αυτι είναι ςθμαντικι γιατί περιγράφει με ςαφινεια
τον βακμό εμπλοκισ-ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτθ διαδικαςία. Ο ΟΟΣΑ τόνιηε
μάλιςτα ότι οι προςπάκειεσ που ζχουν γίνει ςτο (γ) επίπεδο είναι πιλοτικζσ
και περιορίηονται ςε λίγεσ μόνο χϊρεσ. Οι περιςςότερεσ προςπάκειεσ
αφοροφν το (β) επίπεδο.
Στα παρακάτω ςχιματα δίνεται πιο παραςτατικά θ ζννοια τθσ θλεκτρονικισ
ςυμμετοχισ και των δυνατοτιτων που παρζχει.
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4

Εργαλεύα Ηλεκτρονικόσ Συμμετοχόσ

 Email group lists / alerts (ομαδικζσ λίςτεσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και
 Online polls (θλεκτρονικζσ δθμοςκοπιςεισ)
 e-surveys (θλεκτρονικά ερωτθματολόγια με ζτοιμεσ πολλαπλζσ απαντιςεισ
ι/και ελεφκερο κείμενο)
 Webcasting (δίχωσ διαδραςτικότθτα)
 Interactive live broadcasts ι real-time email response (διαδραςτικζσ
ηωντανζσ μεταδόςεισ ι απαντιςεισ e-mail ςε πραγματικό χρόνο από π.χ.
δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ)
 Moderated online discussion forums (ςυντονιςμζνοι διαδικτυακοί χϊροι
ςυηιτθςθσ). Forums ςτα οποία διενεργοφνται ςυνομιλίεσ ςε μθ πραγματικό
χρόνο. Χωρίηονται ςτα απλά forums και ςτα δομθμζνα, ςτα οποία υπάρχουν
δυνατότθτεσ κατάλλθλθσ οπτικοποίθςθσ και παρουςίαςθσ των
επιχειρθμάτων που αναπτφςςονται κατά τθ διαδικαςία του διαλόγου.
 E-voting (θλεκτρονικζσ ψθφοφορίεσ)
 Blogs (ιςτολόγια)
 e-petitions (θλεκτρονικά ςυλλογικά αιτιματα)
 Chat Rooms, ειδικοί χϊροι ςτουσ οποίουσ διενεργοφνται ςυνομιλίεσ ςε
πραγματικό χρόνο μεταξφ των χρθςτϊν.
 Ηλεκτρονικζσ Διαβουλεφςεισ, ςτισ οποίεσ ςφμφωνα με κάποιο πλαίςιο οι
ςυμμετζχοντεσ ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ και απόψεισ, διευκολφνοντασ τθ
διαδικαςία ςυμμετοχισ. [7]

4.1 Υποςτηρικτικϊ Εργαλεύα Ηλεκτρονικόσ Συμμετοχόσ
 Μθχανζσ Αναηιτθςθσ, οι οποίεσ ποικίλλουν από απλζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ
που λειτουργοφν με λζξεισ κλειδιά, μζχρι μθχανζσ αναηιτθςθσ που
χρθςιμοποιοφν τεχνολογίεσ εξόρυξθσ κειμζνου ι / και ςθμαςιολογικζσ
πλθροφορίεσ.
 Συςτιματα ενθμζρωςθσ γεγονότων, όπωσ mailing lists ι RSS Feeds.
 Συχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions).
 Webcasts, Podcasts, Wikis, Blogs, Quick Polls, Surveys, κακϊσ και
Γεωγραφικά Συςτιματα (GIS), για τθ παρουςίαςθ χαρτϊν. [7]
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4.2 Νϋεσ τεχνολογύεσ Ηλεκτρονικόσ Συμμετοχόσ
 Συνεργατικά Περιβάλλοντα (Collaborative Environments), τα οποία
ςυνδυάηουν τα κατάλλθλα εργαλεία για να διευκολφνουν τθ δθμιουργία
ψθφιακϊν κοινοτιτων και τθ διεκπεραίωςθ ςυνεργατικϊν διαδικαςιϊν
λιψθσ αποφάςεων.
 Σθμαςιολογικζσ Διαδικτυακζσ Υπθρεςίεσ (Semantic Web Services), οι οποίεσ
πλζον μποροφν να βοθκιςουν ςθμαντικά τθ παροχι υπθρεςιϊν ςχετικϊν με
τθ διευκόλυνςθ διαδικαςιϊν Ηλεκτρονικισ Συμμετοχισ, λόγω τθσ ευκολίασ
ανακάλυψθσ, δθμοςίευςθσ χριςθσ και ςφνκεςισ τουσ.
 Διαχείριςθ Γνϊςθσ (Knowledge Management), Μθχανικι Γνϊςθσ
(Knowledge Engineering) και χριςθ οντολογιϊν, τα οποία κα παρουςιαςτοφν
αναλυτικά ςε επόμενα κεφάλαια, ωσ το κφριο αντικείμενο τθσ εργαςίασ.
 Συςτιματα Υποςτιριξθσ Επιχειρθμάτων, τα οποία επιτελοφν τθ κρίςιμθ
λειτουργία τθσ δόμθςθσ και κατάλλθλθσ οπτικοποίθςθσ των επιχειρθμάτων,
τα οποία προζρχονται είτε από εξόρυξθ είτε από απευκείασ διατφπωςι
τουσ. [7]

5

Βαςικϊ Μοντϋλα Ηλεκτρονικόσ Συμμετοχόσ

 Σϊμα «ενόρκων» πολιτϊν (citizen juries). Ομάδα από 20-30
προεπιλεγμζνουσ πολίτεσ που αποτελοφν μικρόκοςμο τθσ κοινωνίασ. Ακοφνε
όλεσ τισ απόψεισ και «ανακρίνουν» τουσ «μάρτυρεσ». Συηθτοφν και
αποφαςίηουν(προςομοίωςθ δικαςτθρίου). Είναι κατάλλθλο για οργανιςμοφσ
που δεν είναι εκλεγμζνοι, ςε περιπτϊςεισ που χρειάηεται «βάκοσ» ςε ζνα
ςυγκεκριμζνο και ςφνκετο κζμα, ςαν προετοιμαςία για ευρφτερο
πρόγραμμα διαβοφλευςθσ.
 Σϊμα «τυχαίων» πολιτϊν (citizen panels). Τυχαίο δείγμα πολιτϊν που
απαντοφν ςε ερωτθματολόγια και από αυτοφσ μία ι διαφορετικζσ υποομάδεσ ςε κυλιόμενο χρόνο ςυναντιοφνται και προτείνουν (focus groups).
Είναι κατάλλθλο για φορείσ με δοκιμαςμζνθ εμπειρία ςε διαβοφλευςθ.
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 Διαβουλευτικι Δθμοςκόπθςθ (deliberative poll). Τυχαίο αλλά
αντιπροςωπευτικό δείγμα πολιτϊν επιλζγεται. Συηιτθςθ όπου
παρουςιάηονται όλεσ οι απόψεισ με ςυνδρομι ειδικϊν. Η διαδικαςία
μεταδίδεται on-line και μζςω άλλων ΜΜΕ. Καταγράφεται θ αλλαγι
απόψεων πριν και μετά τθ διαβοφλευςθ. Είναι κατάλλθλθ όπου απαιτείται
να δοκιμαςτεί θ απιχθςθ κάποιων πολιτικϊν και θ επικοινωνία τουσ,
κατάλλθλθ για «ςφνκετα» κζματα.
 Ερωτθματολόγια (e-surveys). Δθμιουργία δομθμζνων ερωτθματολογίων
ανά κζμα από ειδικοφσ. Δυνατότθτα ςυμμετοχισ όλων επϊνυμα ι ανϊνυμα.
Είναι κατάλλθλα όπου απαιτείται ευρεία ςυμμετοχι πολιτϊν, για κακοριςμό
προτεραιοτιτων, για διαμόρφωςθ πολιτικϊν.
 On-line Small Group Forums. Πρόςκλθςθ ςε όλουσ να δθλϊςουν
ενδιαφζρον, δθμιουργία πολλϊν αλλά μικρϊν ομάδων (πχ. 100 ομάδεσ των
30 ατόμων), επϊνυμθ ςυμμετοχι, ςυηιτθςθ εντόσ ομάδων με κεντρικι
παροχι υποςτθρικτικοφ υλικοφ, θ κάκε ομάδα μπορεί να δει άλλεσ
ςυηθτιςεισ αλλά όχι να ςυμμετάςχει. Είναι κατάλλθλα όπου χρειάηεται
διερεφνθςθ απόψεων ςε βάκοσ, όπου υπάρχει ςυμφωνία ςε κοινι γενικι
ατηζντα.
 Πολλαπλά Δθμοψθφίςματα. Κακοριςμόσ ατηζντασ κεμάτων με ψθφοφορία.
Επιλογι πολιτικϊν με βάςθ προκακοριςμζνεσ επιλογζσ. Είναι κατάλλθλα
όπου κεςμικά προβλζπεται, για επίτευξθ ςυναίνεςθσ ςε ευρφ επίπεδο.
 Συλλογι Υπογραφϊν (e-petitions). Κακοριςμόσ κεμάτων/αιτθμάτων από
τουσ πολίτεσ προσ ςυλλογι υπογραφϊν (ενεργι ςυμμετοχι). Επϊνυμθ ι
ανϊνυμθ ςυμμετοχι. Αξιολόγθςθ των αιτθμάτων με ικανοποιθτικζσ
υπογραφζσ από ειδικοφσ. Είναι κατάλλθλεσ για ανάδειξθ προβλθμάτων, για
επίτευξθ ςυναίνεςθσ ςε ευρφ επίπεδο, για κακοριςμό προτεραιοτιτων, για
διαμόρφωςθ πολιτικϊν.
 Μοντζλο «χωνί» (funnel model). Συγκζντρωςθ απόψεων με πολλαπλοφσ
τρόπουσ. Διάλογοσ, ςυηιτθςθ, καταγραφι με φόρουμ, δθμοψθφίςματα και
άλλεσ μεκόδουσ, λιψθ αποφάςεων με αντιπροςϊπευςθ. Είναι κατάλλθλο
για φορείσ που ζχουν υποδομι και πρόςβαςθ ςε γνϊςθ εργαλείων, για
πιλοτικζσ εφαρμογζσ με ςτόχο τθν εξαγωγι πολφτιμων μακθμάτων.
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6

Μελϋτη Περύπτωςησ – Δυνατότητεσ eParticipation ςτα
Ευρωπαώκϊ Κοινοβούλια

Ζπειτα από μελζτθ των ιςτοχϊρων των ευρωπαϊκϊν κοινοβουλίων,
ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ που παρζχουν ςτουσ πολίτεσ
και επιςκζπτεσ των ςελίδων τουσ, προκφπτουν τα αποτελζςματα που φαίνονται
ςτον παρακάτω πίνακα.

See
Αυςτρία

Γαλλία

Γερμανία

Δανία

Εςκονία

Φιλανδία

Τςεχία

Σουθδία

Σλοβενία

Σλοβακία

Πορτογαλία

Πολωνία

Ουγγαρία

Ολλανδία

Μάλτα

Λουξεμβοφργο 
Λικουανία

Λετονία

Λετονία

Κφπροσ

Ιταλία

Ιςπανία

Ιρλανδία

Ηνωμζνο

Βαςίλειο
Ελλάδα


Comment

Propose






Vote/Poll















Η αρχικι υπόκεςθ είναι θ εξισ:
Κατάταξθ 1. See  Δίνεται ςτθν περίπτωςθ που ο πολίτθσ μπορεί να αναηθτιςει
πλθροφορίεσ για νομικά κζματα κυρίωσ.
Κατάταξθ 2. Comment  Δίνεται ςτθν περίπτωςθ που ο πολίτθσ μπορεί να
υποβάλλει κάποιο ςχόλιο ι μια απάντθςθ ςε δθμοςιευμζνα άρκρα.
Κατάταξθ 3. Propose  Δίνεται ςτθν περίπτωςθ που ο πολίτθσ μπορεί να κάνει μια
πρόταςθ και να ςχολιάςει ςε αυτι ι αντίςτοιχεσ.
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Κατάταξθ 4. Vote/Poll  Δίνεται ςτθν περίπτωςθ που ο πολίτθσ μπορεί να
ςυμμετάςχει ςε μια ψθφοφορία, δθμοψθφίςματα, θλεκτρονικζσ ψθφοφορίεσ κτλ.
Παρακάτω κα γίνει ανάλυςθ των περιςςοτζρων δυνατοτιτων που παρζχονται από
κάκε κοινοβοφλιο ξεχωριςτά.

6.1 Αυςτριακό Κοινοβοφλιο
0. Γενικι κατεφκυνςθ, ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα του
κοινοβουλίου.
1. See. http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/PR/ αναηιτθςθ για διάφορεσ κεματικζσ
περιοχζσ όπωσ για παράδειγμα Εξωτερικι Πολιτικι, Εκπαίδευςθ κτλ.
2. Η αξιολόγθςθ μπορεί να γίνει μόνο από ομότιμουσ, πχ Αυςτριακι ζνωςθ διμων
http://www.parlinkom.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/SN/SN_00138/index.shtml
3. Δίνει τθ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ του Αυςτριακοφ πολίτθ μζςω e-mail/fax και
τθλεφϊνου.
4. Γενικζσ υπθρεςίεσ: φωτογραφικό αρχείο, προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ,
κράτοσ και νζοι πολίτεσ (παιδιά), υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ ςτο Κοινοβοφλιο,
εικονικό αναγνωςτιριο, γενικζσ πλθροφορίεσ για download, προςωπικζσ
πλθροφορίεσ των βουλευτϊν και ςτατιςτικά ςχετικά με το κοινοβουλευτικό τουσ
ζργο, ςθμαντικοφσ ςυνδζςμουσ με άλλεσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και
ρυκμιςτικζσ αρχζσ http://www.parlinkom.gv.at/SERV/
5. Δυνατότθτα εγγραφισ https://www.parlament.gv.at/SEC/Register.shtml
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6.2 Γαλλικό Κοινοβοφλιο
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Το site δίνει τθ δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςε διάφορεσ κεματικζσ ενότθτεσ
που αφοροφν νομικά κζματα και προτάςεισ τθσ κοινοβουλευτικισ ομάδασ. Ο
χριςτθσ μπορεί μζςα από μια εγγραφι να δει το εβδομαδιαίο ενθμερωτικό
δελτίο
τθσ
Εκνοςυνζλευςθσ.
http://www.assembleenationale.fr/abonnement.asp
3. Δίνεται θ δυνατότθτα ςε χριςτεσ να δουν πωσ μποροφν να απευκφνουν
ερωτιςεισ ςε πολιτικοφσ τθσ χϊρασ αλλά και να παρακολουκιςουν live τθσ
ςυνεδριάςεισ για διάφορα κζματα τθσ κυβζρνθςθσ. http://www.assembleenationale.fr/controle/questions.asp
4. Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με όλα τα μζλθ του κοινοβουλίου,
ξεχωριςτά με το κακζνα, μζςω e-mail όπωσ για παράδειγμα με τθν κυρία
Veronique
Besse
http://www.assembleenationale.fr/13/tribun/fiches_id/309643.asp.

6.3 Γερμανικό Κοινοβοφλιο
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Το site του Γερμανικοφ Κοινοβουλίου δίνει τθ δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςε
κοινοβουλευτικά αρχεία, θμεριςιεσ διατάξεισ, πρωτόκολλα κτλ.
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3. Στο link Ανάλυςθ και Παροχι Συμβουλϊν, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ
τθσ ανάγνωςθσ αλλά και ακοισ ςυμβουλϊν από επιςτθμονικζσ υπθρεςίεσ πάνω
ςε
κζματα
όπωσ
τθλεϊατρικι,
απογραφι
2011
κτλ.
http://www.bundestag.de/dokumente/analysen/2011/index.html
4. Οπτικοακουςτικό υλικό πάνω ςε ςυνεδριάςεισ του γερμανικοφ κοινοβουλίου
παρζχονται και ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο (επιςτθμονικό φόρουμ)
http://www.bundestag.de/Mediathek/index.jsp?categorie=Wissenschaftsforen&a
ction=search&mask=search&contentArea=common&instance=m187
5. Παρζχεται ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τον τρόπο που μποροφν να υποβάλλουν
αίτθςθ για να παρακολουκιςουν μια ςυνεδρίαςθ τθσ βουλισ.
http://www.bundestag.de/besuche/plenarsitzung.html
6. Τζλοσ, μπορεί κάποιοσ πολίτθσ να κατακζςει ερωτιςεισ με e-mail και να λάβει
απαντιςεισ
που
αναρτϊνται
ςτον
ακόλουκο
ςφνδεςμο
http://www.bundestag.de/service/faq/index.html

6.4 Κοινοβοφλιο Δανίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Ο χριςτθσ μπορεί να αναηθτιςει κζματα που τον απαςχολοφν και αφοροφν
ςε νομοςχζδια, προτάςεισ, παρουςιάςεισ, νομικά ζγγραφα κτλ.
http://www.ft.dk/
3. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να αποςτείλει ζνα θλεκτρονικό μινυμα και να
ρωτιςει για κζματα που τον απαςχολοφν. Μερικζσ απαντιςεισ δίνονται ςτον
ακόλουκο
ςφνδεςμο
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4.
5.

6.

7.

8.

http://www.ft.dk/Folketinget/Oplysningen/FAQ/Aktuelt_AKT.aspx#ID20100824T1
11624
Δίνεται θ δυνατότθτα ςε δθμοςιογράφουσ να επικοινωνιςουν με τον υπεφκυνο
τφπου μζςω τθλεφϊνου. http://www.ft.dk/Aktuelt/Presse/Pressekontakt.aspx
Παρζχει μια ενότθτα εκπαίδευςθ, ςτθν οποία δίνονται ερωτιςεισ αλλά και υλικό
προσ ανάγνωςθ για διάφορα κρατικά κζματα όπωσ για παράδειγμα κα
μποροφςε κάποιοσ δεκαπεντάχρονοσ να οδθγιςει μοτοποδιλατο?
http://www.ft.dk/Undervisning/Tema/Knallertkoerekort.aspx . Στθν ίδια ενότθτα
δίνεται θ δυνατότθτα διαφόρων παιχνιδιϊν όπωσ για παράδειγμα το «πολιτικόσ
για μια θμζρα», όπου αποτελεί ζνα παιχνίδι ρόλων για παιδιά που βρίςκονται
ςτθν 8θ ι 9θ τάξθ του ςχολείου, και δίνει τθ δυνατότθτα ςτον μακθτι να
ενεργιςει
ωσ
μζλοσ
του
κοινοβουλίου.
http://www.ft.dk/Undervisning/Politiker_for_en_Dag.aspx
Διάφορεσ προςωπικότθτεσ του πολιτικοφ χϊρου (ι μεταβίβαςθ εκ των πολιτικϊν
ερωτιςεων του λαοφ) μποροφν να υποβάλλουν ερωτιςεισ προσ πολιτικοφσ του
κοινοβουλίου.
http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20101/forespoergsel/F1/o
rdforere.htm#dok
Propose. Προτάςεισ και δράςεισ πάνω ςε κοινωνικά κζματα.
http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20101/forespoergsel/f1/b
eh1/42/forhandling.htm&startItem=#nav
Τζλοσ, δίνεται θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ από τισ
ςυνεδριάςεισ τθσ βουλισ. http://www.ft.dk/webTV.aspx
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6.5 Κοινοβοφλιο Εςθονίασ

1. Γενικι Κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Ο χριςτθσ μπορεί να ενθμερωκεί για κζματα που αφοροφν προςχζδια
νόμων,
θμεριςιεσ
διατάξεισ,
πρακτικά
κτλ.
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&content_type=text/html&page=haaletus_pae
v&paev=2011-02-10&new=1&u=20110522165816
3. Δίνεται θ δυνατότθτα αποςτολισ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ για κάποιο κζμα που
απαςχολεί τον πολίτθ. http://www.riigikogu.ee/index.php?id=54561. Παράλλθλα
δίνεται θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των ςυνεδριάςεων μζςω ξεναγϊν
κακθμερινά και ςε ομάδεσ ζωσ 25 άτομα. Ο επιςκζπτθσ ζχει τθ δυνατότθτα
επιλογισ τθσ μζρασ παρακολοφκθςθσ κακϊσ αναρτάται το κακθμερινό
πρόγραμμα του κοινοβουλίου. http://www.riigikogu.ee/index.php?id=31568
4. Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ μζςω οπτικοακουςτικοφ
υλικοφ, ςυνεδριάςεων τθσ καγκελαρίασ και επιλογισ ςυγγραμμάτων που
αφοροφν τθν ζργο τθσ καγκελαρίασ ι τθ ςφνκεςι τθσ κτλ.
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=31564
5. Τζλοσ, δίνεται θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, όπωσ για παράδειγμα
οι βουλευτικζσ εκλογζσ του Μαρτίου 2011 http://www.valimised.ee/
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6.6 Φιλανδικό Κοινοβοφλιο
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Μπορεί κανείσ να δει για τθ Φιλανδικι δθμοκρατία αλλά και για το
νομοκετικό
ζργο
του
κοινοβουλίου.
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parlement/functionnement/legislatif.htx
3. Επιπλζον, ο επιςκζπτθσ τθσ ιςτοςελίδασ μπορεί να δει πλθροφορίεσ ςχετικά με
τα μζλθ του κοινοβουλίου, ςε ποια εκλογικι περιοχι ανικουν αλλά και να
ςυνδεκοφν απευκείασ με τισ ιςτοςελίδεσ του κάκε βουλευτι ξεχωριςτά.
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parlement/liens.htx
4. Η επικοινωνία των πολιτϊν με το κοινοβοφλιο γίνεται μζςα από επιςτολζσ ι
μζςω
θλεκτρονικοφ
μθνφματοσ/fax
και
τθλεφϊνου.
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parlement/contact.htx

6.7 Κοινοβοφλιο Τςζχικησ Δημοκρατίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Δίνεται θ δυνατότθτα ςε επιςκζπτεσ τθσ ςελίδασ του κοινοβουλίου τθσ
Τςζχικθσ Δθμοκρατίασ να λάβουν πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ ςυνεδριάςεισ
τθσ βουλισ των αντιπροςϊπων, τισ ψθφοφορίεσ, τισ ερωτιςεισ που τζκθκαν
κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδριάςεισ, τα νομικά κείμενα τθσ χϊρασ κτλ.
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=27
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3. Διατίκεται ακόμθ, θχογραφιςεισ των ςυναντιςεων των αντιπροςϊπων τθσ
βουλισ ςε ψθφιακό αρχείο. http://www.psp.cz/eknih/2010ps/audio/2010/
4. Τζλοσ, δίνεται θ δυνατότθτα εγγραφισ ςτο ςφςτθμα πλθροφοριϊν του
κοινοβουλίου ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο http://www.psp.cz/sqw/isp.sqw.

6.8 Σουηδικό Κοινοβοφλιο
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ ςελίδασ να ενθμερωκοφν για
νόμουσ, για τον κρατικό προχπολογιςμό, για τα ψθφίςματα τθσ βουλισ, για τισ
αποφάςεισ
που
πάρκθκαν
κτλ
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7150
3. Επιπλζον, δίνει τθ δυνατότθτα εγγραφισ για αυτοφσ που κζλουν να
ενθμερϊνονται ςε κακθμερινι βάςθ για τα κζματα τθσ βουλισ, μζςω RSS Feeds,
θλεκτρονικισ
πλθρωμισ,
αλλά
και
αγορά
περιοδικοφ.
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____4335.aspx
4. Τζλοσ, δίνεται θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ ςτθ νοθματικι γλϊςςα, για
κωφάλαλουσ. http://www.riksdagen.se/shopping/R_itemlist____5633.aspx
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6.9 Κοινοβοφλιο τησ Σλοβενίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Ο επιςκζπτθσ μπορεί να δει για το ςφνταγμα τθσ χϊρασ, για νομοκετικά
κείμενα που ενδιαφζρεται, για τα νομοςχζδια και τισ αποφάςεισ τθσ βουλισ κτλ.
http://www.dz-rs.si/index.php?id=94&o=40&new=1#list
3. Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με το κράτοσ μζςα από τθν
αποςτολι θλεκτρονικοφ μθνφματοσ. http://www.dz-rs.si/index.php?id=123 . Οι
πολίτεσ μποροφν να κζςουν ερωτιςεισ και μερικζσ από τισ απαντιςεισ τουσ
δθμοςιεφονται ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο http://www.dz-rs.si/index.php?id=360
«Συχνζσ ερωτιςεισ».
4. Δίνονται αναλυτικά τα ςτοιχεία των υπευκφνων επικοινωνίασ http://www.dzrs.si/index.php?id=115 .
5. Περιγράφεται ο τρόποσ πρόςβαςθσ ςε άλλεσ πλθροφορίεσ του δθμοςίου μζςα
από τθν ιςτοςελίδα.
6. Τζλοσ, παρζχεται οπτικοακουςτικό ψθφιακό υλικό. http://www.dzrs.si/index.php?id=97
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6.10 Κοινοβοφλιο τησ Σλοβακίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Ο επιςκζπτθσ τθσ ςελίδασ μπορεί να ενθμερωκεί για τουσ νόμουσ, τα
νομοςχζδια που υποβάλλονται προσ το εκνικό ςυμβοφλιο κτλ.
http://www.nrsr.sk/default.aspx?SectionId=184
3. Επιπλζον, ο επιςκζπτθσ μπορεί να δει βαςικά ζγγραφα του κράτουσ όπωσ για
παράδειγμα το ςφνταγμα τθσ δθμοκρατίασ τθσ Σλοβακίασ, τουσ κανονιςμοφσ του
εκνικοφ ςυμβουλίου, το νόμο για τθ ςλοβακικι υπθρεςία πλθροφοριϊν κτλ.
http://www.nrsr.sk/default.aspx?SectionId=124
4. Μπορεί ακόμθ να ζχει πρόςβαςθ ςε οπτικοακουςτικό υλικό που αφορά τισ
κακθμερινζσ διαπραγματεφςεισ ςτο κοινοβοφλιο, απαντιςεισ του προζδρου κτλ.
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=schodze/hodina_otazok
5. Τζλοσ, δίνονται αναλυτικά τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με το εκνικό ςυμβοφλιο τθσ
Σλοβακικισ Δθμοκρατίασ όπου και μποροφν να ςταλοφν θλεκτρονικά μθνφματα
και γραπτά τα οποία (δθλαδι μερικά εξ’ αυτϊν) αναρτϊνται ςτθν κατθγορία
«Συχνζσ Ερωτιςεισ», αλλά και διευκφνςεισ και οδθγίεσ για το πϊσ μπορεί κανείσ
να
φτάςει
ςτθ
βουλι.
http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=publicAndMedia/contact
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6.11 Κοινοβοφλιο τησ Πορτογαλίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Ο επιςκζπτθσ μπορεί να δει γενικά για νόμουσ και αποφάςεισ των μελϊν
του κοινοβουλίου. http://www.parlamento.pt/Paginas/default.aspx
3. Comment. Επιπλζον, κάποιοσ επιςκζπτθσ τθσ ςελίδασ μπορεί να κζςει διάφορεσ
ερωτιςεισ προσ τθν κυβζρνθςθ (ςε διάφορα υπουργεία για παράδειγμα υγείασ,
εκπαίδευςθσ κτλ), ι να κάνει κάποια αίτθςθ θλεκτρονικά. Τα αποτελζςματα
φαίνονται
ςτθν
ίδια
ςελίδα
ταξινομθμζνα
κατά
θμερομθνία.
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/PerguntasRequerime
ntos.aspx
4. Propose. Ακόμθ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να ςυμμετζχουν ςε
κάποιο blog του κοινοβουλίου, κάνοντασ προτάςεισ ι απλά διατυπϊνοντασ
κάποιο ςχόλιο.
http://blogs.parlamento.pt/indice/ . Ασ ςθμειωκεί ότι θ
ςυμμετοχι ςτο blog απαιτεί εγγραφι.
5. Τζλοσ, δίνονται οι θλεκτρονικισ διευκφνςεισ των μελϊν του κοινοβουλίου (και οι
προςωπικζσ τουσ ιςτοςελίδεσ) και γενικότερα τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με το
κοινοβοφλιο τθσ Πορτογαλίασ.
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6.12 Κοινοβοφλιο τησ Πολωνίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Ο επιςκζπτθσ ςτθ ςελίδα του κοινοβουλίου τθσ Πολωνίασ μπορεί να δει
διάφορα νομοκετικά κείμενα που διζπουν τθσ πορτογαλικζσ αρχζσ
http://isap.sejm.gov.pl/
(δίνοντασ του το δικαίωμα ενθμζρωςθσ μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) και ςτοιχεία που αφοροφν τουσ βουλευτζσ του
κοινοβουλίου ανά ζτοσ. http://www.sejm.gov.pl/archiwum/arch2.html
3. Επιπλζον, δίνεται γενικότερα θ δυνατότθτα αποςτολισ μθνφματοσ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου για ερωτιςεισ που αφοροφν τθν επικαιρότθτα και οι απαντιςεισ
αυτϊν
αναρτϊνται
ςτον
ακόλουκο
ςφνδεςμο.
http://www.sejm.gov.pl/prace/uzup/pyt.htm
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6.13 Κοινοβοφλιο τησ Ουγγαρίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτον επιςκζπτθ τθσ ςελίδασ του ουγγρικοφ
κοινοβουλίου
να
δει
όλεσ
τισ
ςυνεδριάςεισ
http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_ujnapok_ckl, διάφορα
οικονομικά ςτοιχεία http://www.parlament.hu/hivatal/hivatal.htm κτλ.
3. Επιπλζον, ο επιςκζπτθσ μπορεί να μάκει τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με το
κοινοβοφλιο
(θλεκτρονικό
ταχυδρομείο,
τθλζφωνα,
διευκφνςεισ).
http://www.parlament.hu/hivatal/eler.htm
4. Τζλοσ, ο επιςκζπτθσ μπορεί να ψθφίςει για διάφορεσ δθμοςκοπιςεισ τθσ
βουλισ.
(Vote)
http://www.parlament.hu/internet/plsql/webpar.paramform?p_ckl=39&p_modul
=SZAV_IROM_UJ&p_szulo=-4 .
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6.14 Κοινοβοφλιο τησ Ολλανδίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Ο επιςκζπτθσ τθσ ςελίδασ μπορεί να δει νομοςχζδια, νομοκετικά ζγγραφα,
ψθφίςματα
τθσ
βουλισ,
αποτελζςματα
ψθφοφοριϊν,
κρατικοφσ
προχπολογιςμοφσ κτλ. http://www.tweedekamer.nl/
3. Οι πολίτεσ μποροφν να επικοινωνιςουν με τθν επιτροπι αναφορϊν και
πρωτοβουλιϊν των πολιτϊν με βάςθ τον ακόλουκο ςφνδεςμο
http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/VERZ/index.jsp
4. Συγχρόνωσ, οι πολίτεσ μποροφν να κζςουν ερωτιματα ςχετικά με χαρτιά,
επικοινωνία με βουλευτζσ, διαπιςτεφςεισ, προγραμματιςμζνεσ ςυςκζψεισ,
αναπάντθτεσ
ςυηθτιςεισ
κτλ
ςτον
ακόλουκο
ςφνδεςμο
http://www.tweedekamer.nl/contact/index.jsp
5. Τζλοσ, δίνονται θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ των βουλευτϊν, διμων, επαρχιϊν και
διάφορεσ
άλλεσ
για
ςυηιτθςθ
πάνω
ςε
πολιτικά
κζματα
http://www.tweedekamer.nl/contact/politieke_websites/index.jsp .
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6.15 Κοινοβοφλιο τησ Μάλτασ
1. Orientate, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Ο επιςκζπτθσ τθσ ςελίδασ μπορεί να δει γενικζσ πλθροφορίεσ για το
κοινοβοφλιο,
τα
μζλθ
του
κακϊσ
και
νομοκετικά
κείμενα.
http://www.parlament.mt/divorcereferendum
3. Δίνεται, επίςθσ, θ δυνατότθτα ςτον επιςκζπτθ να δει τα debates των βουλευτϊν
και ομιλίεσ πολιτικϊν. http://www.parlament.mt/mfrendospeaker
4. Ακόμθ, δίνεται θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με το κοινοβοφλιο και ειδικότερα με
ζνα τομζα – υπουργείο. Ο πολίτθσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μια αίτθςθ όπωσ
φαίνεται παρακάτω και να αποςταλεί ςε αυτόν απάντθςθ ανάλογα με τθν
επιλογι του (π.χ email..)
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5. Τζλοσ, δίνονται διάφοροι ςφνδεςμοι, τουσ οποίουσ μπορεί ο πολίτθσ να τουσ
χρθςιμοποιιςει για να μεταβεί ςτο ευρωπαϊκό κοινοβοφλιο, να δει τουσ νόμουσ
τθσ Μάλτασ κτλ. http://www.parlament.mt/links?l=1

6.16 Κοινοβοφλιο του Λουξεμβοφργου
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Ο επιςκζπτθσ τθσ ςελίδασ μπορεί να δει γενικζσ πλθροφορίεσ για τισ
ειδιςεισ του κράτουσ, να αναηθτιςει κζματα που τον απαςχολοφν, να διαβάςει
το νομοκετικό πλαίςιο τθσ βουλισ και να δει για τισ δραςτθριότθτζσ τθσ .
http://www.chd.lu/wps/portal/public/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0
os3gXI5ewIE8TIwN_12AzAyPjAGPHoGAjAwMDE30_j_zcVP2CbEdFAOUIDMI!/dl2/
d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRDJEVlJJNDIwRzdRNDAySkVKN1VTTjNHSDM!/
3. Υπάρχει ζνασ ςφνδεςμοσ ςτθν ιςτοςελίδα του κοινοβουλίου ονομαηόμενοσ,
«Βουλι και εςείσ», όπου ο επιςκζπτθσ μπορεί να δει το πρόγραμμα των
ςυνεδριάςεων τθσ βουλισ τισ οποίεσ μπορεί να επιςκεφκεί. Μπορεί, επιπλζον,
να δει κζματα για νζουσ και εκπαίδευςθ, να επιμορφωκεί μζςα από κουίη και
οπτικοακουςτικό
υλικό
κτλ.
http://www.chd.lu/wps/portal/public/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0
os3gXI5ewIE8TIwN_12AzAyPjAGPHoGAjAwMDE30_j_zcVP2CbEdFAOUIDMI!/dl2/
d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRDJEVlJJNDIwRzdRNDAySkVKN1VTTjNHSDM!/
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4. Τζλοσ δίνεται θ δυνατότθτα εγγραφισ του χριςτθ, οφτωσ ϊςτε να μπορεί να
λαμβάνει ενθμερϊςεισ ςχετικά με τισ εξελίξεισ των νομοςχεδίων.

6.17 Κοινοβοφλιο τησ Λιθουανίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Ο επιςκζπτθσ τθσ ςελίδασ μπορεί να δει γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν
ιςτορία του κοινοβουλίου, τα νομοκετικά κείμενα τθσ χϊρασ και γενικζσ ειδιςεισ
τθσ επικαιρότθτασ http://www.lrs.lt/
3. Συνεχίηοντασ, ο επιςκζπτθσ μπορεί να προμθκευτεί το περιοδικό «Seimo
Kronika» που παρζχεται από το τμιμα δθμοςίων ςχζςεων ςε θλεκτρονικι μορφι
και ςε αγγλικι γλϊςςα. Το περιοδικό ζχει ωσ ςκοπό του να ενθμερϊςει τουσ
αναγνϊςτεσ με κζματα εξωτερικισ πολιτικισ, τισ βαςικζσ απόψεισ και τισ
προςδοκίεσ
τθσ
Λικουανίασ.
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=106&p_k=1
4. Δίνει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ (θλεκτρονικό ταχυδρομείο, κζςθ, χϊρο εργαςίασ,
τθλζφωνο) για τα μζλθ όλθσ τθσ πολιτικισ ηωισ τθσ χϊρασ και όςων εργάηονται
για αυτοφσ, δίνοντασ ζτςι ςτον επιςκζπτθ τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ.
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3997&p_k=1&p_a=6&p_pad_id=1004
&p_kade_id=6
5. Τζλοσ, παρζχονται κάποιοι ςφνδεςμοι βοθκθτικοί προσ τον πολίτθ όπωσ ο
ςφνδεςμοσ
των
δθμόςιων
υπθρεςιϊν
τθσ
χϊρασ.
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3980&p_k=1
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6.18 Κοινοβοφλιο τησ Λετονίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Ο επιςκζπτθσ τθσ ςελίδασ του κοινοβουλίου τθσ Λετονίασ μπορεί να
αναηθτιςει κζματα που αφοροφν κζςεισ, εκδθλϊςεισ, δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και
εμφανίςεισ, να αναηθτιςει νόμουσ μζςα από τθν νομοκετικι βάςθ και
γενικότερεσ πλθροφορίεσ για το κοινοβουλευτικό ζργο. http://www.saeima.lv/
3. Παρζχονται κάποιο ςφνδεςμοι που αφοροφν τισ Λετονικζσ αρχζσ (υπουργεία,
τράπεηα τθσ Λετονίασ, ςυνταγματικό δικαςτιριο κτλ) αλλά και διάφορων
οργανιςμϊν και ιδρυμάτων (κοινοβουλευτικι ςυνζλευςθ του ΝΑΤΟ, εκνικά
κοινοβοφλια, ςυμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ κοινοβουλευτικισ ςυνζλευςθσ κτλ)
http://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/saites
4. Εάν κάποιοσ επικυμεί να κάνει μια αίτθςθ ι μια πρόταςθ μπορεί να τθν κάνει
γραπτϊσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ι να τθν υποβάλει αυτοπροςϊπωσ
ςτο Κζντρο Πλθροφόρθςθσ του κοινοβουλίου ι με fax, ςφμφωνα με τον
ακόλουκο ςφνδεςμο http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumiun-priekslikumi
5. Τζλοσ, ζχει δθμιουργθκεί ζνα forum για μθ κυβερνθτικοφσ, ςτο οποίο
ςυηθτικθκαν κζματα όπωσ προτεραιότθτεσ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ,
αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ κτλ από το οποίο οι επιςκζπτεσ μποροφν να δουν και
να
ακοφςουν
τισ
ςυηθτιςεισ,
φωτογραφίεσ
κτλ.
http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/saeimas-un-nvo-forums
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6.19 Κοινοβοφλιο τησ Κφπρου
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Στθν ςελίδα του Κυπριακοφ κοινοβουλίου μπορεί ο επιςκζπτθσ να δει,
κυρίωσ
μζςα
από
ςυνδζςμουσ,
τθ
νομοκεςία
τθσ
Κφπρου
http://www.leginetcy.com/, αλλά και τισ ευρωπαϊκζσ νομοκεςίεσ http://eurlex.europa.eu/en/index.htm.
3. Δίνεται θ δυνατότθτα, μζςα από ςφνδεςμο, να μεταβεί ο πολίτθσ ςτθν
κυβερνθτικι διαδικτυακι πφλθ όπου και κα βρει ςθμαντικζσ και χριςιμεσ
πλθροφορίεσ που αφοροφν τουσ Κφπριουσ τόςο του εςωτερικοφ όςο και του
εξωτερικοφ και ςυνδζονται με όλο τον κφκλο ηωισ του ανκρϊπου.
Οι πλθροφορίεσ και οι διακζςιμεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ (eServices) είναι
κατανεμθμζνεσ ςτα επτά πιο ςθμαντικά κεφάλαια/ςτακμοφσ τθσ ηωισ του
ανκρϊπου: Γζννθςθ, Εκπαίδευςθ, Στρατιωτικι Υπθρεςία, Εργοδότθςθ, Γάμοσ,
Οικογζνεια,
Αφυπθρζτθςθ/Συνταξιοδότθςθ.
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/dmlcitizen_gr/dmlcitizen_gr?OpenDo
cument
4. Τζλοσ, δίνονται όλα τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με το κοινοβοφλιο (email,
τθλζφωνα, fax κτλ). http://www.parliament.cy/parliamentgr/CONTACT.HTM
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6.20 Κοινοβοφλιο τησ Ιταλίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Στθ ςελίδα του ιταλικοφ κοινοβουλίου μπορεί ο επιςκζπτθσ να δει, ςε πρϊτθ
φάςθ, ςυνδζςμουσ που τον οδθγοφν ςτθν δικτυακι πφλθ του δικαίου όπου και
μπορεί
να
δει
τα
νομοκετικά
κείμενα
τθσ
χϊρασ
(http://www.normattiva.it/static/index.html), ζναν ςφνδεςμο που οδθγεί ςε μια
πλατφόρμα
εκμάκθςθσ
του
ιταλικοφ
ςυντάγματοσ
(http://www.camera.it/eventicostituzione2007//), πλθροφορίεσ ςχετικά με το
Ευρωπαϊκό κοινοβοφλιο αλλά και τθν βιβλιοκικθ του κοινοβουλίου και των
υπθρεςιϊν τθσ. http://www.parlamento.it/
3. Ακόμθ, μζςα από τον ακόλουκο ςφνδεςμο http://www.camera.it/481, μπορεί ο
πολίτθσ να δει ποια είναι τα κζματα του κοινοβουλίου, ποιεσ είναι οι
τροποποιιςεισ των κανονιςμϊν τθσ Ιταλίασ, κοινοβουλευτικά ζγγραφα,
δθμοςιεφςεισ, ςτατιςτικά αποτελζςματα του κοινοβουλίου, προτάςεισ για
κοινοβουλευτικι ζρευνα κτλ .
4. Τζλοσ, δίνεται άφκονο οπτικοακουςτικό θλεκτρονικό υλικό, με ςυνεντεφξεισ
τφπου, ςυνδζςεισ με το YouTube κτλ. Για παράδειγμα, μπορεί κανείσ να
ακολουκιςει
τον
ακόλουκο
ςφνδεςμο
http://webtv.camera.it/portal/portal/default/default.

Λέτςιου Άννα, Σάμοσ 2011

Σελίδα 31

eParticipation – Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια

6.21 Κοινοβοφλιο τησ Ιςπανίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Στθν αρχικι ςελίδα του κοινοβουλίου τθσ Ιςπανίασ ο επιςκζπτθσ μπορεί να
δει τα τελευταία νζα τθσ πολιτικισ ηωισ τθσ χϊρασ, ςτοιχεία επικοινωνίασ με το
κογκρζςο,
ιςτορικά
ςτοιχεία
κτλ..
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
3. http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Diputados ςτον
ςφνδεςμο αυτό, φαίνονται πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τουσ βουλευτζσ και τισ
κοινοβουλευτικζσ ομάδεσ, ποιεσ είναι οι γυναίκεσ του κογκρζςου ιςτορικά,
επιδόματα και μιςκοφσ των βουλευτϊν, πρϊθν μζλθ του κοινοβουλίου και
προςωπικζσ ςελίδεσ των υπαρχόντων μελϊν κτλ.
4. Επιπλζον, δίνονται ςυμβουλζσ για το πϊσ μπορεί να γίνει ζρευνα ςτο κογκρζςο,
δίνοντασ ςυγχρόνωσ, ζνα προςχζδιο τθσ αίτθςθσ όπωσ αυτό απεικονίηεται ςτον
ακόλουκο
ςφνδεςμο
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/SDInve
stigar.
5. Ακόμθ, δίνονται ςφνδεςμοι ςχετικοί με τθν Ιςπανία και με τισ δραςτθριότθτεσ
του
κοινοβουλίου
ςτθν
Ευρϊπθ.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Enlaces
6. Τζλοσ, παρζχονται πλθροφορίεσ προσ τουσ πολίτεσ όπωσ πϊσ να επιςκεφκεί
κάποιοσ το κογκρζςο και δυνατότθτα εικονικισ ςυμμετοχισ (virtual visit), αλλά
και πλθροφορίεσ γενικότερεσ όπωσ υποτροφίεσ, ςεμινάρια κτλ.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Informacion
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6.22 Κοινοβοφλιο τησ Ιρλανδίασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Στθν αρχικι ςελίδα του κοινοβουλίου τθσ Ιρλανδίασ μπορεί ο επιςκζπτθσ να
δει τι ςυμβαίνει ςτθ βουλι και ποια είναι τα πολιτικά νζα τθσ χϊρασ. Ακόμθ,
μπορεί να αναηθτιςει νομοκετικά κείμενα και αναρτθμζνεσ δθμοςιεφςεισ.
Γενικότερα, ο ιςτοχϊροσ παρζχει πλθροφορίεσ για τθν Ιρλανδικι βουλι, τθν
ιςτορία τθσ, τισ διάφορεσ επιτροπζσ που τθν απαρτίηουν, τισ εκδόςεισ τθσ κτλ.
http://www.oireachtas.ie/parliament/
3. Αυτόσ
ο
ςθμαντικόσ
ςφνδεςμοσ,
http://www.oireachtas.ie/parliament/visitsevents/feedback/,
δίνει
τθ
δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ να αξιολογιςουν τισ παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ του κοινοβουλίου και να κάνουν δικζσ τουσ προτάςεισ (comment).
4. Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε διάφορα ςεμινάρια όπωσ το
μονοιμερο ςεμινάριο με ομιλθτζσ πρϊθν βουλευτζσ που μπορεί κανείσ να δει
ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο http://www.oireachtas.ie/parliament/visitsevents/ips/.
5. Τζλοσ, παρζχεται οπτικοακουςτικό υλικό με ομιλίεσ του πρωκυπουργοφ που
απαντά ςε ερωτιςεισ υπουργϊν τθσ κυβζρνθςθσ, αλλά και γενικότερεσ
ςυνεδριάςεισ τθσ βουλισ. http://www.oireachtas.ie/parliament/watchlisten/
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6.23 Κοινοβοφλιο του Ηνωμζνου Βαςιλείου
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Στθν αρχικι ςελίδα του κοινοβουλίου ο πολίτθσ μπορεί να αναηθτιςει
κζματα ςχετικά με τα κζματα του κοινοβουλίου, νομοκετικά κείμενα, με τα νζα
τθσ πολιτικισ ηωισ τθσ χϊρασ, με οικονομικά ηθτιματα κτλ.
http://www.parliament.uk/
3. Το κοινοβοφλιο του Ηνωμζνου Βαςιλείου, παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον πολίτθ να
εμπλακεί ςε δθμοψθφίςματα, ςε εκλογζσ μζςω εγγραφισ και για
υποψθφιότθτεσ ςτο κοινοβοφλιο. http://www.parliament.uk/get-involved/
4. Επιπλζον, δίνει τθν δυνατότθτα να ακολουκιςει ο πολίτθσ το κοινοβοφλιο ςε
κοινωνικά δίκτυα (Facebook, YouTube, Twitter, flickr, friendfeed). Από τθ ςτιγμι
που ο πολίτθσ κα ακολουκιςει το κοινοβοφλιο ςε κάποιο κοινωνικό δίκτυο για
να αφιςει κάποιο ςχόλιο ςε αναρτιςεισ του κοινοβουλίου κα πρζπει
(ενδεικτικά): α) να διατθρεί το ςχόλιο ςχετικό με τθ ςυηιτθςθ, β) να μθν
υποβάλλει δυςφθμιςτικά ςχόλια (που είναι ανακριβι και αμαυρϊνουν τθ φιμθ
κάποιου προςϊπου ι οργανιςμοφ), γ) να μθν υποκρφπτουν ρατςιςτικά
μθνφματα, δ) να μθν υποβάλλει ςχόλια που είναι απειλθτικά, ε) να μθν
υποβάλλει παρατθριςεισ που περιζχουν υλικό πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, ςτ) να
μθν υποβάλλει ςχόλια ςε άλλεσ γλϊςςεσ εκτόσ τθσ αγγλικισ…κτλ
http://www.parliament.uk/get-involved/have-your-say/discussion-rules-forfacebook/
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5. Τζλοσ, αποτυπϊνονται οι τρόποι με τουσ οποίουσ μπορεί κανείσ να
επικοινωνιςει με το κοινοβοφλιο (email, fax, επιςτολι, τθλζφωνα κτλ.)
http://www.parliament.uk/get-involved/contact-your-mp/when/

6.24 Κοινοβοφλιο τησ Ελλάδασ
1. Γενικι κατεφκυνςθ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτθ ςελίδα του
κοινοβουλίου.
2. See. Στθν αρχικι ςελίδα του κοινοβουλίου ο πολίτθσ μπορεί να αναηθτιςει
κζματα που αφοροφν τα νζα τθσ πολιτικισ ηωισ ςτθν Ελλάδα, πρακτικά
ςυνεδριάςεων τθσ βουλισ, περί του ελλθνικοφ ςυντάγματοσ, τθν οργάνωςθ τθσ
ελλθνικισ βουλισ και τουσ βουλευτζσ τθσ, κανονιςμοφσ, νομοκετικά κείμενα,
οπτικοακουςτικό υλικό με ςυνεδριάςεισ τθσ βουλισ, πρακτικά κτλ..
http://www.hellenicparliament.gr/
3. Παρζχει μια πλθκϊρα ςυνδζςμων που οδθγοφν ςτθν τθλεόραςθ τθσ βουλισ,
ςτθν εκνικι βιβλιοκικθ, ςτθν Βουλι των Εφιβων, ςε υπουργεία, κόμματα,
κοινοβοφλια κτλ. http://www.hellenicparliament.gr/news/links/
4. Υπάρχει άμεςθ αναηιτθςθ περί νομοκετικοφ ζργου ςτθν κεντρικι ςελίδα με τθν
ειςαγωγι του αρικμοφ του ςυγκεκριμζνου νόμου ι με του αρικμοφ του ΦΕΚ του.
5. Τζλοσ, δίνεται θ δυνατότθτα μετάβαςθσ ςε ιςτοχϊρουσ, με ιδιαίτερο ενδιαφζρον
για μια μεγάλθ ομάδα πολιτϊν και που ςχετίηονται με διακθρφξεισ και
διαγωνιςμοφσ,
προςλιψεισ
και
προςκλιςεισ
ενδιαφζροντοσ.
http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Diakirykseis-kaiProskliseis/Diakirykseis-Diagonismon/
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Σφμφωνα με τθν ζρευνα οι περιςςότεροι ιςτοχϊροι των κοινοβουλίων δεν
παρζχουν δυνατότθτεσ προτάςεων, ςχολίων και ψθφοφοριϊν. Αν αναλογιςτεί
κανείσ πωσ ςε μια διαδραςτικι κοινωνία ο πολίτθσ δικαιοφται τθ ςυμμετοχι, κα
κατανοιςει τθν βαρφτθτα τθσ μελζτθσ. Πζραν των πολιτευμάτων κάκε χωρϊν και
των μορφϊν δθμοκρατίασ (προεδρευόμενθ, βαςιλευόμενθ), ςε μια κοινωνία που ο
χρόνοσ τρζχει γριγορα και οι εξελίξεισ, πόςο μάλλον οι τεχνολογικζσ, προτρζχουν, ο
πολίτθσ ζχει τθν ανάγκθ όχι μόνο τθσ ενθμζρωςθσ αλλά και τθσ ςυμμετοχισ.
Συμμετοχι ςτα κοινά, μθ μζνοντασ ςιωπθλόσ, παρά κατακζτοντασ τθν άποψι του,
ςυμβάλλοντασ τόςο ςε προςωπικι ικανοποίθςθ όςο και ςε μετάδοςθ νζων ιδεϊν.
Αν δοφμε, για παράδειγμα, τισ δυνατότθτεσ του κοινοβουλίου του Ηνωμζνου
Βαςιλείου, κα διαπιςτϊςουμε τθν πλιρθ ςυμμετοχι του πολίτθ ςτα κοινά. Ο
πολίτθσ είναι ενεργόσ, μπορεί να ενθμερϊνεται (με feedbacks, κοινωνικά δίκτυα
κτλ), να ςχολιάηει, να ηθτά πλθροφορίεσ, να ςυμμετζχει ςε ψθφοφορίεσ ακόμθ και
να προτείνει ιδζεσ. Γιατί λοιπόν όλοι οι να μθν ςυμβαίνει αυτό ςε όλα τα
κοινοβοφλια ? Τι μπορεί να βοθκιςει τον πολίτθ ςτθ ςυμμετοχι ?

7

Υλοποιημϋνα Συςτόματα Ηλεκτρονικόσ Συμμετοχόσ

Το πρϊτο ςφςτθμα που παρουςιάηεται είναι του διμου τθσ πόλθσ του
Bristol. Η πόλθ Bristol τθσ Αγγλίασ, πρωτοπορεί ςε κζματα Ηλεκτρονικισ
Δθμοκρατίασ και μζςα από τθν ιςτοςελίδα τθσ www.bristol.gov.uk προςφζρει
πλθκϊρα μεκόδων Ηλεκτρονικισ ςυμμετοχισ, όπωσ θλεκτρονικά αιτιματα (online
e-petition), φόρουμ (discussion forum) και ςϊμα «τυχαίων» πολιτϊν (citizen
panels). Παρακάτω απεικονίηεται θ ιςτοςελίδα του δθμοτικοφ ςυμβουλίου για τθν
ςυλλογι
των
θλεκτρονικϊν
αιτθμάτων
των
πολιτϊν
(http://www.bristol.gov.uk/epetition).
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Ζνα ακόμθ ενδεικτικό παράδειγμα Ηλεκτρονικισ Συμμετοχισ είναι το ζργο «Your
Norfolk Your Say» (http://www.yournorfolkyoursay.org/yournorfolkyoursay/). Από
το ζργο μεγάλο ενδιαφζρον παρουςιάηει το εργαλείο «ςϊμα πολιτϊν» (Norfolk
Citizens' Panel) που το αποτελοφν πάνω από 7000 κάτοικοι τθσ περιοχισ Νόρφλοκ
(http://www.norfolkcitizenspanel.org/).

Επιπλζον, μια ςθμαντικι πθγι πλθροφόρθςθσ για τα κζματα Ηλεκτρονικισ
Συμμετοχισ, αποτελεί και ο ιςτοχϊροσ PEP-NET ( www . pep - net . eu ), ο οποίοσ
λειτουργεί ωσ ςθμείο ςυγκζντρωςθσ και διανομισ πλθροφοριϊν και ζχει ωσ ςτόχο
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τθ διάδοςθ τθσ Ηλεκτρονικισ Συμμετοχισ, όχι μόνο ωσ ζννοιασ και τρόπου άςκθςθσ
των δθμοκρατικϊν μασ δικαιωμάτων, αλλά και ωσ τεχνολογίασ. Το δίκτυο pep-net
απαρτίηεται από ειδικοφσ, ερευνθτζσ, χριςτεσ, δθμόςιουσ οργανιςμοφσ και
οργανιςμοφσ πολιτϊν και ζχει δθμιουργιςει ζνα blog αφιερωμζνθ ςτθν
Ηλεκτρονικι Συμμετοχι και πϊσ αυτι υλοποιείται κατά τόπουσ ανά τθν Ευρϊπθ.
Μζςα από το pep-net παρουςιάηεται και το πϊσ οι τεχνολογίεσ υποδομισ (π.χ. Web
2.0, Web 3.0, Facebook, Twitter, YouTube κλπ.) μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε
ςυςτιματα Ηλεκτρονικισ Συμμετοχισ.
Συγχρόνωσ ,το ςφςτθμα Debate Europe, το οποίο ζχει αναπτυχκεί από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ουςιαςτικά αποτελεί το κεντρικό forum ςυηθτιςεων τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Τα κζματα πάνω ςτα οποία προκρίνει το διάλογο είναι οι
κλιματικζσ αλλαγζσ και θ ενζργεια, οι Ευρωεκλογζσ και το μζλλον τθσ Ευρϊπθσ, και
μία κεματικι ενότθτα με τίτλο «διάφορα», ςτθν οποία ςυηθτοφνται τα λοιπά
κζματα. Το ςφςτθμα αυτό ΗΣ παρζχει τα απαραίτθτα εργαλεία για τθν ενεργι
ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων για αυτά τα πολφ ςθμαντικά
ηθτιματα, δθλαδι δθμιουργία ομάδων εργαςίασ και εργαλεία θλεκτρονικισ
ςυνεργαςίασ, εργαλεία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και ςφςτθμα θλεκτρονικϊν
ψθφοφοριϊν. Το ςφςτθμα είναι διακζςιμο ςε όλεσ τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ. Το
Debate Europe απεικονίηεται ςτθν παρακάτω εικόνα.

Στθν Ελλάδα, τϊρα, αναπτφχκθκε το www.e-pnyka.gr . Είναι ζνα ςφςτθμα
Ηλεκτρονικισ Συμμετοχισ που αναπτφχκθκε με ιδιωτικι πρωτοβουλία τεςςάρων
πολιτϊν και ξεκίνθςε το Μάρτιο του 2008. Δίνει ςτουσ χριςτεσ τθ δυνατότθτα να
υποβάλλουν άρκρα, να ςχολιάςουν υπάρχοντα άρκρα και να ςυμμετζχουν ςε
διαδικαςίεσ ψθφοφορίασ. Στόχοσ του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι θ δθμιουργία
ομάδων εργαςίασ για τθ μελζτθ κεμάτων που απαςχολοφν τουσ πολίτεσ και τθν
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εξαγωγι γραπτϊν ςυμπεραςμάτων και προτάςεων. Ζνα ιδιάηων χαρακτθριςτικό του
ςυςτιματοσ αυτοφ είναι το ότι επιτρζπει το ςχολιαςμό άρκρων με ψευδϊνυμο,
άλλα επιβάλλει τθν κατάκεςθ των προςωπικϊν ςτοιχείων προκειμζνου να γίνει
υποβολι άρκρου, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν αξιόπιςτθ δθμοςίευςθ άρκρων. Η
ςελίδα του ςυςτιματοσ φαίνεται ςτο επόμενο ςχιμα.

Τζλοσ, ο Διμοσ Τρικάλων που ζφτιαξε το ςφςτθμα ΗΣ e-διάλογοσ. Το ςφςτθμα, που
υπάρχει από το 2007, ζχει ωσ ςτόχο τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των δθμοτϊν
ςτθ χάραξθ των δθμοτικϊν πολιτικϊν. Τα εργαλεία που παρζχει είναι:
 Σφςτθμα θλεκτρονικϊν δθμοςκοπιςεων κατά τισ οποίεσ ο Διμοσ εγείρει
κζματα που αφοροφν τουσ πολίτεσ και ηθτά τθ γνϊμθ τουσ.
 Σφςτθμα θλεκτρονικισ ςυλλογισ υπογραφϊν και θλεκτρονικϊν αιτθμάτων
(epetition), με ςτόχο ο Διμοσ να ενθμερϊνεται για κζματα που απαςχολοφν
τουσ πολίτεσ.
 Forum ςυηθτιςεων, και ζνα πλιρωσ λειτουργικό ςφςτθμα δθμοςίου
διαλόγου, κατά το οποίο θ διαβοφλευςθ γίνεται ςε διακριτά βιματα
οριςμζνου χρόνου.
 Τζλοσ το ςφςτθμα αυτό παρζχει και τθ δυνατότθτα οι πολίτεσ να
παρακολουκιςουν και να ςυμμετζχουν ςτισ ςυνεδριάςεισ του δθμοτικοφ
ςυμβουλίου με χριςθ καμερϊν και του διαδικτφου.
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Συμπερϊςματα

Στθν εργαςία αυτι παρουςιάςτθκε και περιγράφτθκε θ ζννοια τθσ
Ηλεκτρονικισ Συμμετοχισ, ενϊ τονίςτθκε θ ιδιαίτερθ ςθμαςία τθσ ςτθν
ιςχυροποίθςθ των Δθμοκρατικϊν Θεςμϊν, μζςω τθσ ουςιαςτικισ και άμεςθσ
ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, κατάςτρωςθσ
νομοςχεδίων και χάραξθσ πολιτικϊν. Βαςικό, λοιπόν, μζλθμα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ είναι θ διάδοςθ τθσ Ηλεκτρονικισ Συμμετοχισ. Παρουςιάςτθκαν οι
υποςτθρικτικζσ τθσ προςπάκειεσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, αλλά αυτό δεν αρκεί.
Η εργαςία μπορεί να ολοκλθρϊκθκε με τθν παρουςίαςθ κάποιων
χαρακτθριςτικϊν παραδειγμάτων υλοποιθμζνων ςυςτθμάτων Ηλεκτρονικισ
Συμμετοχισ, αλλά πρζπει να γίνει ςαφζσ ότι θ Ηλεκτρονικι Συμμετοχι είναι μία
πολφ βαςικι δράςθ για τθ γεφφρωςθ του χάςματοσ που ζχει δθμιουργθκεί μεταξφ
των πολιτϊν και των πολιτικϊν και τθν ουςιαςτικι μείωςθ, αν όχι εξάλειψθ, τθσ
αποχισ των πολιτϊν από τα κοινά. Καιρόσ, λοιπόν, για μια ενωμζνθ Ευρϊπθ, για ίςα
δικαιϊματα όλων των πολιτϊν. Είναι καιρόσ ο πολίτθσ να ηιςει και να απολαφςει τα
αγακά τθσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ και τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Και
αυτό που τελικά μζνει, είναι το «ναι» ςτθν ςυμμετοχι, «ναι» ςτθν θλεκτρονικι
ςυμμετοχι.
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