
Τίτλος 
Μαθήματος 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

Κωδικός 
Μαθήματος 

MPA 640 

Τύπος 
μαθήματος 

Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

1ο Έτος / 2ο Εξάμηνο φοίτησης 

Όνομα 
∆ιδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 ∆ιαλέξεις / 
εβδομάδα 

∆εν ισχύει Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Τίποτε 

Στόχος 
Μαθήματος 

Ο σκοπός του μαθήματος υλοποιείται με την απόκτηση ικανότητας από 
τους φοιτητές έτσι ώστε: 

 Να γίνουν γνώστες των ζητημάτων σχετικά με την εισαγωγή και 
χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών στη γενικότερη λειτουργία της ∆ημόσιας 
∆ιοίκησης. 

 Να κάνουν κτήμα και γνώση τους τις βασικές αρχές 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τις νέες διοικητικές πρακτικές 
οι οποίες εισήχθηκαν με τις τεχνολογίες της πληροφορικής στη 
δημόσια διοίκηση, σε συνάρτηση με τις τρέχουσες αλλά και 
μελλοντικές ανάγκες του δημόσιου τομέα – δημιουργία των 
έξυπνων αστικών κέντρων στον 21ο αιώνα +. 

 Αφού εξετάσουν τους διάφορους τύπους και μοντέλα 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να καταστούν ικανοί 
να αξιοποιούν το καταλληλότερο σε κάθε περίπτωση – βέλτιστη 
πρακτική / αποφυγή λαθών – Μοντέλο της Εσθονίας.  

 Να γνωρίσουν το νομικό πλαίσιο που διέπει την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και να καταστούν ικανοί να εισηγούνται τρόπους 
βελτιστοποίησης. 

 Να εξετάσουν τις βασικές αρχές και εφαρμογές που αφορούν τη 
συλλογή και ανάλυση δεδομένων χρηστών με τη χρήση 
στατιστικών τεχνικών και άλλων συναφών μεθόδων 

 



Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ 
τριες  θα είναι σε θέση να: 

 
 Επεξηγούν τις βασικές λειτουργίες της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης όπως αυτή εφαρμόζεται στη δημόσια 
διοίκηση της Κύπρου. 

 Επεξηγούν τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
όπως αυτές εφαρμόζονται και δημιουργούνται για τη 
καλύτερη λειτουργία και δημιουργία των “smart cities”.  

 Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν την λειτουργικότητα 
δικτυακών τόπων, να γνωρίζει το επίπεδο ασφάλειας που 
παρέχουν τέτοιοι τόποι και να διαλαμβάνει  επίσης και την 
ασφάλεια και προστασία των δεδομένων τους. 

 Αξιολογούν τρόπους βελτίωσης διαδικτυακών πυλών και 
των συναφών λειτουργιών τους. 

 Αξιολογούν και να αναπλάθουν βέλτιστες πρακτικές για 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

 ∆ιεξάγουν έρευνα βασισμένη σε ερωτηματολόγια, 
προσωπικές συνεντεύξεις και άλλες μεθόδους για θέματα 
που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

1. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι βασικές αρχές και έννοιες που 
τη διέπουν (πλεονεκτήματα χρήσης, διαλειτουργικότητα του 
δημόσιου δικτυακού τόπου) 

2. Μέθοδοι παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από 
τη ∆ιοίκηση - ∆ημόσια ∆ιοίκηση προς άλλα μέρη 
(1) Government to Citizen,  
(2) Government to Business,  
(3) Government to Employee 
(4) Government to Government 

3. Μοντέλα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (αναζήτησης-
παρουσίασης πληροφοριών, καταχώρηση πληροφοριών, 
υποβολή αιτήσεων, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες) 

4. Τεχνολογίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: διαδικτυακές πύλες 
με δυναμικό περιεχόμενο (κείμενο, εικόνα, ήχο, άμεση 
ενημέρωση) και εισαγωγής περιεχομένου από χρήστες 

5. Κριτήρια, εργαλεία και τρόποι αξιολόγησης διαδικτυακών τόπων
6. Προστασία δεδομένων και ασφάλεια συστημάτων 



(1) Υπηρεσίες ασφάλειας (ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, 
αναγνώριση, πιστοποίηση ταυτότητας, εξουσιοδότηση, 
διαθεσιμότητα, μη άρνηση συμμετοχής) και νομικό πλαίσιο 

(2) Ηλεκτρονικές υπογραφές και ταυτοποίηση 
(3) Άλλα στοιχεία ασφάλειας και Ευρωπαϊκή πολιτική-

μεθοδολογία ασφάλειας ιστοχώρων και συστημάτων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

7. ∆ιεξαγωγή ερευνών και επισκοπήσεις – Μεθοδολογία και 
βέλτιστες πρακτικές – ∆ιοίκηση-αξιολόγηση ανθρώπινου 
δυναμικού και ανταγωνιστικότητα  

8. ∆ημιουργία ερωτηματολογίων και στατιστική μεθοδολογία. 
Τρόποι συλλογής στοιχείων και δεδομένων 

9. Στατιστική ανάλυση (mean-median- standard deviation)-
Εκτιμήσεις με δειγματοληψία 
Συσχετισμός (correlation). 

10. Μέθοδοι Προβλέψεων 
Εργασίες Φοιτητών και παρουσιάσεις. 

Μεθοδολογία 
∆ιδασκαλίας 

 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Πομπόρτσης Ανδρέας, Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2006 

 

Αποστολάκης Ιωάννης Α., Λουκής Ευριπίδης Ν., Χάλαρης Ιωάννης, 
Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, Εκδόσεις Παπαζήσης, 2008 

 

Αξιολόγηση Συντρέχουσα Αξιολόγηση                               50% 
Τελική Εξέταση                                                50% 

Γλώσσα Ελληνική 

 

 


