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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ Πξνηχπσλ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζην Διιεληθφ 

Πιαίζην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηφρνο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη κέζσ κηαο 

νιφπιεπξεο βηβιηνγξαθηθήο κειέηεο ε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ γηα ην 

Πιαίζην ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΠΖΓ) θαη ε αλάιπζε- ζχγθξηζε ησλ 

ειιεληθψλ ζηνηρείσλ κε απηψλ ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ.   

Πξνρσξψληαο, ζην πξψην κέξνο γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ νξηζκνχ ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηάδηά ηεο, θαζψο θαη 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμή ηεο. Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νχηνο ψζηε απηή λα ζηεθζεί απφ 

επηηπρία. Παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο, αιιά θαη νη θίλδπλνη θαηά ηελ 

ρξήζεο ηεο. Δπηπξφζζεηα γίλεηαη αλαθνξά ζην ιεμηαξρείν ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, 

θαζψο θαη γίλεηαη πεξηγξαθή ζηελ εζληθή πχιε Δξκήο. Φηάλνληαο ζηελ ηειεπηαία 

ελφηεηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο, παξνπζηάδνληαη ηα ηερλνινγηθά δεηήκαηα ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη νη νξηζκνί ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Σέινο, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα επξσπατθά πξφηππα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα ζρέδηα δξάζεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ απηά. 

Πεξλψληαο ζην δεχηεξν κέξνο, εθεί, δίλεηαη έκθαζε ζηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δπίζεο γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο 

ρξήζεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα κε απηή ησλ ππφινηπσλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ. 

Φηάλνληαο ζηα ζπκπεξάζκαηα αμηνινγείηαη ην ειιεληθφ eGIF φζνλ αθνξά 

ηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. 

Δπηπξνζζέησο, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο βειηίσζεο κε θχξην άμνλα ηε 

δηδαζθαιία απφ ηηο απνηπρίεο, φρη κφλν απφ ηηο επηηπρίεο. Σέινο, απηή ε  πηπρηαθή 

εξγαζία, απεπζχλεηαη ζηνπο επηζηήκνλεο ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηελ θαιχηεξε γλψζε 

ηνπ ζέκαηνο, έηζη ψζηε λα εληνπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο κε νξζήο ρξήζεο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αιιαγή ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο.   

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this research process is to investigate the e-Government and 

the Greek Interoperability Standards Framework. More specifically, the aim of this 

thesis is through an all-round study of literature to provide information and data for 

the e-Government Framework (GIF) and analysis - comparison of Greek data with 

those of other European countries.  

The first part is a presentation of the definition of e-Government, the 

characteristics and its stages as well as factors that helped in its development. 

Moreover, I recorded the conditions which must be taken into account so that he can 

succeed. I also presented the advantages and risks from its use. In addition reference 

is made to the registry interoperability and a description in the national portal Hermes. 

The technological aspects of e-Government and the definition of interoperability are 

presented in the last section of the first paragraph. Finally, reference is made to 

European standards of e-Government and its action plans and strategies are presented.  

To the second part, the emphasis is on the existing situation in Greece and the 

reform effort of the Public Administration through E-Government. There is also a 

comparison between the Greek framework and the framework of other European 

countries. Finally, reaching the conclusions, the Greek e-GIF is evaluated about 

public administration, businesses and citizens.  

Additionally, some improvement proposals are presented by focusing on the 

teaching of failures, not only from the successes. Finally, this thesis is aimed at 

computer scientists to help them understand the issue better, in order to identify the 

problem of misuse of e-Government in Greece, with higher purpose to change the 

status quo. 

 

 

 

 



ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Πιεζψξα θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ αλαγλσξίδεη ηα νθέιε ρξήζεο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηφζν γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο φζν θαη γηα ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Απνηειεί θαηλνηφκν ηνκέα θαη απαξαίηεην, πνπ παξέρεη 

ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο κε απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν.  

Ζ Διιάδα κέζα απφ ην Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Πξνηχπσλ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ή Πιαίζην Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ΠΖΓ - eGIF) εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

αλάπηπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ e-GIF ζε ζρέζε κε ηηο 

ηδηνκνξθίεο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κε εζηίαζε ζηηο δηεπαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο (πξσηφθνιια 

ηνπ Λεμηαξρείνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

αθνζίσζεο κηαο νκάδαο αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθα. ηελ ελφηεηα 

απηή ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζψ ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο νη νπνίνη βνήζεζαλ 

έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα κειέηε. 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ, ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή κνπ, θ. 

Φηιηππφπνπιν Παλαγηψηε, πνπ κε εκπηζηεχζεθε κε ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Οη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο πνπ απέθηεζα κέζα απφ ηε δηαδξνκή 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη ζίγνπξα ζα θαλνχλ 

ρξήζηκεο κειινληηθά. 

Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε, ππνκνλή θαη θαζνδήγεζή ηνπο γηα ηελ επηηπρή πεξάησζε ησλ 

ζπνπδψλ κνπ. 

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ γηα ηελ 

εζηθή ηνπο ζηήξημε θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, πνπ είραλ θη απηνί απφ ηε κεξηά 

ηνπο αμηνζεκείσηε ζπκβνιή ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο κνπ.
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πην ζπρλά γίλνληαη αλαθνξέο ζηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ζηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ 

δηαδηθηχνπ δίλεη κε ηελ ζεηξά ηεο αμηνζεκείσηε πξνζθνξά ζε λέεο εθαξκνγέο θαη 

ππεξεζίεο, νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

πνιηηψλ. Μηα απφ ηηο εθαξκνγέο απηέο πνπ αλαπηχρζεθαλ είλαη θαη απηή ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (eGovernment). ηελ πξνζπάζεηα κίαο νιφπιεπξεο 

αλαδήηεζεο ηνπ φξνπ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, δηαπηζηψλεηαη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο νξηζκψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη νξηζκνί απηνί δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε 

ηελ νπηηθή γσλία, απφ ηελ νπνία εμεηάδεηαη ην ζέκα απφ ηνλ θάζε επηζηήκνλα, εηδηθφ 

ή άιιν ελδηαθεξφκελν. Αξρηθά απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη φηη ε Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε ζαλ φξνο είλαη ε αθξηβήο κεηάθξαζε ησλ αγγιηθψλ φζνλ αθνξά ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε φξσλ, νη νπνίνη είλαη “electronic government” ή αιιηψο 

“ digital government”. Όκσο δελ ρξίδεηαη δφθηκα ζσζηφ λα ζπγρέεηαη ν φξνο 

“ειεθηξνληθφο” - “ςεθηαθφο” κε ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο 

αθφκε θαη ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε [29]. Παξφια απηά ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη νη νπνίνη ζεσξνχλ ιαλζαζκέλα φηη ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θπζηθφ αξρείν [16]. Δλψ απφ ηελ 

άιιε κεξηά ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε δελ ραξαθηεξίδεηαη κφλν απφ ηελ απιή 

ςεθηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ 

δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, αιιά απφ πνιιά πεξηζζφηεξα. ε 

θάπνηα απφ απηά πνπ ζηνρεχεη είλαη ε αλαδηακφξθσζε ησλ παιαηψλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ε θπβέξλεζε κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ 

αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηεο θπβέξλεζεο [4]. 

Όζν νη πξν-θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο ήηαλ ζε χθεζε ε δηάθξηζε πνπ ζπλέβαηλε 

κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ δεκφζηνπ θνξέα δελ ήηαλ πάληνηε εκθαλή. ηε 

ζπλέρεηα κε ηνλ παηξηκνληαιηζκφ, φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Weber απηφο ραξαθηεξίδεη 

κηαο κνξθήο θπξηαξρία ζε θάπνηα θξάηε, ηα νπνία αλαθέξνληαη γηα ηελ επηθξάηεηα 

ηνπο σο «παηξψνλ θηήκα»,[32] παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κεγάιε αδπλακία απφ 

κέξνπο ησλ θπβεξλήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο δεκφζηαο απφ ηελ 

ηδησηηθή ηδηφηεηα. Όκσο φηαλ ν θαπηηαιηζκφο εηζέβαιε δπλακηθά ζηελ δσή ησλ 
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αλζξψπσλ έθεξε καδί ηνπ θαη ηελ αλάγθε γηα αιιαγή ησλ ηδηνηήησλ, φπνπ απηή κε 

ηελ ζεηξά ηεο έθεξε αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνηθνχλ ηα έζλε [43]. Όια ηα 

παξαπάλσ είραλ ζαλ απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάπηπμε ζηελ δηνίθεζε, ε 

νπνία ζαλ ξφιν έρεη ηελ πξνζηαζία ησλ δηαθνξψλ δεκνζίσλ ζπκθεξφλησλ απφ ηελ 

επλνηνθξαηία θαη απφ ηελ δηαθζνξά κε απνηέιεζκα ζηαδηαθά λα γίλεη ε ζέζπηζε ηεο  

γξαθεηνθξαηίαο φπσο είλαη γλσζηή ζήκεξα. Ο ζεκαληηθφηεξνο ζεσξεηηθφο, ν νπνίνο 

αζρνιήζεθε θαη αλέδεημε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηεο 

γξαθεηνθξαηίαο έλαληη ηνπ παηξηκνληαιηζκνχ ήηαλ Ο Max Weber κέζα απφ ην  

βηβιίν ηνπ Economy and Society3, ην 1922. Οη ηδέεο πνπ αλέπηπμε ν Weber 

κεηαγελέζηεξα πάλσ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε έιαβαλ ράξε ζε απηφλ ην φλνκα 

βεκπεξηαλέο. Παξφια απηά κε ηελ άθημε ηνπ 20νπ αηψλα ήξζε κηα ζεκαληηθή εμέιημε 

ε νπνία κεγέζπλε ηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο δίλνληαο βάζε πιένλ θαη ζηηο 

θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο, ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ νη 

νπνίνη ηέζεθαλ. Όκσο παξά ηελ λέα απηή θαηάζηαζε, κεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα 

ηεο γξαθεηνθξαηηθήο δηνίθεζεο, φπσο είλαη ε αλειαζηηθή ηεξαξρία θαη ν 

θνξκαιηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ, εκθαλίζηεθαλ σο εκπφδηα σο πξνο ηελ επειημία θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, πνπ απαηηνχληαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Έηζη πεξίπνπ θαηά 

ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάδεημε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, σο απνηέιεζκα  ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ηνπ θξάηνπο, δηφηη απαηηνχζε 

ζσζηφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ νη πξνζδνθίεο πνπ είραλ ηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο λα 

επηηεπρζνχλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο[43]. Όλα τα παραπάνω τα οποία αναφζρονται ςτο 

ςφνολο των ενεργειών που απαιτοφνται για μια αποδοτικότερθ δθμόςια διοίκθςθ 

ονομάςτθκαν μανατηεριαλιςμόσ. Αθφκε, κε βάζε ηηο ηδέεο ηνπ καλαηδεξηαιηζκνχ, ην 

θξάηνο ζα πξέπεη λα έρεη φιν θαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα, λα πξνζθέξεη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη φιν απηφ ζπλεπάγεηαη απφ 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη. Ο καλαηδεξηαιηζκφο είλαη έλα θνκκάηη 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ην νπνίν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμειίζζεηαη ηφζν ζε 

ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν θαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ ρψξα 

ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη. Ο 20
νο

 αηψλαο είλαη απηφο φπνπ ε ηερλνινγία ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο πιεξνθνξίαο αιιά θαη ηεο επηζηήκεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

δηνίθεζε, δέρηεθαλ κεγάιεο αιιαγέο θαη ν ηξφπνο πνπ θπβεξλά ε θάζε ρψξα 
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επεξεάζηεθε απφ ηηο αιιαγέο απηέο. Σν βεκπεξηαλφ κνληέιν (γξαθεηνθξαηηθφ 

κνληέιν), δερφκελν κεγάιεο θξηηηθέο γηα ηηο πξαθηηθέο ηνπ, έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηελ 

δεκφζηα δηνίθεζε ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ δηνίθεζε ησλ θπβεξλήζεσλ ζήκεξα ζε 

φιν ηνλ θφζκν [43].  

Ζ κέζνδνο πνπ κπνξεί λα αθνινπζεζεί ζε κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνηθίιεη 

αλάινγα κε ην δείγκα ην νπνίν θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο. Έηζη 

ππάξρνπλ ηξία είδε έξεπλαο ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ θαιχηεξε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηνλ εξεπλεηή. Απηά είλαη ε πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή κέζνδνο, θαζψο 

θαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Καηά ηελ πνηνηηθή κέζνδν ν εξεπλεηήο έρεη κηα 

κηθξή νκάδα δείγκαηνο αιιά ηελ εμεηάδεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε βάζνο. 

ηελ πνζνηηθή κέζνδν αληίζεηα ην δείγκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιν αξηζκφ 

αηφκσλ δηφηη ηνλ εξεπλεηή ηνλ αθνξά ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο. Σέινο ππάξρεη θαη ε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε φπνπ ζε απηήλ δελ ππάξρεη θάπνην δείγκα αιιά ν 

εξεπλεηήο ζπγθεληξψλεη ηηο έξεπλεο θαη ηηο απφςεηο άιισλ εξεπλεηψλ θαη ηηο 

παξαζέηεη.  

Πεξλψληαο ζηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο απηφ πνπ κπνξεί θάπνηνο λα παξαηεξήζεη εχθνια 

είλαη φηη απηή δελ απνηειείηαη απφ θάπνηαο κνξθήο πεηξακαηηθή κειέηε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δεηνχκελν απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη κέζσ κηαο νιφπιεπξεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο λα παξνπζηαζηνχλ επαξθείο  πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα γηα ην ηη είλαη ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (ΠΖΓ). Δπίζεο, λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε 

κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαζψο θαη λα ιάβεη ρψξα κηα ζχγθξηζε ησλ 

ειιεληθψλ ζηνηρείσλ κε απηψλ ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ[34].  

Ζ πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε έηζη ψζηε λα ιάβεη 

ρψξα ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ήηαλ κέζσ δηαθφξσλ πεγψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, κέζσ ρξήζεο αξθεηψλ άξζξσλ, θαζψο θαη κεηά απφ κηαο κεγάιεο 

έθηαζεο δηεξεχλεζε θαη αλάγλσζε δηαθφξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε βηβιίσλ. Σν πιηθφ απηφ κεηά απφ κηα εθηελή αλάγλσζε έηζη ψζηε λα 

βξεζνχλ ηα ζεκεία ζηα νπνία έξεπε λα εζηηάζεη ν εξεπλεηήο ρσξίζηεθαλ ζηα 

αλάινγα θεθάιαηα έηζη ψζηε λα είλαη πην εχθνιε ε πξφζβαζε ηνπ εξεπλεηή ζηελ 

δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ δηάθνξσλ δεδνκέλσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνθπγή 

ιαζψλ. 



 
12 

 

 Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Πεξλψληαο, ζην πξψην κέξνο 

εθεί ιακβάλεη ρψξα κηα εθηελή παξνπζίαζε ηνπ νξηζκνχ ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηάδηά πνπ έρεη απηή, θαζψο αλαδεηθλχεη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε νιφπιεπξε 

αλάπηπμή ηεο. Αθφκε, πξαγκαηνπνηείηαη κηα πιήξε θαηαγξαθή ησλ πξνυπνζέζεσλ 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νχηνο ψζηε απηή λα ζηεθζεί απφ επηηπρία. 

Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ έρεη απηή, αιιά 

ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχνληαη θαη νη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

ρξήζεο ηεο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ ιεμηαξρείνπ ηεο 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θαζψο θαη γίλεηαη κηα εθηελή πεξηγξαθή ζηελ έλλνηα πνπ 

αθνξά ηελ εζληθή πχιε Δξκήο. Πεξλψληαο ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο, εθεί παξνπζηάδνληαη ηα ηερλνινγηθά δεηήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, θαζψο θαη ιακβάλνπλ ρψξα νη νξηζκνί νη νπνίνη 

αθνξνχλ ζηε Γηαιεηηνπξγηθφηεηα. Σέινο, γίλεηαη ε αλαθνξά ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο φπσο απηή πξνθχπηεη κε βάζε ηα επξσπατθά πξφηππα. Αθφκε, 

παξνπζηάδνληαη ηα ζρέδηα δξάζεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ απηά ζε ζρέζε κε 

ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

Πεξλψληαο ζην δεχηεξν κέξνο, εθεί, κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δίλεηαη έκθαζε ζηελ θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη απηήλ ηελ 

ζηηγκή ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη παξνπζηάδεηαη ε πξνζπάζεηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δπηπξφζζεηα, 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχγθξηζε ηεο ρξήζεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ 

Διιάδα κε απηή ησλ ππφινηπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ 

Φηάλνληαο ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηα 

ζπκπεξάζκαηα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα αμηνιφγεζε ηνπ ειιεληθνχ eGIF φζνλ αθνξά 

ηνπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. Δπίζεο, 

παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο βειηίσζεο πνπ ζαλ ζθνπφ έρνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο κάζεζεο κέζα απφ ηηο απνηπρίεο, θαη φρη κφλν απφ ηηο επηηπρίεο.  

Όπσο θάζε εξγαζία έηζη θαη ε παξνχζα έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο φζνλ 

αθνξά ηελ κειέηε πνπ ηελ πεξηβάιεη. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νχζα 

βηβιηνγξαθηθή ε κειέηε δελ κπνξεί λα απνδψζεη ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο δηφηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηνπ είδνπο έξεπλα 
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αιιά έρεη βαζηζηεί ζηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη άιινη κε ζθνπφ ηελ 

εχξεζε κηα ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζήκεξα.  

 

Σέινο, απηή ε  πηπρηαθή εξγαζία, απεπζχλεηαη ζηνπο επηζηήκνλεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο γηα ηελ θαιχηεξε γλψζε ηνπ ζέκαηνο, έηζη ψζηε λα εληνπηζηεί ην 

πξφβιεκα ηεο κε νξζήο ρξήζεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

1.1 οπιζμόρ 

Ο νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί επίζεκα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αλαθέξεη φηη ε 

"Ηιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο 

δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ, ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ" [22, 25]. 

θνπφο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη: 

 λα εμππεξεηνχληαη νη επηρεηξήζεηο θαη νη πνιίηεο 

 λα βειηησζνχλ νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

 λα εληζρπζεί ε ππνζηήξημε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ 

 

Έλαο αθφκε νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ ΟΟΑ αλαθέξεη φηη "ε Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε είλαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσλίαο (ΤΠΔ), 

εηδηθά ηνπ Γηαδηθηχνπ, σο εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο δηαθπβέξλεζεο" [39]. 

Ο νξηζκφο απηφο δελ πεξηιακβάλεη φιν ην πιαίζην ησλ ειεθηξνληθψλ 

εθαξκνγψλ ζηε δηαθπβέξλεζε. Γεληθφηεξα, νη νξηζκνί κπνξεί λα εκπεξηέρνληαη ζε 

θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ νκάδεο: 

i. ν νξηζκφο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα απνηειεί ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ ή/θαη άιισλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε απηφ 

ii. ν νξηζκφο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα απνηειεί αλαθνξά 

ζηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηαθπβέξλεζε, φπσο πξναλαθέξζεθε. 

iii. ν νξηζκφο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα απνηειεί ηελ 

ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ ηεο ρξήζεο 

ησλ ΣΠΔ ή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ρξήζε ηεο γηα ηελ πεξηγξαθή λέαο 

κνξθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζεκειηψλεηαη ζηηο ΣΠΔ. 
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Αλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα αιιάμεη 

ην είδνο ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο θαη ην θνηλφ θη έηζη ε 

επίδξαζή ηεο λα εμαξηεζεί απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη απφ ηνπο πφξνπο ησλ 

νξγαλψζεσλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο [11]. 

Σέινο, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε παξέρεη δεκφζην ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ 

δηαθάλεηα, απεπζχλεηαη ζε φινπο, βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία φισλ θαη αμηνπνηεί θαηά 

ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

ειάηησζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ζηηο νπξέο, ηελ ειάηησζε ησλ ζθαικάησλ θαη ηελ 

χπαξμε πεξηζζφηεξνπ δηαπξνζσπηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

1.2 Υαπακηηπιζηικά και ζηάδια ηηρ Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ 

 

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηνρεχεη ζηελ ππνζηήξημε κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ζπγθεθξηκέλα κε εχξνο πνπ εθηίλεηαη 

απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ σο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξαγκάησζε ησλ θαηάιιεισλ νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, κέζα απφ δηάθνξνπο δεκφζηνπο 

θνξείο. Έηζη, νη δπλαηφηεηεο είλαη: 

 

i. ε ζπρλφηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή θαη 

άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε πην πιήξεο θαη 

γξήγνξε αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπο κε ηε βνήζεηα 

εθαξκνγψλ θαηάιιεισλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-

Democracy). 

 

ii. ν πξνγξακκαηηζκφο απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ππεξεζηψλ γηα λα 

αληηκεησπηζζνχλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα/αλάγθεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ φισλ ησλ Γεκφζησλ Φνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη. Κάζε Φνξέαο έρεη ηελ ηερλνγλσζία, ηελ εκπεηξία θαη ηνπο 

πφξνπο κέζσ θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ “Τπνζηεξηδφκελεο απφ 

Τπνινγηζηέο πλεξγαζίαο (Computer Supported Collaborative Work, 
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CSCW)” θαη “Ζιεθηξνληθψλ - Δηθνληθψλ Οκάδσλ Δξγαζίαο (Virtual 

Teams)”. 

 

iii. ε πξαγκαηνπνίεζε κέζσ ζπλεξγαζίαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ζρεδηαζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ νινθιεξσκέλσλ εζσηεξηθψλ 

εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο "πζηήκαηα Γηνίθεζεο Ρνψλ Δξγαζίαο 

(Workflow Management Systems)”, "Τπνζηεξηδφκελεο απφ Τπνινγηζηέο 

πλεξγαζίαο" θαη "Ζιεθηξνληθψλ - Δηθνληθψλ Οκάδσλ Δξγαζίαο". 

 

iv. ε δπλαηφηεηα παξνρήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. Οη ζπλαιιαγέο απηέο λα κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε θπζηθνχο θαη ειεθηξνληθνχο ηξφπνπο (γξαθεία 

εμππεξέηεζεο θνηλνχ, Γηαδίθηπν, ΑΣΜ, ηειεθσληθά θέληξα θιπ), κε 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ ζρεηηδφκελσλ Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ. 

 

v. ε αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο κέζσ θαηάιιεισλ 

εθαξκνγψλ "Ζιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο" (e-Democracy) 

 

 

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε είλαη ηθαλή λα: 

a. αιιάμεη ηελ θνπιηνχξα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

b. βνεζήζεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ 

ηεο "Καιήο Γηαθπβέξλεζεο" (ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ε απνδνηηθφηεηα, ε 

δηαθάλεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα) 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο είλαη εκθαλέο φηη ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

νδεγεί ζηαδηαθά ζηε κεηαβνιή ηεο λννηξνπίαο απφ "δεκνζηνθεληξηθή" ζε 

"πειαηνθεληξηθή", ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ 

θαη ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ. Δπηπξφζζεηα, 

ππνβνεζά ζηε δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηφρσλ, ζηε κεηαβνιή ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηε λνκηκνπνίεζε λέσλ πξαθηηθψλ βαζηζκέλεο ζηηο ΣΠΔ, ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ κεηαμχ ησλ Γεκφζησλ 
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Φνξέσλ θαη, ηέινο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά νη πνιίηεο ζηηο δεκνγξαθηθέο 

δηαδηθαζίεο (ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο). 

πκπεξαίλεηαη φηη ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε νδεγεί ζε πην επέιηθην 

πιαίζην θαη απνηειεζκαηηθφηεξν, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηηο ΣΠΔ [33]. 

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε αλαπηχζζεηαη βαζκηαία, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

σο  εμήο (ρήκα 1): 

I. ζηάδην έλαξμεο: 

ζέζπηζε ηεο ηππηθήο παξνπζίαο ηεο θπβέξλεζεο ζε online ηχπν. 

 

II. ζηάδην αχμεζεο: 

αχμεζε αξηζκνχ θπβεξλεηηθψλ ηζηνηφπσλ (sites) θαη δπλακηθή 

δηαθίλεζε πιεξνθνξίαο. 

 

III. ζηάδην δηάδξαζεο: 

"θαηέβαζκα" (download) εληχπσλ, επηθνηλσλία κέζσ ειεθηξνληθψλ 

ηαρπδξνκείσλ θαη δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ 

ηζηνχ. 

 

IV. ζηάδην ζπλαιιαγήο: 

πιεξσκή ρξεζηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο online. 

 

V. ζηάδην νινθιήξσζεο: 

πιήξεο νινθιήξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε φιεο ηηο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο [28]. 
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ρήκα 1. 

Σηάδηα νινθιήξσζεο ππεξεζηψλ ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο [Πεγή: 28] 

 

Έλαο άιινο ηξφπνο θαηάηαμεο, βαζηζκέλνο ζηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ δηαζέζηκσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, θαηαηάζζεη ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε ζηα εμήο ζηάδηα: 

 

I. άηππν ζηάδην: 

δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζρεηηδφκελεο κε 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. 

 

II. δηαδξαζηηθφ ζηάδην: 

ειεθηξνληθή ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ απφ ηνπο πνιίηεο. 

 

III. ζπλαιιαθηηθφ ζηάδην: 

παξνρή πιεξνθνξηψλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, αιιά θαη αμηψλ θαη 

αγαζψλ. 
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IV. ζηάδην νινθιήξσζεο: 

ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζε κία 

κνλαδηθή δηθηπαθή πχιε (portal) [26].  

 

1.3 Παπάγονηερ ανάπηςξηρ ηηρ Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ 

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε αλαπηχρζεθε βαζκηαία ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα 

ιφγσ ησλ παξαθάησ παξαγφλησλ: 

 

I. Ζιεθηξνληθέο θαηλνηνκίεο: 

Ζ ηερλνινγία αλαπηχρζεθε θαη πξνέθπςαλ θαηλνηνκίεο πνπ ελίζρπζαλ ηνπο 

ηνκείο ηεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο. Σέηνηεο θαηλνηνκίεο απνηεινχλ 

ην Γηαδίθηπν, ν παγθφζκηνο ηζηφο (World Wide Web), ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν (e-mail), ην ειεθηξνληθφ θαη θηλεηφ εκπφξην (e-commerce θαη 

mobile commerce). Υαξαθηεξηζηηθά ηνπο απνηεινχλ ε παξνρή ζπλερνχο 

ζχλδεζεο θαη πξφζβαζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αιιά θαη ε κηθξνχ θφζηνπο 

κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θη ν κεγάινο φγθνο απηψλ. 

 

II. Ζ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο. 

Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα παξαηεξείηαη κηα κεηαβνιή πξνο ηελ νηθνλνκία 

ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ ζεκαίλεη φηη απαηηνχληαη νη πιεξνθνξίεο θαη ν 

φγθνο ησλ δεδνκέλσλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ 

νξγαληζκψλ. Έηζη, γίλνληαη πξνζπάζεηεο απφ θάπνηεο θπβεξλήζεηο γηα λα 

πεηχρνπλ ηηο θαηάιιειεο αιιαγέο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηελ νηθνλνκία 

ηεο πιεξνθνξίαο [6]. 

 

 

III. Ζ παγθνζκηνπνίεζε: 

Ο αληαγσληζκφο, ζην ζχγρξνλν θφζκν ηεο νηθνλνκίαο, κεηαβάιιεηαη 

ζπλέρεηα θη έηζη νη νξγαληζκνί πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζε έλα 

παγθφζκην πιαίζην. Όκσο, νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο δε δχλαληαη λα 

ιεηηνπξγνχλ κε αληαγσληζηηθφ ηξφπν σο απηφλνκεο, αιιά 
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ζπκπιεξσκαηηθά ζαλ θξίθνη αιπζίδαο, κε απνηέιεζκα λα αιιειεπηδξνχλ 

κε ηνπηθνχο θαη δηεζλείο θνξείο εληφο θαη εθηφο ησλ ηνπηθψλ ζπλφξσλ. Με 

παξαδείγκαηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, 

νη θπβεξλήζεηο πξνζαξκφδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο [19]. 

 

IV. Ζ δεκνθξαηία. 

Ζ δεκνθξαηία έρεη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 

ησλ πνιηηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζηελ εθαξκνγή απηψλ. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλίδεη φηη επίθεληξν ηεο δεκνθξαηίαο απνηειεί ε 

κεγάιε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, κε ηε βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, δηφηη έηζη 

ειαηηψλνληαη ηα εκπφδηα θπβέξλεζεο-πνιηηψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

παξέρεηαη ζηνπο πνιίηεο επαξθήο πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

[11]. 

 

1.4 Πποϋποθέζειρ επίηεςξηρ και πλεονεκηήμαηα ηηρ Ηλεκηπονικήρ 

Διακςβέπνηζηρ 

 

Ζ εκπεηξία ησλ πεξαζκέλσλ πεξηφδσλ θαη ε δεδνκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ζεσξεί σο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή πξαγκάησζε ησλ δξάζεσλ ηηο 

παξαθάησ [21, 25]: 

 

ε νξγαλσηηθφ επίπεδν 

 

 Πξνγξακκαηηζκφ δεζκεπηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα ελεξγεί παξάιιεια θαη 

ζα παξαθνινπζεί ην ζρέδην δξάζεο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Απηφ ην 

ζρέδην δξάζεο ζα ζπλππνγξαθεί απφ ηνπο θνξείο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ 

εκπιέθνληαη ελεξγά ζε δξάζεηο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

 Γεκηνπξγία νξγαλσηηθήο δνκήο (governance structure) ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε ζηξαηεγηθφ, επηρεηξεζηαθφ, 

ηερλνινγηθφ θαη ειεγθηηθφ επίπεδν. 
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 Τηνζέηεζε δεζκεπηηθψλ αξρψλ, κεζφδσλ θαη θαλφλσλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ ελεξγή παξαθνινχζεζε ησλ δξάζεσλ θαη έξγσλ ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ.  

 

 Γηαρξνληθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ: ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, κέζσ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ δνκψλ θαη ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο.  

 ηαζεξή ζηήξημε απφ επαξθή εγεζία θαη επηηειηθφ ζηειερηαθφ δπλακηθφ.  

 

 Γηαρείξηζε θαη πινπνίεζε απφ ζηειέρε κε ζρεηηθή ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία.  

 

 Αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ θαηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπο αιιά θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ρξήζεο ηνπο, κε θαηάιιεινπο κεραληζκνχο θαη αμηφπηζηνπο δείθηεο. 

 

ε ηερλνινγηθφ επίπεδν 

 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο δεκφζηαο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ δεκφζησλ 

δεδνκέλσλ κε ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν.  

 

 Γηα θάζε λέν έξγν, ππνρξεσηηθή αλαδήηεζε θαη επηινγή ιχζεσλ κε 

ηερλνινγία ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, είηε απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε είηε απφ 

άιινπο παξφρνπο, κε έκθαζε ζε ππεξεζίεο πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ επηηπρψο.  

 

 Ζ ππνρξεσηηθή παξνρή ηνπ ειάρηζηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ απαξαίηεηνπ 

ινγηζκηθνχ ζε φινπο ηνπ δεκφζηνπο ππαιιήινπο. Ζ αλαλέσζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ πην ζχγρξνλσλ 

ηάζεσλ θαη ησλ πην πξφζθνξσλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ.  

 

 Ζ ππνρξεσηηθή δηεξεχλεζε θαη πηνζέηεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ αξηζκνχ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε Δπξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν [46]. 
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Όζνλ αθνξά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

θαηαηάζζνληαη σο εμήο:  

• Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε  

• Καιχηεξεο ππεξεζίεο γηα πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο  

 

H αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε επηηπγράλεηαη κε: 

i. ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ επηθνηλσλία πνπ 

παξέρνληαη ζην θνηλφ. 

 

ii. ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ιφγσ ρξήζεο θνηλψλ 

πξνηχπσλ. 

 

iii. ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ πνπ νδεγεί ζε αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

iv. ηε δπλαηφηεηα παξνρήο λέσλ ππεξεζηψλ θαη κεζφδσλ ιεηηνπξγίαο, φπσο 

ηειε-εξγαζία, ηειε-εθπαίδεπζε θαη forums 

 

Όζνλ αθνξά ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 

απηέο εμαζθαιίδνληαη κε: 

i. ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο θαη ηνπ θφζηνπο γηα πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο. 

 

ii. ηελ αχμεζε αζθάιεηαο θαη αθεξαηφηεηαο δεδνκέλσλ. 

 

iii. ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδνο. 

 

iv. ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ δελ θάλνπλ δηαθξίζεηο ζε θχιν, 

ρξψκα θαη ειηθία. 

Δπηπξνζζέησο, ν ρξήζηεο κηαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο δελ απαηηείηαη λα έρεη 

ηηο γλψζεηο γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ηε δνκή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 
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νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εμππεξέηεζή 

ηνπ. Θα πξέπεη κφλν λα παξαιακβάλεη ην απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο απφ έλα ζεκείν 

εμφδνπ ρσξίο λα εκπιέθεηαη ζε ελδηάκεζα ζηάδηα εμππεξέηεζεο (One Stop Shop) 

[49].  

Δθηφο απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ππάξρεη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο 

ηεο ςεθηαθήο επαλάζηαζεο, ν νπνίνο ζθνπεχεη λα εληζρχζεη ηε δεκνθξαηία θαη λα 

θάλεη ηηο θπβεξλήζεηο λα αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

Οπζηαζηηθά ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε παξέρεη κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο 

θπβεξλεηηθέο πιεξνθνξίεο. Πξνσζεί ηε δεκφζηα ελαζρφιεζε κε ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ θνηλνχ κε ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα δηαθζνξάο θαη 

θεξδνζθνπίαο θάλνληαο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πην πξνζηηέο θαη θαηαλνεηέο ζηνλ απιφ 

πνιίηε θαη παξέρεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο[49]. 

Σν βαζηθφ φκσο κέιεκα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη λα παξέρνληαη 

απηέο νη δπλαηφηεηεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο θαη ζε φιεο 

ηηο ρψξεο, αλαπηπγκέλεο, αλαπηπζζφκελεο θαη ππναλάπηπθηεο. Απηφ ζηα αγγιηθά 

απνηειεί ην e-inclusion. Γηα φια απηά ζαθψο δε ζα βνεζήζνπλ νη πεξηζζφηεξνη 

ππνινγηζηέο θαη ε δεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, αιιά ν 

ζνβαξφο ζρεδηαζκφο, ε ζεκαληηθή δηάζεζε πφξσλ θαη ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ 

[49]. 

 

1.5. Κίνδςνοι σπήζηρ ηηρ Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ 

 

Έλα θξάηνο πνπ πεηπραίλεη απνηειεζκαηηθή, άκεζε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

εμππεξέηεζε πνιηηψλ, δελ παχεη λα εκπεξηέρεη θαη θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ: 

 ηε κεγέζπλζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ θξάηνπο λα αζθεί θνηλσληθφ έιεγρν. 

 

 ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, κε ην αλ 

ππάξρεη ή φρη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία. 

 

 ηελ αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο απνθιεηζκνχ θνηλσληθψλ νκάδσλ απφ ηηο 

πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο. 
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Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα 

απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ [20]. 

Όκσο, ην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη απηνί νη θίλδπλνη πθίζηαληαη θαη λα 

εθηηκήζνπκε ηε δηάζηαζε είλαη πην πνιχ έλαο ηξφπνο άκπλαο θαη αληηκεηψπηζήο ηνπο 

θη φρη εκπφδην πξνο ηελ πνξείαο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο [35]. 

Δπί ηνπ παξφληνο νκηινχκελνη θαη γλσξίδνληαο ηε δπλεηηθή ζεηηθή επίδξαζε 

ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, φιεο νη θπβεξλήζεηο παξνπζηάδνπλ πςειφ θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο, θαηαλαιψλνληαο ην 1/3 ηνπ ΑΔΠ. Γελ είλαη πηζαλφ νη θπβεξλήζεηο λα 

απέρνπλ απφ ηε λέα νηθνλνκία θαη ηε κεηαβνιή πξνο ηε απμεκέλε ρξήζε ησλ 

θαηλνχξγησλ εηδψλ δηθηχσλ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ, πνπ ζα βειηηψζνπλ ηνλ ηξφπν 

δηαθίλεζεο ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Σέινο, ζα πηέδνληαη πξνο 

ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ απαηηήζεσλ γηα πην γξήγνξεο 

θαη πην εχρξεζηεο ππεξεζίεο απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηπγράλνπλ 

εμππεξέηεζεο 24/7 θαη ιφγσ ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 

ζέιεη λα απνθχγεη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα ελζσκαηψζεη ηηο ειεθηξνληθέο 

[1]. 

 

1.6. Σεσνολογικά θέμαηα ηηρ Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ 

Κπξηφηεξα ηερλνινγηθά ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ιχζεσλ ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηεινχλ α) ε Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη β) ε 

Απζεληηθνπνίεζε-Πξνζηαζία δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ. Μείδνλνο ζεκαζίαο απνηειεί 

ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ ζηε δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία 

ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο[43].   

 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 

Οη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχλ δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο γηα λα 

ζπλδένληαη νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ πξνζθέξεη ε θαζεκηά. Οη Γεκφζηνη Γηαδηθηπαθνί 

Σφπνη έρνπλ ζθνπφ λα ηαμηλνκνχλ ηα αηηήκαηα ησλ ρξεζηψλ ζηα θαηάιιεια 

ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα (back-office) ησλ Τπεξεζηψλ θαη λα απνηεινχλ ην 

ελδηάκεζν ηεο αιιειεπίδξαζεο Τπεξεζηψλ-Υξεζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ παξνρψλ. 
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Έηζη, απαηηείηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ησλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ κε 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ θνξέσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ ρξεζηψλ[43]. 

Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Γεκφζησλ Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ κε ηα back-office 

ζπζηήκαηα ησλ Τπεξεζηψλ πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνηα πξφηππα, φπσο αλαθέξνληαη 

ιεπηνκεξψο ζην Διιεληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο &  Τπεξεζηψλ 

Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ (ΠΓΖΓ) θαη λα ηθαλνπνηεί νξηζκέλεο απαηηήζεηο. Σν 

ΠΓΖΓ αλαλεψλεηαη κε βάζε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα.  

"Αληίζηνηρα κε ην ειιεληθφ πιαίζην ππάξρνπλ θαη νη Γηεζλείο Πξσηνβνπιίεο 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην Βξεηαληθφ ΠΓΗΓ (UK e-GIF), ην 

Γεξκαληθφ ΠΓΗΓ (Standards and Architectures for eGovernment-Applications- 

SAGA) θαη ην Δπξσπατθφ ΠΓΗΓ (European Interoperability Framework- EIF)" [43]. 

Ζ πξαγκάησζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηηο 

εζσηεξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ 

Φνξέα κε ηξίηεο ηζηνζειίδεο (sites).   

"Οη πνιηηηθέο, ηα πξφηππα θαη νη ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα ηε 

ζπγθέληξσζε είηε γηα ηε ρξήζε πεξηερνκέλνπ απφ άιινπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, πξέπεη 

λα είλαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη Υπεξεζηψλ 

Ηιεθηξνληθψλ Σπλαιιαγψλ" [24]. 

 

Πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ – Αζθάιεηα ζπζηεκάησλ 

 

 Ζ αζθάιεηα ησλ Γεκφζησλ Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ κε ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη 

ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα. Οη Σφπνη απηνί 

πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηα εμήο: 

 

 Αθεξαηφηεηα:  

Ζ πιεξνθνξία δεκνζηεχεηαη, δηαθηλείηαη θαη απνζεθεχεηαη αλαιινίσηε.  

 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα:  

Παξέρεηαη πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κφλν ζε απηνχο πνπ έρνπλ 

θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε.  
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 Αλαγλψξηζε:  

Πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε.  

 

 Πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο/Απζεληηθνπνίεζε ρξήζηε: 

Γηαζθαιίδεηαη φηη ε δεινχζα ηαπηφηεηα ηνπ ρξήζηεο είλαη αιεζείο.  

 

 Δμνπζηνδφηεζε:  

Δμαζθάιηζε θάζε ρξήζηε/επηρείξεζεο φηη έρεη πξφζβαζε ζηνπο 

επηηξεπφκελνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Γηαζεζηκφηεηα: 

Γηαζεζηκφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο θάζε ζηηγκή πνπ εμνπζηνδνηεκέλνο 

ρξήζηεο ζέιεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε απηήλ. 

 

 Με άξλεζε ζπκκεηνρήο: 

Έλαο ρξήζηεο δε κπνξεί λα αξλεζεί φηη εθηέιεζε κία ελέξγεηα ζρεηηθή 

κε πξφζβαζε, θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο.  

 

Ζ αζθάιεηα πιαηζηψλεηαη απφ θαλφλεο πνπ βαζίδνληαη: 

i. ζηελ νξγάλσζε ηνπ θνξέα (ηδηνθηήηεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ) θαη ηνπ 

παξφρνπ (ηνλ θηινμελεί) 

ii. ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη 

iii. ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη 

iv. ζηηο ηερληθέο ηνπ ππνδνκέο 

v. ζην λνκηθφ πιαίζην γηα αζθάιεηα επηθνηλσληψλ θαη πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

 

εκεηψλεηαη φηη νξηζκέλνη απφ ηνπο θαλφλεο απηνχο εμεηδηθεχνληαη ζην 

Πιαίζην Φεθηαθήο Απζεληηθνπνίεζεο (ΠΦΑ) [30]. 

 

Πξφζβαζε-Απζεληηθνπνίεζε 
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Ο κεγάινο φγθνο πεξηερνκέλνπ ησλ Γεκφζησλ Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ, δεδνκέλα πνπ ηνπο αθνξνχλ, 

αηηήζεηο γηα βεβαηψζεηο θαη άιιεο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζε, 

θαηαρψξεζε θαη ηξνπνπνίεζε δεδνκέλσλ. Όια ηα παξαπάλσ δελ είλαη δεκφζηα 

δεδνκέλα θαη ε πξφζβαζε ζε απηά πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα θαηεγνξηνπνηείηαη 

αλάινγα κε ην επίπεδν επαηζζεζίαο ηνπ θαη ηηο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ζηηο νπνίεο 

απεπζχλεηαη.  

Γεληθά, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη εμήο αξρέο:  

 Καηά ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα πιεξνθνξία, ιεηηνπξγίεο ηνπ Γεκφζηνπ 

Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ φπσο αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, ε ηαπηνπνίεζε ησλ 

ρξεζηψλ δελ είλαη απαξαίηεηε.  

 

 Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ρξήζηε απαηηείηαη ε εμαθξίβσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. Σν επίπεδν αζθάιεηαο θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ 

θξηζηκφηεηα ή επαηζζεζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ, εηδηθφηεξα:  

 

 Γηα ππεξεζίεο πνπ ε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο μεθηλά κε ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ κέζσ ηνπ Γεκφζηνπ Γηαδηθηπαθνχ 

Σφπνπ αιιά νινθιεξψλεηαη κε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, σο δηαθξηηηθά 

αζθάιεηαο ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη ην φλνκα (username) 

θαη ην ζπλζεκαηηθφ (password) ρξήζηε.  

 

 Γηα ππεξεζίεο πνπ ε δηαδηθαζία εμππεξέηεζεο είλαη πιήξσο ειεθηξνληθή, 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηζρπξφηεξα κέηξα δήισζεο θαη εμαθξίβσζεο 

ηεο ηαπηφηεηαο, φπσο πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ Τπνδνκέο 

Γεκνζίνπ Κιεηδηνχ. 

 

πκπεξαίλνληαο απφ ηα παξαπάλσ, νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

δειψλνπλ αξρηθά ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ε νπνία εμαθξηβψλεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα ηνπ 

θνξέα. Ο θνξέαο απηφο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ν 

πνιίηεο γηα ηελ πξφζβαζή ηνπ ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο επαξθνχλ γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππεξεζηψλ (Σα ζηνηρεία 
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πνπ αληαιιάζζνληαη θαηά ηελ επηθνηλσλία ελφο ρξήζηε κε έλα Γεκφζην Γηαδηθηπαθφ 

Σφπν πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη επαξθψο κέζσ ρξήζεο ηνπ πξσηνθφιινπ HTTPS 

[HyperText Transfer Protocol Secure]) [30].  

Χο εθ ηνχηνπ, Γηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ε "ηθαλφηεηα κεηαθνξάο θαη 

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε νκνηνγελέο θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κεηαμχ 

δηαθφξσλ νξγαληζκψλ ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο", ζχκθσλα κε ην 

Διιεληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Μεηά απφ δχν έηε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κειέηεο θαηά ηελ Ηξιαλδηθή Πξνεδξία 

επεθηάζεθε ν φξνο σο "ε ηθαλφηεηα ζπζηήκαηνο ή δηαδηθαζίαο λα κνηξάδεηαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο ή/θαη ιεηηνπξγίεο ελφο άιινπ ζπζηήκαηνο ή δηαδηθαζίαο" 

[10]. 

Δπηπξνζζέησο, ν νξηζκφο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλαθέξεηαη σο "ε ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσληψλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ απηά 

λα αληαιιάζνπλ δεδνκέλα θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξία θαη γλψζε" [40]. 

Οη ηειεπηαίνη δχν νξηζκνί πηνζεηνχληαη απφ ην Διιεληθφ Πιαίζην 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ (ΠΓ&ΤΖ). 

1.7. Ονηολογίερ και ληξιαπσείο διαλειηοςπγικόηηηαρ 

Σα Λεμηαξρεία Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Interoperability Registries)  (ή 

Λεμηαξρεία Τπεξεζηψλ - Service Registries) είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηε ζχλζεζε, 

ην ζπγρξνληζκφ θαη ηε δεκνζίεπζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θη έηζη απνηεινχλ 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο εθαξκνγήο ηνπ θάζε Πιαηζίνπ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ή πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Αθφκε, ην βαζηθφ απηφ ζηνηρείν ζα επηηξέπεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

αλαθάιπςε ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο 

ηειηθνχο απνδέθηεο ηνπο (ρξήζηεο ή ζπζηήκαηα), βνεζψληαο ζηελ επίηεπμε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Με ηε ζεηξά ηνπο, ηα 

Λεμηαξρεία Τπεξεζηψλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηνλ αλαζρεκαηηζκφ, 

ηε βειηηζηνπνίεζε θαη ηελ εθηέιεζε ρεηξνγξαθηθψλ, πβξηδηθψλ ή πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ. 

Όζνλ αθνξά ην ζθνπφ ησλ Λεμηαξρείσλ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη λα 

δεκηνπξγεζεί θνκβηθφ ζεκείν πιεξνθφξεζεο - δηάρπζεο θαη λα πθίζηαληαη νη 
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νξηζκνί ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ κε έλα θνηλφ ηξφπν θαη κφληκα 

δηαζέζηκν ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ. Δπηπξνζζέησο, ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ, ρεηξνγξαθηθψλ ή κεηθηψλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ην δεκφζην ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, παξέρνληαο ππνδνκέο 

Μνληεινπνίεζεο θαη Γηαρείξηζεο Γηαδηθαζηψλ θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο δνκψλ θαη 

αξρείσλ XML. 

"Πξηλ ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, ε αλάγθε ησλ Λεμηαξρείσλ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο εληνπίζηεθε αξρηθά ζηνλ ρψξν ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ φπνπ 

ε αλάγθε θνηλήο ζεκαζηνινγηθήο αλαθνξάο γέλλεζε πξνζπάζεηεο φπσο ηε ζηνίβα 

πξνδηαγξαθψλ ebXML ηνπ OASIS ή ην RosettaNet". Δμαηξεηηθά επηηπρεκέλεο 

πξνζπάζεηεο πνπ απέδεημαλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Λεμηαξρείνπ ζε πεξηβάιινληα κε 

πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε [2]. 

ηα πιαίζηα ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Ζιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο (Π.Ζ.∆.) 

έρεη αλαπηπρζεί πξσηφηππε εθαξκνγή Λεμηαξρείνπ ∆ηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη ηα πξνηεηλφκελα απφ ην Πιαίζην ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ γηα ππεξεζίεο 

θαη έγγξαθα, δίλνληαο έηζη παξαδείγκαηα αλάιπζεο ππεξεζηψλ θαη δεδνκέλσλ µε 

ηππηθφ ηξφπν. 

Σν ζχζηεκα δίλεη δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο, επηζθφπεζεο θαη δηαρείξηζεο φισλ 

ησλ θχξησλ νληνηήησλ Ζιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο, φπσο ππεξεζίεο, δηαδηθαζίεο, 

έγγξαθα, πεδία εγγξάθσλ, θσδηθνιφγηα, ζρήκαηα XML θαη παξέρεη αλαθνξέο 

ζπζρέηηζεο θαη αλάιπζεο δηαδηθαζηψλ θαη δεδνκέλσλ [30].  

πγθεθξηκέλα, έλα Λεμηαξρείν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα 

θαη ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγίεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε: 

 Σε βαζηθή Οληνινγία Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Απνηππψλεη ηα θνκβηθά ζηνηρεία δεδνκέλσλ θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπο, 

αλαπαξηζηψληαο δειαδή ππεξεζίεο, έγγξαθα, δεκφζηνπο θνξείο, θαηαλαισηέο 

ππεξεζηψλ (ρξήζηεο θαη ζπζηήκαηα), ηελ ηερλνινγηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ (web service descriptions, θιπ). Σα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ Οληνινγία Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη κνληεινπνηνχληαη απφ ην 

Λεμηαξρείν είλαη ηα εμήο: 

i. Τπεξεζίεο δηαθφξσλ ηχπσλ πνπ παξέρνληαη απφ νξγαληζκνχο 
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δεκνζίνπ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο ή άιινπο νξγαληζκνχο. 

 

ii. Έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή: ζηνηρεία εηζφδνπ ή εμφδνπ 

ησλ ππεξεζηψλ. 

 

iii. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (front-office, back-office, portals) πνπ 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο, απηφλνκα ή ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο. 

iv. Γεκφζηνη θνξείο θαη νξγαληζκνί, νξγαλσκέλνη ζε ηεξαξρίεο 

απεξηφξηζηνπ βάζνπο. 

 

v. Ζιεθηξνληθή αλαπαξάζηαζε (πινπνίεζε) ησλ ππεξεζηψλ, ζε κνξθή 

web services (είηε ηειηθψλ είηε ελδηάκεζσλ), θαζψο θαη ηελ 

θνξκαιηζηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαπξνζσπείαο (system interface) πνπ 

πξνζθέξνπλ ζε κνξθή WSDL (Web Services Definition Language). 

 

vi. Οξηζκνί ρεκάησλ XML (XML schema definitions) πνπ παξέρνπλ ην 

κέζν γηα ηε θνξκαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ αληαιιάζζνληαη ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 

vii. Μνληέια επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (ζε BPMN ή UML) πνπ 

παξέρνπλ ην κέζν αλαπαξάζηαζεο ησλ ξνψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ ππεξεζία. 

 

 ρήκα κεηαδεδνκέλσλ πνπ επεθηείλεη ηελ Οληνινγία Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη παξέρεη δηάθνξεο θνξκαιηζηηθέο φςεηο θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ νη ιεηηνπξγίεο εηζαγσγήο, 

δφκεζεο θαη αλάθηεζεο. 

 Σππηθά κέζα θαη πξνηππνπνίεζε γηα ηελ πεξηγξαθή ξνψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη δνκή θαη ζεκαζηνινγία ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ δεκνζίνπ, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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 Μηα ηερλνινγηθή θαη νξγαλσηηθή πιαηθφξκα πνπ ηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο: 

a. απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, 

b. εηζαγσγήο, νξγάλσζεο θαη ζπζρέηηζεο 

c. κνληεινπνίεζεο θαη ζπγγξαθήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζχκθσλα 

κε ηα πξφηππα θαη ηα θσδηθνιφγηα, 

d. ειέγρνπ πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο, 

e. αλαδήηεζεο θαη παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ, 

f. κεηαζρεκαηηζκνχ ππεξεζηψλ θαη δεδνκέλσλ, 

g. ζπλεξγαζίαο θαη δηαβνχιεπζεο. 

 

Πιεξνθνξίεο 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Λεμηαξρείν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλήθνπλ 

ζηα/ζηηο: 

 Βαζηθά ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

Τπεξεζίεο - Έγγξαθα - πζηήκαηα -Καλφλεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ - 

Ννκηθνχο θαλφλεο - Καλνληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

 Κσδηθνιφγηα πνπ νξίδνπλ πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο παξακέηξσλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ζπζηεκάησλ θαη έρνπλ ηνλ ίδην νξηζκφ θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο (θνηλψο απνδεθηά). Οη ηηκέο ζπλήζσο πξνθχπηνπλ απφ δηεζλή 

πξφηππα (π.ρ. ISO), απφ εζληθέο πξνζπάζεηεο πξνηππνπνίεζεο ή επξέσο 

απνδεθηέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (π.ρ. ην Government 

Category List) ή απφ θάζεηα πξφηππα αλά πεξηνρή φπσο εθπαίδεπζε, πγεία, 

θιπ. 

 Γνκέο δεδνκέλσλ πνπ πθίζηαληαη ζηα έγγξαθα κε ηξφπν πνπ πξνσζνχληαη νη 

δνκέο θαη νη νξηζκνί ζην λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα νπνία είλαη 

επαλαρξεζηκνπνηεκέλεο βηβιηνζήθεο πνπ βαζίδνληαη θαη επεθηείλνπλ δηεζλψο 

απνδεθηά πξφηππα (ISO 15000-5 γλσζηφ θαη σο UN/CEFACT Core 

Components Technical Specification). Οη δνκέο απηέο ζπληεξνχληαη κέζα ζην 
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Λεμηαξρείν, ηεξαξρνχληαη θαη ζπλδπάδνληαη γηα ηε ζχλζεζε πην πνιχπινθσλ 

δνκψλ. 

 

ρήκα 2 

Τα πεξηερφκελα ηνπ Λεμηαξρείνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο [πεγή: 41] 

 

Με βάζε ηε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο XML ρεκάησλ ηνπ Μνληέινπ 

Σεθκεξίσζεο ηα δεδνκέλα ελφο εγγξάθνπ δηαρσξίδνληαη ζηα εμήο επίπεδα: 

 

i. Γεληθά Γνκηθά πζηαηηθά (Core Components) κε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε. 

 

ii. πγθεθξηκέλα Γνκηθά πζηαηηθά, ηηο Οληφηεηεο Δπηρεηξεκαηηθήο 

Πιεξνθνξίαο (Business Information Entities), πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα θάπνην 
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ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, π.ρ. γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

Γεκφζην Φνξέα, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ή κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία. Πξνθχπηνπλ σο ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ Core 

Components ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε θαη: 

 

 Έρνπλ ην ίδην κεηακνληέιν κε ηα ζεκειηψδε Core Components. 

 Πξνέξρνληαη πάληα απφ αληίζηνηρα Core Components. 

 Οη ηχπνη δεδνκέλσλ ηνπο πξνέξρνληαη απφ πεξηνξηζκνχο ζηνπο Core Data 

Types. 

 Γηεπθξηλίδνπλ ην πιαίζην ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο Core Components θαη Business Information Entities: 

 

I. Βαζηθά Γνκηθά πζηαηηθά (Basic Core Components – BCCs) θαη Βαζηθέο 

Οληφηεηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξίαο (Basic Business Information 

Entities – BBIEs), ηα νπνία ζπληζηνχλ ηα απιά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα νπνία 

ζπληίζεηαη έλα πγθεληξσηηθφ Γνκηθφ πζηαηηθφ (Aggregate Core 

Component – ACC) θαη κηα πγθεληξσηηθή Οληφηεηα Δπηρεηξεκαηηθήο 

Πιεξνθνξίαο (Aggregate Business Information Entities – ΑBIEs), 

αληίζηνηρα[40]. 

 

II. χλζεηα Γνκηθά πζηαηηθά (Association Core Component – ASCCs) θαη 

χλζεηεο Οληφηεηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξίαο (Association Business 

Information Entities – ASBIEs), πνπ απνηεινχλ ηα ζχλζεηα ραξαθηεξηζηηθά 

απφ ηα νπνία ζπληίζεηαη έλα πγθεληξσηηθφ Γνκηθφ πζηαηηθφ (Aggregate 

Core Component – ACC) θαη κηα πγθεληξσηηθή Οληφηεηα Δπηρεηξεκαηηθήο 

Πιεξνθνξίαο (Aggregate Business Information Entities – ΑBIEs), 

αληίζηνηρα[40]. 

 

III. πγθεληξσηηθά Γνκηθά πζηαηηθά (Aggregate Core Component – ACCs) θαη 

πγθεληξσηηθέο Οληφηεηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξίαο (Aggregate 

Business Information Entities – ABIEs), ηα νπνία απνηεινχλ κηα ζπιινγή 

ζπζρεηηδφκελεο επηρεηξεζηαθήο πιεξνθνξίαο πνπ ζπλνιηθά ζε φξνπο 
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κνληεινπνίεζεο, είλαη ε αλαπαξάζηαζε κηαο θιάζεο αληηθεηκέλνπ (object 

class) [40]. 

 

IV. Σχπνη Γνκηθψλ πζηαηηθψλ (Core Component Type – CCT) πνπ 

πξνδηαγξάθνπλ ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαθέξνπλ ρσξίο 

επηπιένλ πεξηνξηζκνχο ζηα Unqualified Data Types ή κε πξφζζεηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηα Qualified Data Types πνπ απνηεινχληαη απφ ηα Content 

Components θαη ηα Supplementary Components κε φπνηα επηπιένλ 

ιεπηνκέξεηα απαηηείηαη[40]. 

 

Με βάζε ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, ηα Γνκηθά πζηαηηθά ηεο eGIF Core 

Components Library απνηεινχλ ην πην γεληθεπκέλν ζχλνιν πεδίσλ πνπ κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε πεξίζηαζε, φπσο Address (∆ηεχζπλζε), Person (Άηνκν), 

Document (Έγγξαθν), ελψ νη Οληφηεηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξίαο 

ζπγθεληξψλνπλ ηα πεδία πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα έγγξαθα κε βάζε 

ηελ πξνδηαγξαθή ησλ Γνκηθψλ πζηαηηθψλ ζηα νπνία ζηεξίδνληαη, φπσο Citizen 

Person (Πνιίηεο), Insured Person (Αζθαιηζκέλνο Πνιίηεο) θαη Structured Address 

(∆νκεκέλε ∆ηεχζπλζε). 

Οη Οληφηεηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξίαο κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα έγγξαθα θαη απνζεθεχνληαη ζην XML 

ρήκα Reusable Aggregate Business Information Entities κε βάζε ην Αξζξσηφ 

Μνληέιν ρεδίαζεο XML ρεκάησλ πνπ πξνηείλεη ην Μνληέιν Σεθκεξίσζεο [40].  
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ρήκα 3 

Σρέζε αλάκεζα ζηηα Γνκηθά Σπζηαηηθά, ηηο Οληφηεηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξίαο 

θαη ηα XML ζρήκαηα ηνπ ΠΗΓ [πεγή: 36]. 

 

Λεηηνπξγίεο 

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ Λεμηαξρείνπ είλαη: 

 Δηζαγσγή, κεηαβνιή, απνζήθεπζε ζηνηρείσλ.  

Βαζηθφ ιεηηνπξγηθφ κέιεκα ηνπ Λεμηαξρείνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα 

πνπ ηεξεί θαη λα παξέρεη, επίζεο, ππεξεζίεο ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο θαη 

κεηαβνιήο δεδνκέλσλ, ιεηηνπξγίεο καδηθήο εηζαγσγήο θαη ελεκέξσζεο 

δεδνκέλσλ. 

 Τπνζηήξημε δηαβνχιεπζεο. 

Σν Λεμηαξρείν πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο θαη 

δηαβνχιεπζεο γηα λα ππνβνεζεζεί ε δηαδηθαζία εχξεζεο θνηλήο απνδνρήο 

εηδηθά ζε ζέκαηα πξνηππνπνίεζεο, νξηζκνχ θσδηθνινγίσλ θιπ. 
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 Παξνρή πιεξνθνξηψλ.  

Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ είλαη ζεκαληηθή γηα ην Λεμηαξρείν θαη κπνξεί λα 

γίλεη είηε off-line παξέρνληαο ζηαηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζε ζρεηηθφ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν είηε on-line κέζσ ειεθηξνληθψλ ιεηηνπξγηψλ αλαδήηεζεο 

ππεξεζηψλ θαη πεξηγξαθψλ web services (π.ρ. UDDI registry). 

 Τπνζηήξημε κεηαζρεκαηηζκνχ ππεξεζηψλ θαη δεδνκέλσλ κέζσ ηεο 

απεηθφληζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο θαζνξηζκνχ 

δεηθηψλ κέηξεζεο απφδνζεο  γηα ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο (Key Performance 

Indicators). 

Σέινο, ην Λεμηαξρείν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζήκεξα δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: 

 Φάζε Α:  

Μέζσ ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Πιαηζίνπ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(Π.Ζ.Γ.) θαη ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ κεζνδνινγηψλ θαη εξγαιείσλ 

κνληεινπνηείηαη ε πιεξνθνξία, αλαθεξφκελε ζηε κνληεινπνίεζε ππεξεζηψλ, 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, εγγξάθσλ, δεδνκέλσλ θαη ηελ απνηχπσζε ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο.  

 

 Φάζε Β:  

Μεηαζρεκαηίδεηαη ε πιεξνθνξία κε ζθνπφ λα παξέρεηαη ειεθηξνληθά κηα 

ζπκβαηηθή ππεξεζία ή λα βειηησζεί θαη λα ειαηησζεί ην δηνηθεηηθφ θφζηνο 

θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ πνιίηε κε ηελ επίηεπμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλάκεζα 

ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ. Σν Λεμηαξρείν θαηέρεη 

ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία θαη ηηο νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ζπληνληζκέλσλ 

πξνζπαζεηψλ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη απνζαξξχλεη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ 

ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά απφ κεκνλσκέλνπο θνξείο ρσξίο πξνεγνχκελε 

ζπλελλφεζε. 

 

 Φάζε Γ:  

πληνληζκέλε ειεθηξνληθή παξνρή πιεξνθνξίαο, θαζψο ην Λεμηαξρείν 
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δεκνζηεχεη πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα αλαθηεζεί θαηά ηελ παξνρή κηαο 

ππεξεζίαο ή XML ρήκαηα γηα έγγξαθα θαη ηεθκεξίσζε Web Services πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ πθηζηάκελεο πιεξνθνξηαθέο ππνδνκέο θαηά ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο ππεξεζίαο [41]. 

 

ρήκα 4. 

 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ Λεμηαξρείνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο [πεγή: 41] 

 

1.8. Εθνική Πύλη Επμήρ 

  

Ζ δηαδηθηπαθή Πχιε Δξκήο είλαη ν θπβεξλεηηθφο ηζηφηνπνο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ παξέρεη δεδνκέλα ζηνπο πνιίηεο, ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη παξέρεη 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ κέγηζηε δηαθάλεηα. αλ ζθνπφ έρεη 

ηελ αλαλέσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 
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Απηή ε Πχιε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο πνιίηεο κηαο 

νιφπιεπξεο ελεκέξσζεο ζε φηη αθνξά ηεο ζπλαιιαγέο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, φπσο 

επίζεο θαη κε νξηζκέλεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ 

δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο [9]. 

Ζ Πχιε Δξκήο ρσξίδεηαη ζε ηξείο βαζηθνχο άμνλεο: 

1) ηελ ζπιινγή θαη νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεηαη 

απφ ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε κε ζθνπφ λα ηελ δηαζέζεη ζην θνηλφ 

έηζη ψζηε λα ππάξμεη δηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ δεκφζην θξαηηθφ 

κεραληζκφ. 

2) Δζηηάδεη ζηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλάκεζα ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηε δεκηνπξγία 

εθαξκνγψλ, έηζη ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη 

νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ απφ έλα 

ζεκείν. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ησλ 

ππνδνκψλ γηα ηελ νινθιεξσηηθή αλάπηπμε ηεο. 

3) ηνρεχεη ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο ππεξεζίεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κε ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ζε φιν ην εχξνο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο πξνζθέξνπλ. Απηέο είλαη 

νη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα γίλεηαη κηα ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο 

ζηελ ειεθηξνληθή πχιε Δξκήο, θαη απηέο νη νπνίεο  πξαγκαηνπνηνχληαη πιήξσο 

ειεθηξνληθά. ηελ πξψηε ν ελδηαθεξφκελνο θάλεη ειεθηξνληθή αίηεζε αιιά ζα 

πξέπεη λα επηζθεθζεί θάπνην ΚΔΠ κε ζθνπφ ηελ παξαιαβή ηνπ εθάζηνηε εγγξάθνπ, 

ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

δηεθπεξαηψλεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ( π.ρ. βεβαηψζεηο on-line ή πηζηνπνηεηηθά)  θαη λα ηηο 

έρεη δηαζέζηκεο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ ζπξίδα. 

Κάπνηεο απφ ηηο πην επξέσο γλσζηέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε πχιε Δξκήο είλαη ε 

ρνξήγεζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, αληηγξάθνπ πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο, 
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αληηγξάθνπ γεληθήο ή δηθαζηηθήο ρξήζεο, αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο, 

θαζψο θαη βεβαίσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ γηα θνξνινγηθή ρξήζε [39].  

Δπίζεο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν θάλεη ηελ πχιε Δξκήο ηδηαίηεξε είλαη φηη 

ζαλ εθαξκνγή είλαη βαζηζκέλε πιήξσο ζε δηαδηθηπαθφ επίπεδν, θαζψο θαη ε γιψζζα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ε Java (J2EE) [9, 44]. 

Παξφια απηά γηα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο πνιίηεο ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο Δξκήο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ινγαξηαζκφ ρξήζε 

δίλνληαο θάπνηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. Απηφο ν ινγαξηαζκφο γηα λα ελεξγνπνηεζεί 

απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ ρξήζηε ζε νπνηνδήπνηε θέληξν εμππεξέηεζεο 

πνιηηψλ (ΚΔΠ). Ζ δηαδηθαζία απηή γίλεηαη κε ηελ επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο ψζηε ν εθάζηνηε ππάιιεινο λα ελεξγνπνηήζεη ησλ ινγαξηαζκφ εθφζνλ 

ηαπηνπνηήζεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ[27]. 

 

ρήκα (5)  

Ταπηνπνίεζε ζηνηρείσλ γηα ηελ δηαδηθηπαθή Πχιε Δξκήο [πεγή: 27] 

 

Σέινο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε παξέρεη ην 80% ησλ 

πφξσλ πνπ απαηηνχληαη, ελψ ην άιιν 20% ην αλαιακβάλεη ε εθάζηνηε ρψξα πνπ ην 

ρξεζηκνπνηεί [9, 44]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΠΛΑΗΗΧΝ ΣΖ 

 

2.1 σέδια δπάζηρ και ζηπαηηγικέρ 

 

Σα πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο 

ππεξεζίεο θαζνξίδνληαη θαη θαζνδεγνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα εζληθά Πιαίζηα 

∆ηαιεηηνπξγηθφηεηαο (eGovernment Interoperability Frameworks – eGIF‟s). Σα 

ιεμηαξρεία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο εζηηάδνπλ ζηε ζεκαζηνινγηθή πιεπξά ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 

2.1.1 eEurope 

Σν ζρέδην δξάζεο eEurope (i2010) πξαγκαηνπνηεί κία έληνλε πξνζπάζεηα 

ζηξνθήο πξνο ην δηαδίθηπν θαη πινπνίεζεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ κέζσ απηνχ.  

πγθεθξηκέλα πξνσζνχληαη έλλνηεο φπσο eGovernment (ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε), eHealth (ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πγείαο), eLearning (ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο κάζεζεο) θαη eBusiness (ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ). Όια ηα παξαπάλσ 

ζέινπλ λα παξέρνπλ καδηθφ ζπλδπαζκφ επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζε πνιίηεο θαη 

επηρεηξήζεηο θαη παξάιιεια λα δηαζθαιίδνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ.  

Σν πιαίζην δξάζεο eEurope απνηειεί κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο, 

ε νπνία απνζθνπεί ζην λα θαηαζηεί ε Δπξψπε ε πιένλ αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο σο ην 2010 [48].  

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο άμνλεο δξάζεο ηνπ eEurope:  

Α. Μέηξα πνιηηηθήο: 

αλαζθφπεζε θαη πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ππνγξάκκηζε ηεο 

πνιηηηθήο βνχιεζεο. 

Β. Σα κέηξα πνιηηηθήο εθαξκφδνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο αλάπηπμεο, αλάιπζεο θαη 

δηάδνζεο ηεο νξζήο πξαθηηθήο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο έξγσλ.  
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Γ. Σα κέηξα πνιηηηθήο ζα παξαθνινπζνχληαη θαη ζα εζηηάδνληαη θαιχηεξα µέζσ 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επηηεπρζείζαο πξνφδνπ ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο απηνχο.  

Γ. Ο ζπλνιηθφο ζπληνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ ζα επηθέξεη ζπλέξγεηα 

κεηαμχ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. Μηα δηεπζχλνπζα επηηξνπή ζα παξέρεη 

θαιχηεξε επνπηεία ησλ εμειίμεσλ φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο θαη ζα 

εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ πνιηηηθψλ 

ηζπλφλησλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

Σν πξφζεκα «i» ζηε ζηξαηεγηθή i2010 αθνξά ζηα:  

• internal market for information services  

(εζσηεξηθή αγνξά γηα παξνρή πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ)  

• investment in ICT innovation for competitiveness  

(επέλδπζε ζηελ πξσηνβνπιία γηα ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα)  

• e-inclusion and better quality of life  

(νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη ε πνιηηηθή i2010 απεπζχλεηαη ζε φινπο 

αλεμαξηήησο δηαθξίζεσλ θαη απνζθνπεί ζε κία θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο). 

Όζνλ αθνξά ηεο πνξεία ηεο πνιηηηθήο απηήο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ε 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ λα πθίζηαηαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ 

θξαηψλ κειψλ θη έηζη πξαγκαηνπνηνχληαη εηήζηεο εθζέζεηο ζηελ εμέιημε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη θάζε δηεηία γίλεηαη ππνπξγηθή δηάζθεςε, ζηελ νπνία ηαμηλνκνχληαη 

νη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα ηα πξνθχπηνληα πξνβιήκαηα 

[51]. 

 

2.1.2 IDABC (Interoperable Delivery Of European eGovernment Services To Public 

Administrations, Business And Citizens) 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ Πξσηνβνπιία δηαιεηηνπξγηθήο παξάδνζεο 

παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε δεκφζηνπο θνξείο, 
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επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο εμέδσζε έλα πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ην European Interoperability Framework (EIF) κε ζηφρν:  

 ηνλ νξηζκφ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη αξρψλ γηα λα παξέρνληαη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε επξσπατθή θιίκαθα θαη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. 

 

 ηελ παξνρή νδεγηψλ θαη ζπζηάζεσλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

λα πηνζεηνχλ ην EIF θαηά ηε ζρεδίαζε ησλ εγρψξησλ πιαηζίσλ,  έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. χκθσλα κε 

ην IDABC, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηα αλνηθηά πξφηππα παξακέλνπλ πεδία 

δξάζεο κε πξνηεξαηφηεηα, ζηα νπνία πξνζηίζεληαη νη λέεο παλεπξσπατθέο 

ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ.  

 

Δπίζεο, ζηφρνη ηνπ IDABC είλαη:  

i. ε ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ ηειεκαηηθψλ 

δηθηχσλ πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ. 

 

ii. ε δεκηνπξγία ηεο δπλαηφηεηαο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ 

δηνηθήζεσλ θαη ησλ Κνηλνηηθψλ νξγάλσλ. 

 

iii. ε δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο παλεπξσπατθψλ ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ζηνπο πνιίηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

iv. ε επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ηνκέσλ πνιηηηθήο, 

θπξίσο βάζε ελφο επξσπατθνχ δηαιεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ. 

 

v. ε πξνψζεζε ηεο δηάδνζεο νξζψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο ελζάξξπλζεο ηεο 

αλάπηπμεο θαηλνηνκηθψλ ηειεκαηηθψλ ιχζεσλ ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο (ην 

δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο IDABC αλέξρεηαη ζε 148,7  

εθαηνκκχξηα επξψ, γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 σο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2009) [3, 18]. 
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2.1.3 UK e-GIF (United Kingdom e-Government Interoperability Framework) 

 

Αθνξά ην Βξεηαληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο [7]. Απηφ παξέρεη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Σν e-GIF 

πεξηέρεη: 

• Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

Οη πνιηηηθέο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ πιαηζίνπ αθνξνχλ:  

α) ζηηο ηερληθέο πνιηηηθέο 

β) ζηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο 

γ) ζηηο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο  

δ) ζηε δηαρείξηζε αιιαγψλ  

ε) ζηε ζπκκφξθσζε κε ην πιαίζην 

 

• Λεμηαξρείν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο e-GIF.  

Καιχπηεη ην πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ (metadata) eGMS θαη ηε ιίζηα 

θαηεγνξηψλ ηνπ Government Category List (GCL), ηνλ θαηάινγν πξφηππσλ γηα ηα 

δεδνκέλα Government Data Standards Catalogue (GDSC), ηα XML ζρήκαηα θαη ηνλ 

θαηάινγν ηερληθψλ πξνηχπσλ TSC (Technical Standards Catalogue) [7, 18] 

 

2.1.4 SAGA (Standards And Architectures For eGovernment Applications) 

 

Αθνξά ην Γεξκαληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν εθδφζεθε απφ ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

ηεο Γεξκαλίαο κε θπξηφηεξν ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ απαξαίηεησλ πξφηππσλ θαη 

ηε δεκηνπξγία λνκνζεζίαο θαη θαλφλσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 
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Βαζηθή αξρή πνπ δηέπεη ην SAGA είλαη ε απιφηεηα θαη ε ζαθήλεηα ζηα πξφηππα θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο, δηφηη κέζα απφ απηά ζα ηθαλνπνηεζεί ε απαίηεζε ηεο κνληέξλαο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ηα νπνία 

ηδαληθά ζπλ-ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη απξφζθνπηα [3]. Σν XRepository, έλα 

ιεμηαξρείν πνπ πεξηέρεη έλα κηθξφ αξηζκφ απφ ζρήκαηα XML θαη πεξηζζφηεξα απφ 

50 θσδηθνιφγηα ζπκπιεξψλεη ην SAGA [5]. 

ηφρνη απνηεινχλ:  

 ε αζηακάηεηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

θπβεξλήζεσλ ζχκθσλα κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

 

 νη παξεκθεξείο πξνζεγγίζεηο ζε ππεξεζίεο θαη κνληέια δεδνκέλσλ κέζσ ηεο 

έλλνηαο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 

 

 ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ελδερφκελνπ θηλδχλνπ. 

 

Οη άμνλεο δξάζεηο ηνπ SAGA είλαη:  

 νη πξνδηαγξαθέο ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ, θαλφλσλ θαη αξρηηεθηνληθψλ 

(ζπγθξηηηθά κε ην UK e-GIF ην νπνίν εζηηάδεη ηηο πξνδηαγξαθέο XML, ην 

SAGA πεγαίλεη έλα βήκα παξαπέξα). 

 

 ε κνληεινπνίεζε δηαδηθαζηψλ. 

 

 ε κνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ. 

 

 ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ βαζηθψλ ζπληζησζψλ. 

 

 ην SAGA δελ αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο δηφηη απηά 

αληηκεησπίδνληαη απφ ην Γεξκαληθφ πξφηππν OSCI [3]. 
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2.2 Εςπωπαϊκέρ Πολιηικέρ 

2.2.1 Η Σηξαηεγηθή Τεο Ληζζαβφλαο 

Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο απνηειείηαη απφ δέθα βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη είλαη νη εμήο:  

• ε δεκηνπξγία επξσπατθνχ ρψξνπ γλψζεσλ, κέζα ζηνλ νπνίν νη πνιίηεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ θζελή πξφζβαζε ζε έλα παγθφζκην δίθηπν πιεξνθφξεζεο θαη 

ππεξεζηψλ.  

• ε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξηηζε, γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο.  

• ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ επαξθή ακνηβή ηεο εξγαζίαο, ηε βησζηκφηεηά ηνπο ππφ ην πξίζκα 

ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

• ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ε εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, κέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ θηψρεηαο θαη ηεο αλεξγίαο,  ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επξείαο πξφζβαζεο ζηηο γλψζεηο θαη ζηηο 

επθαηξίεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο [42].  

 

2.2.2 Τα Σπκπεξάζκαηα Τνπ Γθέηεκπνξγθ  

Σν θείκελν ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηεο ΔΔ θηλείηαη 

ζε ηέζζεξηο άμνλεο, νη εξγαζίεο ηεο νπνίαο έγηλαλ ην 2001 ζην Γθέηεκπνξγθ ηεο 

νπεδίαο. Πξφθεηηαη γηα: 

i. ηε δηεχξπλζε 

ii. ηε ζηξαηεγηθή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

iii. ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ «15» (ηφηε 

ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ) 

iv. ηηο εμειίμεηο ζηα Βαιθάληα. 

 



 
46 

 

2.2.3 Σρέδην δξάζεο 2011-2015 (Action Plan 2011-2015) 

Σν 2010 (Γεθέκβξην) δεκνζηνπνηήζεθε ην πην πξφζθαην ζρέδην δξάζεο 2011-

2015 γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κε ζθνπφ ηελ παξνρή θαηλνχξγησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 

νξίδνληαο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο βαζηζκέλεο ζηε Γήισζε ηνπ Malmo ηεο 

νπεδίαο, νη νπνίεο είλαη: 

 Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξήζηε 

 Ζ εζσηεξηθή αγνξά 

 Ζ απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

 Οη πξνυπνζέζεηο γηα Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

 

Μέρξη ην λέν έηνο ηνπ 2015 ε δξάζε απηή θηινδνμεί λα γίλεηαη ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην 80% ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη δξάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζην παξφλ ζρέδην βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην 

Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαη ησλ ηνκέσλ θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη  θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη 

απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηα επφκελα: 

 ηξαηεγηθή ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 ηξαηεγηθή ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο. 

 Γηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο.  

 Βειηίσζε ησλ δεηθηψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΣΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

3.1 Δομή ηος Ελληνικού Πλαιζίος Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ και 

Διαλειηοςπγικόηηηαρ 

Σν ΠΖΓ απαξηίδεηαη απφ ην: 

 

I. Πιαίζην Πηζηνπνίεζεο Γεκνζίσλ Γηαδηθηπαθψλ Σφπσλ: 

Θεζπίδεη ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα λα αλαπηπρζνχλ νη 

Γεκφζηνη Γηαδηθηπαθνί Σφπνη (ΓΓΣ), νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εηθαζηηθή παξνπζίαζε, ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, ηε δηαζεζηκφηεηα 

θαη πξφζβαζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, ηελ νξγαλσηηθή ππνζηήξημε θαη 

ηα λνκηθά δεηήκαηα. Δπίζεο, θαζνξίδεη ηε κεζνδνινγία γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ. 

 

II. Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ 

πλαιιαγψλ: 

Αλαιχεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην «Υάξηε Παξερφκελσλ 

Τπεξεζηψλ» απφ ηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο πξνο ηνπο Πνιίηεο θαη ηηο 

Δπηρεηξήζεηο, ηαμηλνκεί ηηο ππεξεζίεο θαη ηα έγγξαθα, θαζνξίδεη ηα 

ηερληθά πξφηππα/πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηε κνξθή ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ηνλ ηξφπν αληαιιαγήο θαη αλαδήηεζή ηνπο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

πξφζβαζεο ζε απηέο (αζθάιεηα/έιεγρνο πξφζβαζεο).  

 

III. Πιαίζην Φεθηαθήο Απζεληνπνίεζεο: 

Οξίδεη ηα επίπεδα ηδησηηθφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο, εξεπλά ηελ 

επηθηλδπλφηεηα θαη κειεηά ηηο επηπηψζεηο ζηελ ηδησηηθφηεηα, γηα νκάδεο 

ρξεζηψλ θαη θαηεγνξίεο πιεξνθνξίαο, θαζνξίδεη ηηο βαζκίδεο 

εκπηζηνζχλεο αλά είδνο πιεξνθνξίαο θαη ηχπν ππεξεζίαο θαη ζρεδηάδεη 

ηελ πνιηηηθή ηεο απζεληηθνπνίεζεο αλά ππεξεζία θαη νκάδα ρξεζηψλ. 

Δπίζεο, εκπεξηέρεη ηα πξφηππα/πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
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δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη εμαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

 

IV. Μνληέιν Σεθκεξίσζεο: 

Αθνξά ηνλ ηξφπν πξαγκάησζεο ηεο ηεθκεξίσζε νληνηήησλ θαη γλψζεο 

ησλ θνξέσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπεξηιακβάλνληαο πξφηππα γηα 

ηεθκεξίσζε δηαδηθαζηψλ, ειεθηξνληθψλ ή κε (BPMN, UML), 

ηεθκεξίσζε Web Services (WSDL) θαη ηεθκεξίσζε εγγξάθσλ (RDF, 

XML Schema). Αθφκε, αλαιχεη ηα κεηαδεδνκέλα (βαζηζκέλα ζε 

DublinCore + eGMS-UK) γηα φινπο ηνπο θνξείο, ζπζηήκαηα, ππεξεζίεο 

(ειεθηξνληθέο ή κε) θαη έγγξαθα (ειεθηξνληθά ή κε) [36]. 

 

V. Λεμηαξρείν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Όζνλ αθνξά ην Λεμηαξρείν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πεξηέρεη 

ηππνπνηεκέλεο, πξφηππεο πεξηγξαθέο δηαδηθαζηψλ, ηππνπνηεκέλα XML 

ζρήκαηα δεδνκέλσλ θαη κεηαδεδνκέλσλ, αιιά θαη ηηο θαιππηφκελεο ηειηθέο 

ππεξεζίεο αλά θνξέα, ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο, 

παξαηεξείηαη ε παξαθάησ ηαμηλφκεζε [50]:

 

ρήκα 6  

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ Λεμηαξρείνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο [πεγή: 50] 
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VI. Οληνινγία ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα απηή αθνξά ζηε βηβιηνζήθε eGIF Core Components 

θαη θάπνηα πξψηα παξαδείγκαηα XML ζρεκάησλ [36]. 

 

VII. Τιηθφ Δθπαίδεπζεο θαη Γηάδνζεο.  

Απηφ είλαη έλα κέζν ην νπνίν βνεζάεη ζηελ γλψζε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

VIII. Πίλαθεο πκκφξθσζεο: 

Απνηεινχλ ρξήζηκνη πίλαθεο πνπ θαηαγξάθνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

έξγσλ, ζπζηεκάησλ ή θνξέσλ κε ην Πιαίζην, κέζα απφ έιεγρν ησλ 

θαηάιιεισλ παξαδνηέσλ. «Οη πίλαθεο ζπκκφξθσζεο αλαθέξνληαη ζην 

Πιαίζην Πηζηνπνίεζεο Γεκφζησλ Γηαδηθηπαθψλ Τφπσλ, ζην Πιαίζην 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη Υπεξεζηψλ Ηιεθηξνληθψλ Σπλαιιαγψλ, ζην 

Πιαίζην Χεθηαθήο Απζεληηθνπνίεζεο θαη ζην Μνληέιν Τεθκεξίσζεο» 

[30]. 

 

IX. Γηαδηθαζίεο Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη Πιαηζίνπ: 

Πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Φνξέα κφιηο 

ελεκεξσζεί φηη ρξεζηκνπνηεί έλα XML ρήκα ή μεθηλάεη ηε δηαδηθαζία 

έγθξηζεο θαη ελζσκάησζεο ζην Πιαίζην [36]. 

  

3.2 Η ελληνική ζηπαηηγική και η ποπεία ηηρ 

Ζ πξφνδνο ηεο Διιάδαο κε βάζε ην Πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

παξνπζηάδεηαη πνιχ κηθξή. Τθίζηαηαη πζηέξεζε ζηνπο δείθηεο ηνπ Δπξσπατθνχ 

ςεθηαθνχ ζεκαηνινγίνπ θαηά 72%, πνπ αληηζηνηρεί ζε κηθξέο επηδφζεηο ζηα 

δεηήκαηα ηεο επξπδσληθφηεηαο, ηελ ηαθηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ[46]. 

Σν 2010 θαηαηάρζεθε ζηελ ηειεπηαία ζέζε, ιφγσ ησλ ειιηπψλ ελεξγεηψλ 

παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο εληφο 

ηεο ΔΔ.  
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Παξ' φια απηά, ηελ ηειεπηαία δηεηία ε Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε πξνζπαζεί 

ζεκαληηθά λα εθαξκφζεη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο, φπσο ε 

ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο δηαδηθηπαθήο πχιεο (ΔΡΜΖ), ε εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα γηα ηελ πξναγσγή ηεο δηαθάλεηαο, ην ζχζηεκα παξνρήο 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ TAXIS, ηα νπνία αθνξνχλ απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο 

απηήο. Δμάιινπ, έλαο ζηνπο ηξεηο πνιίηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε δηαδηθηχνπ έρνπλ ιάβεη 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα [46]. Σν 2012 επηηεχρζεθε απφ ηελ 

Διιάδα ην αλψηαην επίπεδν γηα επηά απφ ηηο είθνζη βαζηθέο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηελ ΔΔ.   

"Δληνχηνηο, φπσο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ε πξνζπάζεηα απηή 

ζπλνδεχηεθε θαη απφ αζηνρίεο. Σηε ρψξα καο νη αζηνρίεο απηέο πξνζηέζεθαλ ζηηο 

αγθπιψζεηο κηαο δπζθίλεηεο θξαηηθήο κεραλήο, δεκηνπξγψληαο ζσξεπηηθά ρξφληεο 

παζνγέλεηεο θαη πζηεξήζεηο"[46]: 

 Υακειή αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ, επηρεηξεζηαθφο 

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ, πςειή δηαζπνξά θαη ιεηηνπξγηθέο 

επηθαιχςεηο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

 Τςειφ θφζηνο θηήζεο θαη ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ, ιφγσ θπξίσο 

έιιεηςεο θαηάιιεισλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ θαη αδεηψλ πνπ λα 

θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

 Απνπζία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δηαζχλδεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

 

 Μεησκέλε βνχιεζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο. 

 

 Τπεξηξνθηθά έξγα θαη ππνδνκέο ππεξβνιηθήο δηαρεηξηζηηθήο δπζθνιίαο θαη 

αζχκθνξεο ζρέζεο θφζηνπο-νθέινπο. 

 Μαθξνζθειείο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ μεπεξλνχλ ηνλ θχθιν 

αλαλέσζεο ηεο ηερλνινγίαο, θαηαιήγνληαο ζε πξνκήζεηεο παξσρεκέλσλ 

πξντφλησλ. 
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 Διιηπήο ζρεδηαζκφο θαη ρξεκαηνδφηεζε ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ 

ζπζηεκάησλ. 

 

 Αλχπαξθηνη ή αλαπνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί νξηδφληησλ ζρεκάησλ 

δηαθπβέξλεζεο. 

 Απνπζία θνηλήο αξρηηεθηνληθήο ηεο δεκφζηαο Πιεξνθνξηθήο, εληαίσλ 

πξνηχπσλ θαη πνιηηηθψλ ζπκκφξθσζεο γηα ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ. 

 

 Αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πιαηζίνπ ζεζκηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ αγνξά.  

 

 Μεησκέλε πνιηηηθή θαη επηηειηθή πξνζήισζε ζηηο ΣΠΔ θαη ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε. 

 

 Πνιππινθφηεηα ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. 

 

 Απνπζία παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη αλαηξνθνδφηεζεο. 

 

 Αζπλέρεηα ησλ πηνζεηεκέλσλ πνιηηηθψλ ζε θάζε θπβεξλεηηθή αιιαγή. 

 

Λφγσ απηήο ηεο δπζκελνχο θαηάζηαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα 

πηνζέηεζεο πεηζηηθνχ πιαηζίνπ απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε κε ζηφρν: 

 

"Τα επφκελα επηά ρξφληα, αμηνπνηψληαο ην δπλακηθφ ησλ ΤΠΔ σο θαηαιχηε 

αλάπηπμεο θαη εξγαιείν ζχγρξνλεο δηαθπβέξλεζεο, ε Eιιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, ζα 

αλαθηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο θνηλσλίαο θαη ζα θαηαζηεί πην απνδνηηθή θαη 

παξαγσγηθή, παξέρνληαο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνιηηνθεληξηθέο θαη 

ζπλερψο αλαβαζκηδφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο"[46]. 

 

Τπάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε ψζηε λα εθαξκφδνληαη  νη παξαθάησ Γεληθέο Αξρέο 

πνπ είλαη δεζκεπηηθέο θαηά ην ζρεδηαζκφ - έγθξηζε - πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη 

θακία δξάζε ή πνιηηηθή δε ζα πξαγκαηνπνηείηαη αλ δελ είλαη ζπκκνξθσκέλε κε απηέο 

[46]: 
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ρήκα 7 

Γεληθέο Αξρέο [πεγή: 46] 

 

 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη ππεξεζίεο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ειεθηξνληθά θαη ζε πνην ζηάδην βξίζθνληαη ζήκεξα, αιιά θαη 

εθείλεο πνπ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ειεθηξνληθά. 
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Πίλαθαο 1 

Υπεξεζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ειεθηξνληθά πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο [Πεγή: 

37]. 

 

 Α/Α Τπεξεζίεο 

Τπεξεζίεο πξνο ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε 

21 e-Παξάβνιν 

22 e-Έληππα 

23 e-Α.Π.Α.Α 

24 Δγθπξφηεηα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ 

25 Πξνζσξηλή Γήισζε Φ.Μ.Τ 

26 Τπνβνιή δήισζεο βεβαίσζεο απνδνρψλ ή ζπληάμεσλ 

27 Δληαίν χζηεκα Πιεξσκψλ (ΔΤΠ) 

 

Πίλαθαο 2. Υπεξεζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ειεθηξνληθά πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο 

[Πεγή: 31]. 
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Με βάζε ηελ ειεθηξνληθή ηνπο νινθιήξσζε, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ 

εηθφλα, φιεο νη ππεξεζίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: 

   

 

ρήκα 8 

Τα επίπεδα ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο ησλ ππεξεζηψλ [πεγή: 37] 

 

Πίλαθαο 4α. 

Υπεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ειεθηξνληθά θαη ε πνξεία ηνπο 

ζχκθσλα κε ηελ ειεθηξνληθή ηνπο νινθιήξσζε ην έηνο 2012 [Πεγή: 

37(ηξνπνπνηεκέλε)]. 
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Πίλαθαο 4β. 

Υπεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ειεθηξνληθά θαη ε πνξεία ηνπο 

ζχκθσλα κε ηελ ειεθηξνληθή ηνπο νινθιήξσζε ην έηνο 2012 [Πεγή: 37]. 
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Πίλαθαο 5 

Υπεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ειεθηξνληθά πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο [Πεγή: 

45]. 

3.3 Θεζμικό πλαίζιο ηηρ Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

απνηεινχλ ν εμνξζνινγηζκφο, ν εκπινπηηζκφο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ αξρψλ θαη 

πξνηχπσλ ηνπ ζρεηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Δπίζεο, πξνηεξαηφηεηεο απνηεινχλ ε 
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ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, ε πξνζαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ε έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη ε ελαξκφληζε ηεο εζληθήο πξνο ηελ επξσπατθή λνκνζεζία 

θαη ηα δηεζλή πξφηππα. 

Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη θπξίσο ην Πιαίζην ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε πγεία, ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ε Γεκνζηνλνκηθή 

Μεηαξξχζκηζε θαη ε Γηθαηνζχλε [47]. 

 

3.4 Νομικό πλαίζιο ηηρ Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ 

 

Κάζε ρψξα έρεη πηνζεηήζεη δηθφ ηεο λνκνζεηηθφ πιαίζην, ιφγσ ηεο κε χπαξμεο 

ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ. Φπζηθά θαη έρνπλ ζεζπηζηεί λφκνη πεξί 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη Ηδησηηθφηεηαο θαη πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, 

φπσο θαη ε Διεπζεξία ηεο Πιεξνθνξίαο αλαθέξεηαη κε άξζξν ηνπ Διιεληθνχ 

πληάγκαηνο. Οη Ζιεθηξνληθέο Σαπηφηεηεο θαη Τπνγξαθέο θαηνρπξψζεθαλ κε 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. 

Σν άξζξν 27 ηνπ Νφκνπ 3731/2008 νξίδεη φηη ε Τπεξεζία Αλάπηπμεο 

Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, είλαη κεηαμχ άιισλ ππεχζπλε θαη γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ σο άλσ Πιαηζίνπ. Παξάιιεια, ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, αλαθέξεηαη φηη ην πιαίζην ζα θπξσζεί κε Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, θάηη πνπ σο ηε ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί. Έηζη, ελψ ην Πιαίζην Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη 

δεκνζηεπζεί θαη επηζήκσο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ, παξ' φια απηά, ειιείςεη 

ηεο θπξσηηθήο Τ.Α. δελ είλαη αθφκε δεζκεπηηθφ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε 

ελαξκφληζε πξνο ην σο άλσ Πξφηππν απνηειεί ήδε de facto απαίηεζε γηα ηηο 

πξνθεξχμεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ αθνξνχλ ζε έξγα ΣΠΔ [48]. 

Αξκφδηνη θνξείο είλαη: 

1. Βάζεη ηνπ σο άλσ λφκνπ (Ν. 3731/2008), ε Τπεξεζία Αλάπηπμεο 

Πιεξνθνξηθήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ νξίδεηαη θαη σο ν 



 
58 

 

Κεληξηθφο Φνξέαο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πιεξνθφξεζεο θαη ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ Κεληξηθψλ 

Γηαδηθηπαθψλ Ππιψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο νξηδφληησλ έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη παξνρή Οινθιεξσκέλσλ 

Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

2. Δπίζεο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Νφκνπ 3448/2006 , ε Δηδηθή Τπεξεζία 

Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 

ίδηνπ Τπνπξγείνπ, είλαη αξκφδηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

θαηεπζχλζεσλ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ άιισλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Τπνθείκελεο Αξρέο Πηζηνπνίεζεο), νη νπνίνη εθδίδνπλ 

ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, κέζσ ηνπ δηθηχνπ «ΤΕΔΤΞΗ» ή άιισλ δεκφζησλ δηθηχσλ 

επηθνηλσληψλ. Έηζη, γηα ζέκαηα ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ θαη ςεθηαθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, ε Τπεξεζία απηή θαζνξίδεηαη σο Πξσηεχνπζα Αξρή 

Πηζηνπνίεζεο, ηα δε άιια Τπνπξγεία θαη θνξείο πνπ εθδίδνπλ ςεθηαθά 

πηζηνπνηεηηθά ζα απνηειέζνπλ ηηο Τπνθείκελεο Αξρέο Πηζηνπνίεζεο. 

Πάλησο, σο φηνπ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο 

Πξνγξακκάησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο, ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο αζθεί 

θαη πάιη ε Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηθήο [48]. 

 

3. Χο πξνο ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε 

απφ ηηο Αξρέο Πηζηνπνίεζεο, ησλ Καλνληζκψλ εθείλσλ πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο ηδίσο γηα ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ γηα ηελ 

έθδνζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αλάθιεζε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, θαζψο 

θαη δηαηάμεηο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηνπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο, 

ηελ πξνζηαζία ηνπ απφξξεηνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θ.ιπ. 
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Με ην άξζξν 20 παξ. 4 ηνπ Νφκνπ 3448/2008, έρεη ήδε θπξσζεί ν Καλνληζκφο 

Πηζηνπνίεζεο ηεο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (ΑΠΔΓ), κε ηνλ 

νπνίν θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο απφ ηελ ΑΠΔΓ σο Πξσηεχνπζαο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο (ΠΑΠ) θαη απφ 

ηηο Τπνθείκελεο Αξρέο Πηζηνπνίεζεο (ΤπΑΠ). Δπηπιένλ, ν ελ ιφγσ Καλνληζκφο 

απνηειεί ηε Γήισζε Πξαθηηθήο ηεο ΑΠΔΓ, σο Πξσηεχνπζαο Αξρήο Πηζηνπνίεζεο 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ 248/71/2002 ηεο ΔΔΣΣ θαη ηνπ ΠΓ 150/2001 γηα ηελ έθδνζε 

«αλαγλσξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ». Ο Καλνληζκφο ζέηεη ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελ γέλεη παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, κέζσ ηεο Τπνδνκήο Γεκφζηνπ Κιεηδηνχ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

«ΤΕΔΤΞΗ». 

Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΔΚ 1301/Β'/12-04-

2012) θχξσζεο ηνπ Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ξπζκίδεη ηηο αξρέο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ νη 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

πξνο φθεινο ησλ θνξέσλ αιιά θαη λα γίλεη επρεξέζηεξε ε πξφζβαζε ηνπ πνιίηε ζε 

απηέο [48]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yap.gov.gr/images/stories/Plaisio/YAP-Kyrosi-plaisiou-paroxis-ypiresion-ilektronikon-ypiresion-signed.pdf
http://www.yap.gov.gr/images/stories/Plaisio/FEK_1301_Kyrosi_Plaisiou.pdf
http://www.yap.gov.gr/images/stories/Plaisio/FEK_1301_Kyrosi_Plaisiou.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  ΤΓΚΡΗΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΜΔ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

4.1 Ππόοδορ ηων σωπών ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ζε ζσέζη με ηην Ελλάδα 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ δηαηίζεληαη σο ζήκεξα κέζσ κηαο έξεπλα ην 2010 

γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 

ε Διιάδα έρεη πεηχρεη έλα κέζν φξν ηεο ηάμεσο ηνπ 70% γηα ηελ ειεθηξνληθή 

νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ[45]. 

 

 

ρήκα 16. 

Ηιεθηξνληθή νινθιήξσζε ππεξεζηψλ [Πεγή: 45] 

 

Χο εθ ηνχηνπ, απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηάηαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε, φπσο παξαηεξείηαη παξαθάησ: 

 

ρήκα 17. 

% Ηιεθηξνληθή νινθιήξσζε ππεξεζηψλ 2010 [Πεγή: 45] 

 

Σν 2013 νη ππεξεζίεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ην 41% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 28 θξαηψλ κειψλ (EU28), 
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κεησκέλν πνζνζηφ απφ ην 44% ηνπ 2012 θαη ζρεδφλ ζην ίδην επίπεδν κε ην 2011. Ο 

ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε ηνπ 50% σο ην έηνο 2015 [14].  

Δπί ηνπ παξφληνο, κφλν 9 απφ ηηο 28 ρψξεο είλαη πάλσ απφ ην ζηφρν ηνπ 2015, 

δειαδή Γαλία, Οιιαλδία, νπεδία, Φηιαλδία, Γαιιία, Ληζνπαλία, Απζηξία, 

ινβελία, Βέιγην (αλ θαη Γεξκαλία θαη Δζζνλία είλαη επίζεο θνληά ζε απηφ) θαη κφλν 

7 ρψξεο παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ρξήζε ην 2013. ε πέληε ρψξεο (Ρνπκαλία, Ηηαιία, 

Βνπιγαξία, Πνισλία θαη Κξναηία) νη online δεκφζηεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ιηγφηεξν απφ ην 1/4 ηνπ πιεζπζκνχ κε γεληθά κηθξή πξφνδν ζηελ αλάθηεζε ηνπ 

ρακέλνπ εδάθνπο. Όπσο παξαηεξνχκε ε Διιάδα (EL) δελ παξνπζηάδεη πνζνζηφ 

πάλσ απφ 35%. 

 

 

ρήκα 9. 

Φξήζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο πνιίηεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο 

[Πεγή: 14] 

 

Οη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ηθαλνπνηεκέλνη, ελψ ν θχξηνο ιφγνο γηα ηε κε ρξήζε ηνπο είλαη ε έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο. Μφιηο νη πνιίηεο αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξνχλ ηελ εκπεηξία πνιχ ηθαλνπνηεηηθή 

(75%), κε κφλν κηα κεηνςεθία λα αηζζάλεηαη πνιχ απνγνεηεπκέλε (8%). Σν πην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ (87% θπξίσο 

ηθαλνπνηεκέλνη), αθνινπζνχκελε απφ ηελ επθνιία ηεο εχξεζεο πιεξνθνξηψλ (84%), 
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ηελ επθνιία ηεο ρξήζεο ησλ online ππεξεζηψλ (79%) θαη ηε 

δηαθάλεηα/παξαθνινχζεζε (75%). 

 

 

 

ρήκα 10. 

Δπίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο online δεκφζηεο ππεξεζίεο [Πεγή: 14] 

 

Ζ έιιεηςε ηεο εκπηζηνζχλεο θαίλεηαη λα είλαη ε θχξηα πεγή ηεο κε-ρξήζεο. 

Δκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο:  

κηα πξνηίκεζε γηα πξνζσπηθή επαθή (41%) 

πςειφηεξε εκπηζηνζχλε γηα ππνβνιέο κε ραξηί (30%) 

αλεζπρία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (19%) 

έιιεηςε άκεζεο αλάδξαζεο (16%).  

Άιινη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο κε-ρξήζεο είλαη ε έιιεηςε δεμηνηήησλ θαη ε 

εκηηειήο ςεθηνπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ISA, έρεη αλαιάβεη δξάζεηο γηα λα βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε λα 

εληζρχζνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 
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ρήκα 11. 

Λφγνη γηα ηε κε-ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ δηαχινπ γηα ηελ ππνβνιή επίζεκσλ εγγξάθσλ 

[Πεγή: 15] 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ηα ζεκάδηα είλαη αθφκα πην ελζαξξπληηθά, 

αιιά πξέπεη λα γίλνπλ ζεκαληηθά βήκαηα γηα λα βειηησζεί ε δηαθάλεηα θαη λα 

θεξδεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ EU28 δείρλνπλ φηη γηα πνιιέο ρψξεο ε παξνρή ησλ 

θηιηθψλ πξνο ην ρξήζηε ππεξεζηψλ είλαη ήδε κηα πξαγκαηηθφηεηα ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θπβεξλεηηθνχο ηνκείο, αλ θαη θαηά κέζν φξν εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

απφζηαζε απφ ηελ ςεθηαθή πξνζέγγηζε. Οξηζκέλεο ρψξεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ 

πνζνζηφ 50 ή ιηγφηεξν, εκθαλίδνληαο κηα κάιινλ αλαινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ (ινβαθία, Ρνπκαλία, Οπγγαξία, Διιάδα). 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

There was no such website service …

Individuals' lack of skills or knowledge

Other reasons

Another person did it on behalf of the …

Immediate response is missing
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Individuals trust submitting by paper more

Personal contact is missing, prefer visits

Λόγοι για ηη μη-τρήζη ηοσ διαδικησακού διαύλοσ για ηην σποβολή
επίζημων εγγράθων
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ρήκα 12. 

Κεληξηθφηεηα ρξήζηε ζηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ ΔΔ [Πεγή: 12] 

 

Ζ δηαθάλεηα είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αχμεζε ηεο αθνκνίσζεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη βνεζά ζηελ νηθνδφκεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη απηφ 

ην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ δε βξίζθεηαη αθφκα απνηειεζκαηηθά ζην επίθεληξν 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα πνιιέο θπβεξλήζεηο, κφλν κε 

ιίγεο εμαηξέζεηο. 
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ρήκα 13. 

Γηαθάλεηα ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ ΔΔ [Πεγή: 12] 

 

Ζ 11
ε
 έθζεζε ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

(SMART 2013/0053-3), είλαη ε πξψηε νινθιεξσκέλε κέηξεζε ησλ online δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην λέν πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

2012-2015. Ζ κέηξεζε ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο αγνξψλ γηα λα αλαδεκηνπξγήζεη ηηο 

αλαδεηήζεηο ησλ πνιηηψλ κέζσ θπβεξλεηηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη ππεξεζηψλ. 

Δπνκέλσο, αθνινπζεί θαζνξηζκέλα ζχλνια γεγνλφησλ ηεο δσήο (φπσο ε έλαξμε κηαο 

λέαο επηρείξεζεο ή κεηαθίλεζε), ζε επηά δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο θπβέξλεζεο. Ζ 

έθζεζε επηζεκαίλεη ηελ πξφνδν θαη ηα θελά ζε ηέζζεξηο ηνκείο [13]: 

 

I. Κεληξηθφηεηα ρξήζηε 

 

ε απηφλ ηνλ ηνκέα ε έθζεζε εμεηάδεη ηελ online δηαζεζηκφηεηα θαη 

ρξεζηηθφηεηα. Ζ online δηαζεζηκφηεηα αμηνινγεί ηελ χπαξμε ελφο ειεθηξνληθνχ 

δηαχινπ γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, είηε κέζσ κηαο ειεθηξνληθήο πχιεο ή 

απηφλνκα. Ζ δηαζεζηκφηεηα βξίζθεηαη ζην 72% θαηά κέζν φξν ζηελ ΔΔ, 

δειψλνληαο θάπνηα πεξηζψξηα γηα βειηίσζε. Ζ online ρξεζηηθφηεηα εμεηάδεη ηελ 

ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ ρξήζηε απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο 
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(ππνζηήξημε, βνήζεηα θαη ιεηηνπξγίεο αλάδξαζεο), ηεο επθνιίαο θαη ηεο 

ηαρχηεηαο ρξήζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηθαλφηεηαο 

ρξήζεο παξίζηαληαη επξέσο ζε θπβεξλεηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο (78%), ε 

επθνιία θαη ε ηαρχηεηα ηεο ρξήζεο βξίζθνληαη 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

ρακειφηεξα (ζην 58%)[13]. 

 

II. Γηαθάλεηα 

 

Ο δείθηεο Γηαθάλεηα εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη θπβεξλήζεηο είλαη 

δηαθαλείο ζρεηηθά κε ηηο δηθέο ηνπο επζχλεο θαη ηελ απφδνζε, ηε δηαδηθαζία 

παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, πφζν 

απνηειεζκαηηθά νη θπβεξλήζεηο παξέρνπλ δσηηθήο ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη νη πνιίηεο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο online ππεξεζίεο, φπσο ην αλ κηα 

αίηεζε έρεη ιεθζεί, πνχ βξίζθεηαη ζε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ή πνηα είλαη ηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ΔΔ ήηαλ κφιηο 

48% ζην δείθηε δηαθάλεηαο, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλεπαξθή 

πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Σν επίπεδν δηαθάλεηαο είλαη ειαθξψο πςειφηεξν 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ παξνρή ζεζκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηνηθήζεηο 

ή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ. Χζηφζν, ππάξρεη αθφκα πνιχο δξφκνο γηα λα επηηεπρζνχλ 

πιήξσο νη αλνηθηέο θαη δηαθαλείο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί [13]. 

 

 

III. Γηαζπλνξηαθή θηλεηηθφηεηα. 

 

Ζ έθζεζε δείρλεη φηη νη θπβεξλήζεηο ηεο ΔΔ απέρνπλ αθφκα πνιχ απφ ηελ 

παξνρή απξφζθνπηεο πξφζβαζεο ζηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο φηαλ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηνπο. Ζ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ δηαζπλνξηαθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (δειαδή, ζε ππεθφνπο 

άιιεο ρψξαο ηεο ΔΔ) αλέξρεηαη ζε 42%, 30 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πίζσ απφ ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ γηα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ. Οη 
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ζπλαιιαθηηθέο ππεξεζίεο - απηέο νη ππεξεζίεο φπνπ παξνπζηάδεηαη κηα 

ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη κηαο δεκφζηαο δηνίθεζεο - είλαη 

δπλαηέο κφλν ζε πνιχ ιίγεο πεξηπηψζεηο, πξνθαιψληαο πεξηηηέο επηβαξχλζεηο γηα 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα κεηαθηλεζνχλ, λα εξγαζζνχλ ή 

θάλνπλ λέα αξρή ζε κηα άιιε ρψξα ηεο ΔΔ [13]. 

 

 

IV. Βαζηθνί θηλεηήξηνη κνρινί. 

Ο δείθηεο ησλ βαζηθψλ κνριψλ κεηξά ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ πέληε ηερληθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο:  

Ζιεθηξνληθή Αλαγλψξηζε (eID) 

Ζιεθηξνληθά έγγξαθα (eDocuments) 

Απζεληηθέο πεγέο 

Ζιεθηξνληθφ ρξεκαηνθηβψηην (eSafe) 

Single Sign On (SSO) 

 

Απηά, θαζψο θαη νη θαηλνηφκεο ηερληθέο πξνζεγγίζεηο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ απξφζθνπηεο online ππεξεζίεο. χκθσλα κε ηελ 

έθζεζε απηήλ, νη βαζηθνί κνρινί εθαξκφδνληαη κφλν ζε ιηγφηεξν απφ ην ήκηζπ (49%) 

ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Σν επίπεδν ηεο εθαξκνγήο 

θπκαίλεηαη ζεκαληηθά απφ ην 35% ηεο eSafe ζην 62% ηεο eID [13]. 

Ζ έθζεζε ζπλνςίδεη επίζεο βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα ρξήζηε ηνπ 

2012 (δηεμήρζε ζε πάλσ απφ 28.000 Δπξσπαίνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ): 

 Σελ παξνχζα ζηηγκή, αθφκε θαη αλ θάζε Δπξσπαίνο είρε πξφζβαζε 

ζην Γηαδίθηπν θαη δηέζεηε ηα πξνζφληα γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, 

ππάξρεη κηα ζεκαληηθή νκάδα κε πηζηψλ (38%) πνπ αξλνχληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδηθηπαθφ θαλάιη γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 

 Απηφ ζπκβαίλεη ελ κέξεη επεηδή νη πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ 

νδεγνχληαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο κε ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο 
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ππεξεζηψλ (π.ρ. ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο) θαη νη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο δελ αληαπνθξίλνληαη πάληα ζε απηέο ηηο πξνζδνθίεο [13]. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θιείζεη ην ράζκα, ε Δπξσπατθή Κνκηζηφλ ζα ζπλεξγαζηεί κε 

ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ θαη λα εγθξίλνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο Αλνηθηήο 

Κπβέξλεζεο: κε ην "άλνηγκα" ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο, νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα παξέρνπλ θαιχηεξεο θαη πην ειθπζηηθέο 

ππεξεζίεο κε ιηγφηεξν θφζηνο, λα δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη επθαηξίεο 

αλάπηπμεο θαη λα απμήζνπλ ηελ επζχλε θαη ηελ εκπηζηνζχλε.  

Δπίζεο, επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ, ηε δεκηνπξγία θαη 

ηελ παξάδνζε ησλ ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Οη κειινληηθέο δξάζεηο ζην 

πιαίζην ηνπ Οξίδνληα 2020 θαη ησλ Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ Τπνδνκψλ ζα ζηεξίμνπλ 

απηή ηελ πξνζέγγηζε ηεο Αλνηθηήο Κπβέξλεζεο [13]. 

 

 Σέινο, ε ρψξα καο ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο εκθαλίδεη έλα αμηφινγν πνζνζηφ 32% "πηζηψλ" ρξεζηψλ ζηηο δηαδηθηπαθέο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, κεγαιχηεξν απφ ην κέζν φξν ησλ "πηζηψλ" ρξεζηψλ ζηελ ΔΔ28, 

φκσο εκθαλίδεη θαη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ κε-ρξεζηψλ θαη πηζαλψλ ρξεζηψλ 

ησλ δηαδηθηπαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε 

ελεξγνχο ρξήζηεο [12]. 

 

 

ρήκα 14. 

Φξήζηεο eGovernment [Πεγή: 12] 
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4.2 Ηλεκηπονική Διακςβέπνηζη μέζω κινηηών ζςζκεςών 

Σν 46% ησλ Δπξσπαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

αλήθνπλ φινη ζηνλ πιεζπζκφ δηαδηθηχνπ θαη ζρεδφλ φινη - 93% - είλαη θαζεκεξηλνί 

ρξήζηεο ηνπ. Χζηφζν, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ Δπξσπαίσλ είλαη ιηγφηεξν πξνεγκέλνη 

ςεθηαθά: Σα ζηνηρεία ηεο Eurostat δείρλνπλ φηη ην 1/5 φισλ ησλ Δπξσπαίσλ δελ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ην Γηαδίθηπν [14]. 

Ζ ζπκβαηηθή online πξφζβαζε απνηειεί δήηεκα. Σα ζηνηρεία ηεο Eurostat 

απνθαιχπηνπλ φηη ην 28% ησλ Δπξσπαίσλ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν απφ ην 

ζπίηη θαη ηα πνζνζηά είλαη ηδηαίηεξα ρακειά ζηε Νφηηα θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε [15]. 
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ρήκα 15. 

Φξήζηεο δηαδηθηχνπ θαη ρξήζηεο δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηψλ [Πεγή: 14] 

Οη ηερλνινγίεο θηλεηψλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ κηα ιχζε γηα λα θιείζεη 

απηφ ην ςεθηαθφ ράζκα. Μηα έθζεζε ηνπ Organization for Economic Co-operation 

and Development (OECD) γηα ηα θηλεηά δειψλεη φηη εηδηθά γηα ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο, θησρέο ππνδνκέο επηθνηλσληψλ, ε εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηελ πξφζιεςε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Παξέρνπλ ζηηο ρψξεο πνπ πξνεγνπκέλσο αγσλίδνληαη γηα λα έξζνπλ 

ζε επαθή ςεθηαθά κε ηνπο πνιίηεο ηνπο, κε λέεο επθαηξίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

παξνρή ππεξεζηψλ [23]. 

Παξαδείγκαηα επηηπρνχο εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ρψξεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ εθηφο Δπξψπεο, φπσο ε ηθαλφηεηα ησλ 

Κελπαηψλ λα εγγξαθνχλ γηα ςήθν κέζσ SMS [17], αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Δπξψπεο, φπσο ε ππνγξαθή ηνπ θηλεηνχ ζηελ Σνπξθία [23]. 

Κνηηάδνληαο ηνλ πιεζπζκφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ έξεπλα απηήλ, 

νξηζκέλεο ρψξεο (φπσο ε Ηηαιία, ε Σνπξθία, ε Ρνπκαλία θαη ε Διιάδα) εκθαλίδνπλ 

ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ κέζσ θηλεηψλ [8]. Απηφ ηνπιάρηζηνλ 

δείρλεη φηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο κε ζρεηηθά ρακειή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (κέζα ζην 
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ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ), ε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ γηα πξφζβαζε (κέζα ζηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ δηαδηθηχνπ) είλαη αξθεηά πςειφ. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη 

πεξηπηψζεηο ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Σνπξθίαο. Ο πιεζπζκφο ζηηο ρψξεο απηέο θαίλεηαη 

λα αγθαιηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ πην γξήγνξα απφ φηη αιινχ - 

πξνζθέξνληαο έηζη επθαηξίεο γηα ηελ αχμεζε ηεο κειινληηθήο ρξήζεο ησλ online 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ ιχζε κέζσ θηλεηψλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε βειηησκέλε εκπεηξία ηνπ 

ρξήζηε. Ζ αλάπηπμε ησλ ππνγξαθψλ ησλ θηλεηψλ (φπσο ζηελ Απζηξία, Σνπξθία) 

ζπλέβε γηα θαιφ ιφγν. 

Γηα λα αδξάμνπλ ηηο επθαηξίεο ησλ θηλεηψλ, είλαη πιένλ ζηα ρέξηα ησλ 

θπβεξλήζεσλ λα αλαπηχμνπλ ην ζσζηφ δηαδηθηπαθφ θαλάιη γηα λα θηάζνπλ ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ ΣΠΔ. Πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, απαηηείηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

λα ην ζθεθηνχλ πξαγκαηηθά. Απιά θξαηψληαο έλα άιιν θαλάιη ιεηηνπξγηθφ, ρσξίο 

θαηλνηνκία ζηηο εζσηεξηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο, ελδερνκέλσο ζα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ 

ή κε απνδνηηθφ. Ζ πξνζαξκνγή εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

«απφ έμσ-πξνο ηα κέζα» ζα είλαη απνηειεζκαηηθή. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Κιείλνληαο απηήλ ηελ εξγαζία ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 

αξθεηά. Απηφ πνπ πξνζθνκίζηεθε απφ ηελ εξγαζία είλαη φηη δελ θαίλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη ζεκηλάξηα, ηα νπνία λα απνζθνπνχλ 

ζηελ ελεκέξσζε αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ησλ εθάζηνηε 

ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε πξφζβαζε ηνπο ζηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαθπβέξλεζεο. Απηφ πνπ ζπκπεξαίλεηαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη φηη απηέο θαζψο θαη νη θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ζπκπεξηθέξνληαη σο ρξήζηεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο λα επηθεληξψλεηαη ζηελ εχξεζε ησλ δηαζέζηκσλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζηνλ ηξφπν πξφζβαζήο ζε απηέο θαη ζηηο 

ηερλνινγηθέο ππνδνκέο γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο.  

Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα θνξείο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ ην νπνίν 

επηθεληξψλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα ππαθνχεη ην ινγηζκηθφ πνπ 

αλαπηχζζνπλ. Σέινο, νη δχν απηέο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ ηξνθνδνηνχλ ην Πιαίζην 

ηαπηφρξνλα κε ζρφιηα, παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα επηθαηξνπνίεζε. Πεξλψληαο 

ζηνπο πνιίηεο απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη απηνί ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ 

ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηηο δηάθνξεο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη λα 

εγγξαθνχλ ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ζέινπλ. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηελ χπαξμε βαζηθήο ππνδνκήο πξφζβαζεο, κέζσ ελφο 

ππνινγηζηή θαη ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ νη πνιίηεο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

µέζσ κηαο θεληξηθήο (π.ρ. ΔΡΜΖ) ή άιιεο δηαδηθηπαθήο πχιεο.  

Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ εξγαζία είλαη ε έιιεηςε 

δξάζεσλ κε ηηο νπνίεο νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη, 

θαζψο θαη ηη πξεζβεχεη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, κε απψηεξν ζθνπφ λα ηελ 

εκπηζηεπηνχλ. Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εμήγαγε απηή ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

είλαη φηη δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ κέζσ θάπνηαο 
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εθαξκνγήο θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ε νπνία ζα παξείρε εχθνιε πξφζβαζε, πινήγεζε θαη 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο. 

Δπηπξφζζεηα δηαπηζηψζεθε φηη δελ έρεη δεκηνπξγεζεί θάπνηνο κεραληζκφο 

έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη ε θξππηνγξάθεζεο φισλ ησλ θξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απνζεθεχνληαη ζηνπο δηάθνξνπο servers κε απνηέιεζκα ηα δεδνκέλα λα είλαη 

επάισηα απφ δηάθνξεο επηζέζεηο hackers. Κάηη αθφκα ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξνχζα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία είλαη έιιεηςε ηεο ζχλδεζε αλάκεζα ζην ειιεληθφ 

πιαίζην κε εθείλν ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Κάηη ην νπνίν θξίλεηαη αλεπαξθή 

έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα νινθιεξσκέλε δξάζε γηα ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

πιαηζίσλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ηεο φιε ηελ 

Δπξψπε. Σέινο απηφ πνπ ζα έπξεπε λα αλαθεξζεί σο έλα αθφκε ζπκπέξαζκα ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη φηη παξφηη ε Διιάδα έρεη πξνζπαζήζεη λα 

εληάμεη ζηηο ππεξεζίεο ηεο ηελ Γεκφζηα Γηαθπβέξλεζε, απηφ δελ θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

απνδνηηθφ φπσο απηφ κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο. 

Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ είλαη αξθεηά ιεηηνπξγηθφ ην 

ζχζηεκα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη λα δεκηνπξγεί δηάθνξεο δπζθνιίεο θαη 

δπζρέξεηεο σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ξφινο ηεο είλαη λα 

δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ησλ εηαηξηψλ αιιά θαη ησλ 

ππφινηπσλ αλζξψπσλ πνπ απαξηίδνπλ ην θξάηνο. Έηζη ην θξάηνο ζα πξέπεη λα 

δηακνξθψζεη κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο  

δηαθπβέξλεζεο  έηζη ψζηε λα είλαη πην ιεηηνπξγηθή θαη θαηαλνεηή σο πξνο ηνπο 

ρξήζηεο ηεο.  
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ΠΡΟΣΑΔΗ 

Πεξλψληαο ζηηο πξνηάζεηο κία απφ απηέο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ κέηξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα κπνξνχζαλ νη αξκφδηνη λα 

θαηεπζπλζνχλ πξνο αλαδήηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα 

βνεζνχζαλ ζηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ηεο. Δπίζεο, κηα πξνζζήθε πνπ ζα ήηαλ 

ζεκαληηθή είλαη απηή ησλ γλψζεσλ ησλ ρξεζηψλ, λα δεκηνπξγεζνχλ δξάζεηο κε 

ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη πσο κπνξνχλ λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ . Άιιε κηα πξφηαζε ε νπνία 

αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη λα είλαη 

απηή φπνπ θαηά ηελ  νπνία νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν εχρξεζηεο 

θαη θαηαλνεηέο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηηο εκπηζηεπηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ νη 

ρξήζηεο ηεο. Αθφκε, λα ππάξμεη ρξήζε βειηησκέλσλ ΣΠΔ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ρξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο κεραληζκφο θξππηνγξάθεζεο ησλ θξίζηκσλ 

δεδνκέλσλ γηα λα κελ είλαη επάισηα ζε επηζέζεηο. Δπηπιένλ, Θα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα εθαξκνγή γηα ζπζθεπέο θηλεηήο ηειεθσλίαο ε νπνία ζα έδηλε 

εχθνιε πξφζβαζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο, κε κνλαδηθή 

πξνυπφζεζε ηελ ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Γηα ηελ νκαιφηεξε ιεηηνπξγία κηαο ηέηνηαο 

εθαξκνγήο ζα βνεζνχζε ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο κέζσ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ, κηα θαηλνηνκία ε νπνία ρξεζηκνπνηείηε ήδε απφ θάπνηεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο. Κάηη αθφκε ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν ε 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε ζχγθξηζε ηεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Δθηελέζηεξα 

ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε δελ είλαη Δπξσπατθφ κνλνπψιην θαη ζα πξέπεη λα 

κειεηεζνχλ Πιαίζηα ηα νπνία ππάξρνπλ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο παγθνζκίσο θαη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηηο θαηλνηνκίεο ηνπο. Δπίζεο κηα 

πνιχ ζεκαληηθή ελέξγεηα γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ επθνιφηεξε κεγέζπλζε 

ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε φζεο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο είλαη εθηθηφ, είλαη 

ε πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ηνπ ειεθηξνληθνχ ιεμηαξρείνπ.   Μηα αθφκε 

πξφηαζε ζα ήηαλ λα δνζεί κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ηδεψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ππάξρνπλ νξηζκέλα ζέκαηα ηα νπνία απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλα γηα λα 

απνθαιπθζνχλ ηα βαζχηεξα αίηηα ηνπο. Σέινο, εάλ θάηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά 

ππφςηλ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο είλαη λα κελ δέρεηαη κφλν ηηο επηηπρίεο αιιά λα 
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βιέπεη ηηο απνηπρίεο ζαλ έλα κάζεκα απφ ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα πξνζθνκίζεη θαη 

πνιιέο ζεηηθέο εκπεηξίεο.  
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