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Περίληψη 

 

Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυξη του Web (Διαδικτύου-Παγκόσμιου Ιστού), έχει 

συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου μπορεί να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, 

διαμοιρασμός/ ανταλλαγή και δημοσίευση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων-πληροφοριών. 

Στο ίδιο πλαίσιο η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ICT-Information and 

Communication technology) έχει καταστεί ένας από τους κεντρικούς πυλώνες των σύγχρονων 

κοινωνιών, έχει συντελέσει στη μεταμόρφωση του ευρύτερου τρόπου  ζωής, σκέψης και 

απόδοσης και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη των εθνών. 

Κατά την παροχή των δημόσιων υπηρεσιών, που αφορούν υπηρεσίες που απευθύνονται σε ένα 

μεγάλο αριθμό πολιτών, θεωρείται ότι υπάρχει γενικά μια ανάγκη υπερκάλυψης/ διόρθωσης 

των αστοχιών της αγοράς σε επίπεδο δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας, κάτι που μπορεί 

να δικαιολογεί την κρατική παρέμβαση στα πεδία της παραγωγής, των χρηματοοικονομικών 

και της ρύθμισης του κανονιστικού πλαισίου. Παράλληλα, η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

πληροφοριών/ επικοινωνίας έχει καταστήσει αναγκαία και σημαντική την αναμόρφωση και 

τον εκμοντερνισμό της δημόσιας διοίκησης και της διακυβέρνησης, όχι μόνο για να 

εναρμονιστεί η δημόσια διακυβέρνηση με το σύγχρονο τρόπο/ περιβάλλον εργασίας, αλλά και 

για να γίνουν οι κυβερνήσεις πιο «ανοιχτές» στους οργανισμούς και τους πολίτες. 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ στα 

πλαίσια της μελέτης περίπτωσης επιλέχθηκε η επικέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας και στο 

πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η ποιοτική, ενώ τα 

πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώθηκαν με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης σε 8 

υπευθύνους του Υπουργείου. Το γενικό συμπέρασμα είναι το σύστημα έχει εφαρμοστεί με 

επιτυχία, αλλά υπάρχουν πολλά βήματα και ευκαιρίες βελτίωσης.  

 

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Υπουργείο Εργασίας, Εργάνη 
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Abstract 

In recent years, the rapid growth of the Web (Internet-World Wide Web) has helped create an 

environment where there can be easy access, sharing / sharing and publishing a huge amount 

of data-information. In the same context, information and communication technology (ICT-

Information and Communication technology) has become one of the central pillars of modern 

societies, has contributed to the transformation of the wider way of life, thinking and 

performance and plays a central role in politics, economics and social development of nations. 

In providing public services to a large number of citizens, there is generally a need to override 

market failures in terms of fairness and efficiency, which may justify government intervention 

in the fields of production. of finance and regulatory framework regulation. At the same time, 

the development of information / communication technology has made it necessary and 

important to reform and modernize public administration and governance, not only to 

harmonize public governance with the modern way / work environment, but also to make 

governments more "Open" to organizations and citizens. 

In the present study, the concept of e-government was studied, while in the context of the case 

study, the focus was on the Ministry of Labor and the Ergani information system. The method 

used was qualitative, while the primary data were collected by the personal interview method 

in 8 Ministry officials. The general conclusion is that the system has been implemented 

successfully, but there are many steps and opportunities for improvement. 

 

Key words: e-governance, Ministry of Labor, Ergani 
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