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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με αντικείμενο την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο 
Δημόσιο Τομέα και ο ρόλος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τοποθετείται χρονικά 
σε μια κρίσιμη συγκυρία: Ο κυριότερος εκφραστής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από όλα τα κράτη – μέλη (eEurope 
2005), εκπνέει στις 31/12/2005 και πριν ακόμα από την εκπνοή του έχει γίνει ήδη 
απολογισμός για τα αποτελέσματά του με βάση τους δείκτες που πλαισιώνουν αυτό 
το ευρωπαϊκό σχέδιο. Μέσα από αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται η πορεία κάθε 
κράτους – μέλους για την υλοποίηση του απώτερου στόχου της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ως το 2010 η ανταγωνιστικότερη 
και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για αειφόρο οικονομική 
ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίες και με μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή». 
 
Με τη λήξη του ευρωπαϊκού αυτού σχεδίου η Ευρωπαϊκή Ένωση δε σταματά εκεί 
αλλά αντίθετα υιοθετεί ένα άλλο σχέδιο δράσης – στρατηγική για τη συνέχιση του 
eEurope 2005. Η νέα αυτή στρατηγική εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας και φέρει το όνομα: i2010 Information Space Innovation & Investment 
in R&D Inclusion, ενώ θεωρείται η αντικαταστάτρια του σχεδίου eEurope καθώς 
είναι πλήρως συμβατή με το προηγούμενο σχέδιο. 
 
Όλοι οι παραπάνω εκφραστές καθώς και ό,τι συνθέτει και επηρεάζει την εικόνα της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής 
εργασίας. Ειδικότερα, στην εισαγωγή επιχειρείται μια αποσαφήνιση του όρου 
Ψηφιακή Οικονομία ή Ψηφιακή Εποχή καθώς και η ανάδειξη της συμβολής της 
πληροφορίας και της τεχνολογίας στη νέα αυτή Ψηφιακή Εποχή. 
Κατόπιν, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη περιγραφή και γνωριμία μας με 
τις ιδιαιτερότητες της Δημόσιας Διοίκησης, σε αντίθεση με τον Ιδιωτικό Τομέα, οι 
οποίες σαφώς και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα της έγκαιρης υιοθέτησης και 
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εισαγωγής της έννοιας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δημόσιο βίο. Επιπλέον, 
αναλύονται τα προβλήματα και τα χαρακτηριστικά της Δημόσιας Διοίκησης, η έννοια 
της γραφειοκρατίας αλλά και του φαύλου κύκλου της γραφειοκρατίας. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, με τα διάφορα μοντέλα ανάπτυξής της καθώς και με τα οφέλη που 
προκύπτουν από την εισαγωγή της.  
 
Επίσης, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται μια σειρά από ανασταλτικούς παράγοντες 
αλλά και παράγοντες επιτυχίας για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Ο παραπάνω κατάλογος σε καμία περίπτωση δεν είναι εξαντλητικός.  
 
Άμεση σχέση έχει και το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο εξηγείται γιατί η Διοίκηση 
Ολικής Ποιότητας αποτελεί και αυτή με τη σειρά της παράγοντα επιτυχίας της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στη Δημόσια Διοίκηση. 
 
Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται οι κυβερνητικές δικτυακές πύλες ή κόμβοι 
(portals) καθώς και η σημαντική διαφορά τους με τους κυβερνητικούς τόπους. 
 
Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή των βασικότερων 
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, σχεδίων δράσεων και στρατηγικών για την 
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εθνική 
Ψηφιακή Στρατηγική που χαράκτηκε για το 2006-2013. 
 
Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρατίθεται μια έρευνα. Ειδικότερα, αναλύονται τα 
αποτελέσματα όλων των δεικτών του σχεδίου eEurope 2005 σε εθνικό επίπεδο τα 
οποία και συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα δεικτών των άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών. 
 
Συμπερασματικά από την παρούσα διπλωματική εργασία προκύπτει ότι η Ελλάδα 
απέχει κατά πολύ από την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή σύγκλιση σε σχέση με τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Η καινοτομία, η έρευνα και η εφευρετικότητα είναι στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τους Έλληνες. Ωστόσο, για να μπορέσουν αυτά να αναπτυχθούν και 
να αναδειχθούν χρειάζεται από την Πολιτεία έμπρακτη συμπαράσταση, η οποία 
αποτιμάται με τη τοποθέτηση χρηματικών κονδυλίων στην έρευνα και στις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας. 
 
Αν και η Ελλάδα μέσω των διαφόρων Κοινοτικών Πλαισίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει σημαντικά χρηματικά κονδύλια στη 
τεχνολογία και στην έρευνα, εντούτοις ή διαχείρισή τους και η απορρόφησή τους δεν 
είναι αποδοτική. Πολλά κονδύλια δεν απορροφώνται, μεταφέρονται σε επόμενες 
χρονιές και έτσι η Ελλάδα χάνει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τα οφέλη που 
προκύπτουν από τη τεχνολογία, την έρευνα και την ανάπτυξη. 
Και από την εμπειρική έρευνα που παρατίθεται στο έβδομο κεφάλαιο αλλά και από 
άλλες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί φαίνεται δυστυχώς ότι η Ελλάδα είναι 
ουραγός στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
 
Ειδικότερα, αν και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην αύξηση της 
ευρυζωνικότητας ωστόσο το μέσο κόστος πρόσβασης σε σύγκριση με τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Αυτό προκύπτει από τη μονοπωλιακή 
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κατοχή των σταθερών συνδέσεων του ΟΤΕ. Λύση σε αυτό το ζήτημα θα δοθεί, όπως 
και ακριβώς σχεδιάζεται να γίνει, μέσα από την απελευθέρωση της παροχής 
σταθερών συνδέσεων και σε άλλες εταιρείες. 
 
Η ανασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών λόγω του μη επαρκούς και ασφαλούς 
νομοθετικού πλαισίου, η διστακτικότητα ακόμα και νεαρών ατόμων και μεγάλων 
επιχειρήσεων να συναλλαχθούν με τις Δημόσιες Υπηρεσίες δείχνει πως η ίδια η 
Πολιτεία δεν έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευσή τους. 
Πολλές επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά δεν γνωρίζουν βασικές δυνατότητες που 
μπορούν να τους παρέχουν ηλεκτρονικά οι Δημόσιες Υπηρεσίες γι αυτό και δεν 
επιζητούν περισσότερα. Συνεπώς σε πολλές έρευνες δηλώνουν σχετικά 
ικανοποιημένοι με αυτά που λαμβάνουν από τις ηλεκτρονικά Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
Τελικά, αν και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν εξοικειωθεί με την έννοια του 
ηλεκτρονικού εμπορίου εντούτοις δεν έχουν εξοικειωθεί με την έννοια της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δηλαδή των συναλλαγών τους με τις Δημόσιες 
Υπηρεσίες. 
Αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που παραθέσαμε στο 
τελευταίο κεφάλαιο που δείχνει ότι μόλις το 12% των χρηστών του διαδικτύου όσον 
αφορά τα νοικοκυριά αντικατέστησε τις προσωπικές επισκέψεις του στις Δημόσιες 
Υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Τα αποτελέσματα σαφώς είναι καλύτερα με τις επιχειρήσεις 
καθώς φαίνεται να προβαίνουν σε περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις 
Δημόσιες Υπηρεσίες 
 
Η αλλαγή κουλτούρας που επιτάσσει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να 
εμπνέεται και να καθοδηγείται από την ίδια την Πολιτεία. Ο ρόλος, λοιπόν, της 
Πολιτείας προς το δρόμο της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης είναι 
στρατηγικός και έχει βαρύνουσα σημασία. 
 
Εν κατακλείδι και χωρίς να τα ισοπεδώνουμε όλα η Ελλάδα έχει κάνει κάποια 
βήματα. Αυτά όμως δεν αρκούν αφού συγκρινόμενη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
βρίσκεται ακόμα πολύ πίσω. Η ιδιαιτερότητα και το καλό αυτής της διπλωματικής 
εργασίας είναι ότι είναι δυναμική. Τα ποσοστά της Ελλάδος που χαρακτηρίζουν την 
υφιστάμενη κατάστασή της μπορεί σε δύο ή τρία χρόνια να διαφέρουν πολύ από ότι 
έχουμε καταγράψει τώρα. Αυτό θέλουμε και αυτό ευχόμαστε, γιατί αυτό θα σημαίνει 
ότι έχουν γίνει βήματα και οδηγούμαστε πλέον προς τη Ψηφιακή Οικονομία. 
 
Έτσι, λοιπόν, με κινητήρα το ανθρώπινο δυναμικό και τη Πολιτεία και με όχημα τη 
τεχνολογία καλούμαστε να οδηγηθούμε και να επιτύχουμε στη Νέα αυτή Ψηφιακή 
Εποχή. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ............. ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ........................................ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ..........................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 
3.2 ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ...ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 
3.3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ .....................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 3ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ............ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ........................................... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ......... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 
4.2 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ .............. ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 4ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ............ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (PORTALS) ....ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

5.1 ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ – ΚΟΜΒΩΝ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 5ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ............ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.....ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

6.1 ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ........ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 6ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ............ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ EEUROPE 2005 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ .............................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...........................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 
7.2 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ EEUROPE 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 

ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 7ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ............. ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ............................................. ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ .................................................... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ............................................... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.................................................... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΑΡΘΡΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ –ΣΥΝΕΔΡΙΑ ..ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Πρωταρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτριά μου κυρία Β. Πέκκα – 

Οικονόμου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντάς μου αυτό το θέμα στη 

διπλωματική εργασία. Επίσης, θα ήθελα να την ευχαριστήσω θερμά για την 

υποστήριξή της και για τη σωστή καθοδήγησή της καθόλη τη διάρκειά συγγραφής 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Χωρίς τις εύστοχες παρατηρήσεις της, τις 

παροτρύνσεις και διορθώσεις της η διπλωματική εργασία δεν θα είχε τη παρούσα 

μορφή. 

 

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους καθηγητές μου στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα αλλά και τον καθηγητή μου στο προπτυχιακό Β. Ν. Κέφη, 

καθώς με τις γνώσεις που μου προσέφεραν με βοήθησαν στην εκπόνηση της 

παρούσης διπλωματικής εργασίας. 

 

Τέλος, θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την 

ηθική και υλική συμπαράστασή τους αλλά και όσους μου στάθηκαν κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας. 

 

Γιαννοπούλου Δ. Γεωργία  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΦΑΛΜΑ! 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΦΑΛΜΑ! 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ NRI ........................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ......ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ .........................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. ..................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ............................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1: ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ 

ΤΟ…10........................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 

EEUROPE 2005...........................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1: Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ .......... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  1.2: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ..... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ .... ΣΦΑΛΜΑ! 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ . ΣΦΑΛΜΑ! 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ...ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ LAYNE ΚΑΙ LEE.........ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SAFADΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.5: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 13 ΕΠΙΠΕΔΩΝ.............ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ...ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ......... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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 IV

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL ΜΕ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΑΣΜΑΤΑ.......ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2: ΜΟΝΤΕΛΟ EFQM .......ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3: ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΠΑ..........ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΣΤΙΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ...ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1: ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

....................................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.2: ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ......... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.3: ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ............. ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.4: ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ .....ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.5: ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ .........ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.6: ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ......... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.7: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

....................................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.8: ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ........ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1: ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ............................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2: % ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΟΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑ ΣΚΟΠΟΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.3: % ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 10+ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΟΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑ 

ΣΚΟΠΟ .......................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.4: % ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, WEBSERVER, ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

....................................................................ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.5: ΈΡΕΥΝΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ – ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 V 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 
«Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της 

πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, 

ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους…» (άρθρο 5Α§2 του 

Συντάγματος). 

 

Είναι γεγονός πως η ανθρωπότητα διανύει την περίοδο της Ψηφιακής Εποχής ή της 

Ψηφιακής Οικονομίας. Ο όρος Ψηφιακή Οικονομία1 εμφανίστηκε στο βιβλίο του Don 

Tapscott, με τον τίτλο: «The Digital Economy», το 1996, κάνοντας αναφορές στο ρόλο 

της τεχνολογίας, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στον αντίκτυπο αλλά και γενικότερα στη 

διάδοση και συμβολή των  πληροφοριακών συστημάτων. Μια δεύτερη προσέγγιση για 

την αποσαφήνιση της έννοιας της Ψηφιακής Οικονομίας επιχειρείται από το 

Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου με τίτλο: «The Emerging Digital Economy». Η 

δεύτερη προσέγγιση προσπαθεί να συνδέσει την Ψηφιακή Οικονομία με την Οικονομία 

της Πληροφορικής.  

 

Ο διεθνής ανταγωνισμός, οι αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών επιτάσσουν σε όλες τις 

επιχειρήσεις να ενσωματώσουν και να βασιστούν στις νέες τεχνολογίες, χτίζοντας μια 

παγκόσμια «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το νέο, όμως αυτό περιβάλλον απαιτεί όχι 

μόνο από τους ιδιωτικούς οργανισμούς αλλά και από τους δημόσιους να 

προσαρμοστούν. 

 

Το Σύνταγμά μας εν προκειμένω είναι σαφές. Το άρθρο 5Α§2 του αναθεωρημένου 

Συντάγματος το 2001 κάνει σαφές ότι ο οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση 

                                                
1 Κουρκουμπέτης Κώστας, Μπούμπουκας Ευάγγελος, Σαμιώτης Κώστας, «Καινοτομία  στη Ψηφιακή Εποχή: Νέες 
Επιχειρήσεις», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (e-business forum), 2001, σελ. 6. 
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και από την άλλη επιβάλλει στην Πολιτεία να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο που θα 

διευκολύνει το δικαίωμα αυτό. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα καθολικό δικαίωμα. 

 

Χαρακτηριστικό του νέου περιβάλλοντος που έχει δημιουργηθεί, δηλαδή της λεγόμενης 

Ψηφιακής Εποχής, είναι η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών αλλά και η σημασία της 

πληροφορίας.  Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών είναι εμφανής γι αυτό και στην 

παρούσα φάση θα τονίσουμε τη σημασία της πληροφορίας (information). 

 

Η λέξη information2 προέρχεται από την λατινική λέξη informatio που σημαίνει ιδέα, 

περιγραφή αλλά και εκπαίδευση. Η λέξη informatio έχει τις ρίζες της στο ρήμα informare 

και αποτελείται από το συνδετικό in και το formare που σημαίνει διαμορφώνω.  

 

Στην εποχή της Ψηφιακής Εποχής η έννοια της πληροφορίας έχει βαρύνουσα σημασία, 

παίζει καταλυτικό ρόλο καθώς έχει αναχθεί3 σε υπέρτατο αγαθό της Παγκόσμιας 

Οικονομίας της Γνώσης. Η πληροφορία4 δεν είναι μόνο ο μοχλός που χρησιμοποιεί ο 

επιχειρηματικός κόσμος στον αγώνα του για επίτευξη ανταγωνιστικότητας και εμπορικής 

αξίας, αλλά είναι και πολύτιμο αγαθό για τον απλό πολίτη. 

 

Το Δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος πληροφορίας στην Ελλάδα. Σπάνια όμως η 

πληροφορία αυτή αναλύεται σε πραγματικό χρόνο, εξετάζεται και αξιοποιείται, όταν από 

την άλλη στον ιδιωτικό τομέα η έγκαιρη πληροφόρηση και αξιοποίησή της αποτελεί 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Επειδή, ο ιδιωτικός τομέας έχει ήδη αντιληφθεί ότι 

στην επιβίωσή της καταλυτικό ρόλο παίζει η πληροφορία έχει εγκαταστήσει συστήματα 

που βοηθούν στη γρήγορη συσσώρευση και  ανάλυση δεδομένων ( Data Warehousing 

and Data Mining). 

 

Ο ρόλος, λοιπόν, της Πολιτείας προς το δρόμο της «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

διαμορφώνεται ως ρόλος στρατηγικής σημασίας για την πορεία της οικονομίας στο 

διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

                                                
2 http:// www.educational.rai.it/lemma/testi/editoria/informazione.htm 
3 Τάσος Καφαντάρης,  «Αφιέρωμα στο e-government», XRAM , τεύχος 155 , Φεβρουάριος 2002, σελ. 11 
4 Τάσος Καφαντάρης, ό.π  
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Τι είναι, όμως, η «Κοινωνία της Πληροφορίας»; Ο όρος5 «Κοινωνία της Πληροφορίας»  

αναφέρεται σε μια μορφή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης όπου η απόκτηση, 

αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη 

δημιουργία γνώσης και στην ικανοποίηση αναγκών ατόμων και επιχειρήσεων, παίζοντας 

έτσι κεντρικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, στην παραγωγή πλούτου και στη 

διαμόρφωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

 

Βασικό όχημα για την πορεία της Ελλάδος προς την «Κοινωνία της Γνώσης και της 

Πληροφορίας» αποτελεί το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», το 

οποίο φέρει προϋπολογισμό 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, (το μεγαλύτερο πρόγραμμα αυτού 

του είδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση), και διάρκεια έξι χρόνια (2000-2006).  

 

Παράλληλα, η Επιτροπή Πληροφορικής, το ανώτατο θεσμοθετημένο όργανο για τον 

καθορισμό της στρατηγικής αλλά και γενικότερα για θέματα τεχνολογίας, παρουσίασε 

στα μέσα Ιουλίου του 2005 και έθεσε προς δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο του 

2005, την πρότασή της για την εθνική ψηφιακή στρατηγική 2006-2013 (Η στρατηγική 

αυτή αναλύεται διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο). 

 

Θα πρέπει, να σημειώσουμε ότι όλα τα εθνικά προγράμματα δράσης, τα οποία 

περιγράφονται σε επόμενο κεφάλαιο, και ειδικότερα το Πρόγραμμα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας», αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

ομαλή και επιτυχή μετάβαση της Ευρώπης στην Ψηφιακή Οικονομία. 

 

Τον Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα 

χάραξε τη στρατηγική της Λισσαβόνας για τα επόμενα δέκα χρόνια σχετικά με την 

οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανανέωση. Η πορεία της Ευρώπης προς την 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» βαδίζει με γνώμονα την επίτευξη του στρατηγικού στόχου 

της Λισσαβόνας που είναι:  

                                                
5 «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας 2002», Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών- Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Αθήνα 2002, σελ 23. 
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 4 

 

«Να γίνει η Ευρώπη η πιο δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο, μια 

οικονομία βασισμένη στη γνώση». 

Μεταξύ άλλων προσπαθειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κυριότερος εκφραστής αυτής της 

στρατηγικής υπήρξε το σχέδιο δράσης e-Europe, αρχικά το e-Europe 2002 και μετέπειτα 

το e-Europe 2005, αλλά και η πρωτοβουλία i2010. (Όλα τα ευρωπαϊκά σχέδια και 

προγράμματα αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο). 

 

Τελικά, με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η «Κοινωνία της Πληροφορίας» 

απαιτεί καλύτερης ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες. Η Ελλάδα στον ανηφορικό δρόμο 

προς την ουσιαστική σύγκλιση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να κερδίσει το 

στοίχημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το όραμα για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση στην  Ελλάδα θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη.  

 

Το επόμενο κεφάλαιο έχει ως στόχο τη σύντομη περιγραφή και γνωριμία μας με τις 

ιδιαιτερότητες της Δημόσιας Διοίκησης, σε αντίθεση με τον Ιδιωτικό Τομέα. Οι 

ιδιαιτερότητες αυτές σαφώς και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα της έγκαιρης 

υιοθέτησης και εισαγωγής της έννοιας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δημόσιο 

βίο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 

 

 

1) Κουρκουμπέτης Κώστας, Μπούμπουκας Ευάγγελος, Σαμιώτης Κώστας, 

«Καινοτομία στη Ψηφιακή Εποχή: Νέες Επιχειρήσεις», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Κοινωνία της Πληροφορίας (e-business forum), 2001, σελ.6. 

 

2) http:// www.educational.rai.it/lemma/testi/editoria/informazione.htm 

 

3) Τάσος Καφαντάρης,  «Αφιέρωμα στο e-government», XRAM , τεύχος 155 , 

Φεβρουάριος 2002, σελ. 11 

 

4) Τάσος Καφαντάρης,  «Αφιέρωμα στο e-government», XRAM , τεύχος 155 , 

Φεβρουάριος 2002, σελ. 11 

 

5) «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας 2002», Υπουργείο Οικονομίας & 

Οικονομικών- Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Αθήνα 

2002, σελ 23. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ: ΈΝΝΟΙΑ, ΔΟΜΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

 

 
1.1 Εισαγωγή 

 

 

«Νew conditions impose new requirements on government and those who conduct 

government». ( F. D. Roosvelt) 

 

Πράγματι, στο νέο περιβάλλον εντείνεται ο ρόλος του κράτους για την ενθάρρυνση της 

καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της άρσης των αντικινήτρων με ταυτόχρονη 

υποστήριξη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του πιο σημαντικού κεφαλαίου μιας 

κοινωνίας: το ανθρώπινο δυναμικό. 

 

Στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» και την παγκόσμια αγορά, η Δημόσια Διοίκηση 

αποτελεί το βασικό μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Είναι αποδεκτό ότι 

αποτελεί κλειδί για την επίτευξη και ομαλή εισαγωγή στην αποκαλούμενη: Ψηφιακή 

Οικονομία. 

 

«Η Δημόσια Διοίκηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα της κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας, καθώς μέσω αυτής ενεργοποιούνται τα θεσμικά πλαίσια και οι 

μηχανισμοί στήριξης, λειτουργίας και ελέγχου των οικονομικών αλλά και κοινωνικών 

δραστηριοτήτων τόσο σε θεσμικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της χώρας» 

(Βελλή, 1996).6  

 

Την ίδια περίπου άποψη εκφράζει και ο Παγκάκης (2000) σε άρθρο του: «Η Δημόσια 

Διοίκηση εξ΄ ορισμού δεν είναι και δεν μπορεί να είναι στατική αλλά πρέπει να είναι 

δυναμική όπως κάθε οργανισμός που θέλει να επιβιώσει, να προσαρμόζεται στις 
                                                
6 Βελλή Α., «Εκπαίδευση και Κατάρτιση στο Δημόσιο Τομέα», Ενημερωτική Έκθεση, 23 Σεπτέμβριος 1996, σελ. 3 
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καθημερινά μεταβαλλόμενες συνθήκες, να εξελίσσεται και να αναπτύσσει τη δράση του στο 

περιβάλλον που επιτρέπει ή και απαιτεί την ύπαρξή του».7   

 

Επιταγή, λοιπόν, της σύγχρονης εποχής και του διεθνούς ανταγωνισμού είναι ο 

εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, η ανασυγκρότηση και η πραγματική 

επανίδρυσή της. Η επιτακτικότητα της διοικητικής μεταρρύθμισης πηγάζει από την 

επίγνωση όλων ότι ο σημερινός τρόπος οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί 

σημαντικό περιοριστικό παράγοντα για την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη καθώς και 

για την κοινωνική συνοχή της χώρας.8   

 

Τι εννοούμε, όμως, με τον όρο Δημόσια Διοίκηση και συγκεκριμένα με τον όρο 

Δημόσιο Τομέα, γιατί είναι επιτακτική η ανάγκη της διοικητικής μεταρρύθμισης, ποια η 

διαφορά Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, γιατί η έννοια της γραφειοκρατίας έχει 

παρεξηγηθεί και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα απαιτούν άμεσες απαντήσεις. 

 

                                                
7 Παγκάκης Γ. , «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων», Διοικητική Ενημέρωση, Τεύχος 18, Σεπτέμβριος 2000, σελ.  8-16 
8 «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία: Η επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης» (2005-2007), Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2005, σελ 1.  
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1.2 Η Επιτακτικότητα της διοικητικής μεταρρύθμισης9 

 

 

Στην παραπάνω εισαγωγή επιχειρήθηκε μια πρώτη αναφορά στη σημαντική συμβολή του 

Δημόσιου Τομέα στην οικονομική πρόοδο, ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή της χώρας. 

Παράλληλα, είναι γεγονός πως οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας 

προσφέρουν τα απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη του σκοπού αυτού.  

 

Ωστόσο, στην ιστορική εξέλιξη και διαμόρφωση της Δημόσιας Διοίκησης, παρά τα όποια 

θετικά βήματα μπορούν να καταγραφούν μέσα από τις διάφορες πολιτικές που έχουν 

εφαρμοστεί, η τεκμηριωμένη ανάλυση αναδεικνύει το έλλειμμα διοίκησης το οποίο 

διαχέεται σε όλα τα υποσυστήματα της ελληνικής κοινωνίας. 

 

Μερικά από τα προβλήματα της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης είναι και τα παρακάτω: 

 Απουσία στρατηγικής δράσης, αναποτελεσματικό σύστημα διοίκησης, 

 Αναξιοκρατία, 

 Κακή διαχείριση των ανεπαρκών δημόσιων πόρων, 

 Διαφθορά και δομική αδράνεια, δαιδαλώδες νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

 Διοικητική ισοπέδωση, ατροφία πειθαρχικού δικαίου, 

 Οργανωτικές επικαλύψεις, 

 Απουσία ορθολογικής σχεδίασης θέσεων εργασίας, 

 Ο φαύλος κύκλος της γραφειοκρατίας, 

 Υψηλό κόστος της διοικητικής λειτουργίας. 

 

Το σημαντικότερο, όμως, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές δημόσιες 

επιχειρήσεις κατά τον Β. Ν. Κέφη (1998) είναι η έλλειψη κατευθυντήριων εντολών λόγω 

της έλλειψης συγκεκριμένης αναπτυξιακής πολιτικής από το ελληνικό κράτος, ο βαθμός 

της διοικητικής τους αυτοτέλειας, η συγκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και η χαμηλή 

αποτελεσματικότητά τους.10 

                                                
9 «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία: Η επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης» (2005-2007), ό.π  
10 Κέφης Ν. Βασίλειος, «Το Μάνατζμεντ των Δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών», Interbooks, 1998, σελ. 15  
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Οι Μακρυδημήτρης και Μιχαλόπουλος11 (1998) τονίζουν ότι η χαμηλή ποιότητα της 

ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης επηρεάζεται κυρίως από τη διαμορφωθείσα 

δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία που καλλιεργεί τη μετριότητα, την ευθυνοφοβία, την 

τυπολατρία και συχνά την αδιαφορία, με αποτέλεσμα ικανά και δημιουργικά στελέχη να 

απορροφώνται από το σύστημα. Ο υψηλός βαθμός επίδρασης του συστήματος στον 

άνθρωπο ενισχύεται και από τους ερευνητές Rummler και Brache (1995)12, οι οποίοι 

διατυπώνουν την άποψη: «Αν βάλεις ένα καλό εργαζόμενο απέναντι σε ένα κακό σύστημα 

το σύστημα πάντα επικρατεί».  

 

Επιπλέον, οι Μακρυδημήτρης και Μιχαλόπουλος αναφέρονται στα παρακάτω σημεία ως 

παράγοντες αναποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης: 

 Μονιμότητα, 

 Προαγωγή με βάση χρόνο υπηρεσίας αντί για την ικανότητα, εργατικότητα και 

αποδοτικότητα, 

 Έμφαση σε τυπικά προσόντα αντί για ουσιαστικά, 

 Έλλειψη σχεδιασμού εργασίας και στόχων για την κάθε μονάδα και κάθε 

υπάλληλο, 

 Απογύμνωση από ευθύνες, 

 Μη σύνδεση μισθού και απόδοσης. 

 

Επίσης, οι Αλεξιάδη και Περιστερά13 (2000) διευκρινίζουν ότι ένα από τα βασικά 

προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης είναι η ελλιπής καθοδήγηση, εκπαίδευση, 

επιμόρφωση και ενημέρωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε νέες τεχνολογίες 

και μεθόδους. 

 

Συνέπεια όλων των παραπάνω παθολογιών είναι το κόστος των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων να υπολείπεται των ωφελειών.  

                                                
11 Μακρυδημήτρης Α. & Μιχαλόπουλος Ν., «Εκθέσεις εμπειρογνωμόνων για τη Δημόσια Διοίκηση 1950-1998», Παπαζήση, 1998, 
σελ. 706-730 
12 Rummler  G., & Brache A., «Improving performance», Second edition , Josseybass Inc, 1995, Second edition,  p. 13 
13 Αλεξιάδη Α., & Περιστερά Β., «Η αποδοτικότητα-Αποτελεσματικότητα στη Δημόσια Διοίκηση», Διοικητική Ενημέρωση, Τεύχος 
18, Σεπτ. 2000, σελ.  25-38 
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Συγκεκριμένα, μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρει τη γραφειοκρατία ως τον πιο 

σημαντικό παράγοντα μη προσέλκυσης επενδύσεων στις διάφορες χώρες. Ειδικότερα, η 

Ελλάδα κατατάσσεται στην εκατοστή εικοστή πέμπτη θέση σε σύνολο εκατόν τριάντα 

δύο χωρών ως προς τον αριθμό διαδικασιών που απαιτούνται και τις απαιτούμενες 

ημέρες για την ίδρυση μιας νέας εταιρείας. 

 

Αντίστοιχα, όμως συμπεράσματα, αναφορικά με τη δυσμενή επίδραση της 

γραφειοκρατίας στην ανταγωνιστικότητα μιας χώρας επιβεβαίωσε και έκθεση του 

Institute of Management and Development για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

οικονομίας σύμφωνα με την οποία η τελευταία έπεσε από την τεσσαρακοστή έκτη θέση 

(46) το 2003 στην τεσσαρακοστή ένατη θέση (49) το 2004! 

 

Τέλος, παρατίθενται παρακάτω και κάποια συμπεράσματα για την ανάγκη 

μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης, όπως προέκυψαν από εργασίες του Συμποσίου 

του ΟΟΣΑ το 199914. 

 

ü Η κυβέρνηση είναι αναγκαίο να συμβαδίζει με τη κοινωνία 

Οι ανάγκες και οι επιθυμίες των πολιτών συνεχώς διαφοροποιούνται και εξελίσσονται. 

Πολλές φορές η ίδια η τεχνολογική πρόοδος δημιουργεί καινούριες επιθυμίες και 

ανάγκες. Η πολιτεία πρέπει να είναι εκεί, να βρίσκει συνέχεια τρόπους και λύσεις για την 

ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 

 

ü Αναβάπτιση της κυβέρνησης στην εμπιστοσύνη των πολιτών 

Αν το παραπάνω συμπέρασμα υλοποιείται τότε σαφώς επιτυγχάνεται και αναβάπτιση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι αλήθεια, πως οι 

περισσότεροι πολίτες, άμεσα ή έμμεσα, αξιολογούν την εκάστοτε κυβέρνηση με βάση τις 

υπηρεσίες που παρέχει η Δημόσια Διοίκηση. 

 

ü Ο ρόλος της κυβέρνησης αλλάζει υπό νέους παράγοντες πίεσης 

                                                
14 Συμπόσιο του ΟΟΣΑ με τίτλο: «Government of the Future: Getting from here to there», που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 
διήμερο 14-15 Σεπτεμβρίου 1999. 
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Από τη στιγμή που οι επιθυμίες και οι ανάγκες των πολιτών εξελίσσονται και ως εκ 

τούτου αλλάζει και η ίδια η κοινωνία, πρέπει να αλλάξει και ο ρόλος της κυβέρνησης. 

Πρακτικά, σημαίνει ότι η Δημόσια Διοίκηση αντιμετωπίζει και η ίδια ανταγωνισμό, 

μέσω των διεθνών δομών και συνεργασιών, εξωτερικεύοντας (outsourcing) πολλές από 

τις θεμελιώδεις και μη λειτουργίες της κλπ. 

 

Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης. Μια 

μεταρρύθμιση που θα ξεκινά από τα θεμέλια! 
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1.3 Ορισμοί – Διαφορές Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα 

 

 

Σύμφωνα με τον Τάτσο Ν. (1994)15 η έννοια του Δημόσιου Τομέα είναι ταυτόσημη με 

την έννοια της γενικής κυβέρνησης καθώς σε αυτήν περιλαμβάνονται16: η κεντρική 

Διοίκηση, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 

και τα διάφορα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

 

Ο Β. Ν. Κέφης ( 1998)17 αναφέρει ότι: «Η επιχειρηματική δραστηριότητα του κράτους, η 

οποία ασκείται κυρίως μέσα από τις δημόσιες επιχειρήσεις, επικεντρώνεται στη διάθεση 

αγαθών και υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, αλλά και στην εξυπηρέτηση των 

αναγκών του». 

 

Ωστόσο18, οι τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις συνετέλεσαν στο να 

μεταφερθούν στρατηγικοί και σημαντικοί τομείς της Δημόσιας Διοίκησης στον Ιδιωτικό 

Τομέα, να εισαχθεί η έννοια της πελατείας και της ποιότητας αλλά και μέθοδοι που 

αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν πρώτα στον Ιδιωτικό Τομέα (όπως: ανασχεδιασμός 

διαδικασιών –reengineering-, σμίκρυνση –downsizing κλπ) να εφαρμόζονται και στο 

Δημόσιο Τομέα. Με αυτήν ακριβώς την λογική αρχίσαμε να μιλάμε και για το λεγόμενο 

Δημόσιο Management το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε ότι διαφέρει από την έννοια της 

Δημόσιας Διοίκησης καθώς η τελευταία εκφράζει την παραδοσιακή αντίληψη ως προς τη 

διοίκηση των δημοσίων οργανισμών που ασκείται από τα ανώτατα επίπεδα της 

ιεραρχίας, ενώ το Δημόσιο management χωρίς να αποκλείει την άσκηση εξουσίας, 

χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της ευελιξίας και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην 

συνεργασία και στην υποκίνηση των εργαζομένων για την επίτευξη των σκοπών του 

κράτους σε συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας. 

 

                                                
15 Τάτσος Ν., «Τα Δημόσια Οικονομικά στην Ελλάδα», Το Οικονομικό Κ.&Π. Σμπίλιας, 1994, σελ. 9-11 
16 Γεωργακόπουλος Θ., Πατσουράτης Β, «Δημόσια Οικονομική», Το Οικονομικό Κ.&Π. Σμπίλιας,  1995, σελ. 48-51 
17 Κέφης Ν . Β.., ό.π, σελ.17 
18 Φαναριώτης  Π., «Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών. Εισαγωγή στο Σύγχρονο Δημόσιο Management», Σταμούλης, 
1999, σελ 32-40.  
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Όσο, όμως, και αν προσπαθεί να προσεγγίσει ο Δημόσιος Τομέας τον Ιδιωτικό ως προς 

τη διάρθρωση, κουλτούρα, νοοτροπία, οργάνωση, μεθοδολογία κλπ πάντα θα υπάρχουν 

μεταξύ τους βασικές διαφορές. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την 

εισαγωγή νέων μεθόδων, καινοτομιών, ιδεών, προσεγγίσεων  (όπως και αυτής της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης) στο Δημόσιο Τομέα. 

 

Ας δούμε, όμως, μερικές βασικές διαφορές μεταξύ Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα που 

τονίζει ο Rose:19 

 Μονοπωλιακή είναι τις περισσότερες φορές η φύση των υπηρεσιών που 

προσφέρει ο Δημόσιος Τομέας, 

 Σκοπός των δημοσίων επιχειρήσεων είναι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής 

ευημερίας, ενώ του Ιδιωτικού Τομέα είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, 

 Ελλιπής και ασύμμετρη είναι η πληροφόρηση που έχουν οι χρήστες των 

Δημοσίων Υπηρεσιών σε αντίθεση με τους καταναλωτές των Ιδιωτικών 

Υπηρεσιών, 

 Συλλογικός είναι ο χαρακτήρας των υπηρεσιών του Δημοσίου (εξυπηρέτηση 

συλλογικών αναγκών), ενώ στον Ιδιωτικό Τομέα ο χαρακτήρας είναι 

εξατομικευμένος, 

 Μεταβλητός ο χαρακτήρας των Δημοσίων Υπηρεσιών ανάλογα με την φιλοσοφία 

της εκάστοτε κυβέρνησης, 

 Διαφορετικότητα στους σκοπούς (ικανοποίηση συλλογικών αναγκών), τρόπου 

λειτουργίας (συλλογική δράση) και των συνθηκών (αρχές της ισότητας, 

κοινωνικής δικαιοσύνης κλπ) που επικρατούν στο χώρο των Δημοσίων 

Υπηρεσιών, 

 Αυστηρή είναι η εφαρμογή των συστημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των 

οργανισμών του Δημοσίου.  

 

Αν ο Rose υποστηρίζει πως αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα, οι Politt Christopher & Bouckaert Geert20 τονίζουν ότι η διαφορά έγκειται στο 

                                                
19 Rose A. & Lawton A., «Public Services management», Prentice Hall , 1999 
20 Politt Christopher & Bouckaert Geert, «Quality improvement in European public services», SAGE Publications, London 1995, 
pp.12-14 
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ότι: «Ο Ιδιωτικός Τομέας λαμβάνει υπόψη του τις απαιτήσεις μόνο των χρηστών-

καταναλωτών της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Στην αγορά του Ιδιωτικού Τομέα, οι 

συνδέσεις ανατροφοδότησης μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή είναι πολύ άμεσες και 

χρησιμοποιούνται για να υπενθυμίζουν στον παραγωγό τη σημασία του να ικανοποιούνται 

οι ανάγκες των πελατών του». 

 

Μια άλλη σημαντική διαφορά κατά τον Donnelly Mike, Wisniewski Mike, Dalrymple 

John and Curry Adrienne21, είναι ότι τελικός αποδέκτης του Ιδιωτικού Τομέα είναι ο 

εξωτερικός πελάτης, ενώ του Δημόσιου Τομέα είναι ο πολίτης.  

Με την έννοια πολίτης22 εννοείται η συγκέντρωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε 

ένα άτομο, στο πλαίσιο ενός συνταγματικού κράτους…Ο πολίτης μπορεί να πληρώσει 

έμμεσα ή άμεσα κάποιο σχετικό τίμημα για την εν λόγω υπηρεσία, αλλά ενδέχεται να 

πληρώσει και για κάποια υπηρεσία που δεν τον αφορά άμεσα ή πιθανόν να μην 

απολαύσει ποτέ. 

 

Αντίθετα, στον Ιδιωτικό Τομέα είναι πολύ πιο εύκολο να καθοριστεί ο τελικός 

αποδέκτης της υπηρεσίας - προϊόντος. Επομένως, πελάτης θεωρείται το σύνολο των 

ατόμων που είναι διατεθειμένα να πληρώσουν την προκαθορισμένη από την αγορά τιμή 

για την απόκτηση της υπηρεσίας- προϊόντος. 

                                                
21 Donnelly Mike, Wisniewski Mike, Dalrymple John and Curry Adrienne, «Measuring service quality in local government: The 
Servqual approach, International Journal of public sector management», Vol. 8, No. 71995, p.15  
22 Politt Christopher & Bouckaert Geert , ό..π, σελ .6. 
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1.4 Γραφειοκρατία- Έννοια και περιεχόμενο23 

 

 

Αναμφισβήτητα, όλοι μας συνειδητά ή υποσυνείδητα έχουμε συνδέσει την έννοια της 

γραφειοκρατίας με κάτι το κακό, μια κακή εμπειρία και άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

έννοια του δημόσιου υπαλλήλου. 

 

Ετυμολογικά, η έννοια της γραφειοκρατίας προκύπτει από τη γραφική εργασία που 

εκτελείται μέσα στο χώρο των γραφείων, από την οποία κυριαρχείται ολόκληρο το 

διοικητικό σύστημα. Αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των διοικητικών υπηρεσιών του 

κράτους αλλά και όλων των οργανισμών γενικότερα, αφού τα γραπτά κείμενα και τα 

αρχεία που τηρούνται αποτελούν στην ουσία τα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύονται οι 

πράξεις και οι συναλλαγές των απρόσωπων οργανισμών. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης γραφειοκρατίας είναι τα εξής: 

 Μονιμότητα, 

 Σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων κατά επίπεδα κάθε οργανωτικής 

διάρθρωσης, 

 Ιεραρχική δομή της εξουσίας, 

 Σταθερό πλαίσιο διαδικασιών, 

 Έγγραφη διατύπωση των επικοινωνιών, συναλλαγών και των σχετικών 

αποφάσεων κλπ. 

 

Αν και όπως αναφέραμε παραπάνω όλοι μας έμμεσα ή άμεσα έχουμε συνδέσει την 

γραφειοκρατία με μια άσχημη εμπειρία μας σε μια Δημόσια Υπηρεσία, εντούτοις ο Π. 

Φαναριώτης υποστηρίζει ότι: «Η σύγχρονη γραφειοκρατία αποτελεί οργανικό και 

αναπόσπαστο μέρος των μεγάλων οργανισμών και του σύγχρονου κράτους.  Από τυπικής 

πλευράς η γραφειοκρατία αποτελεί ένα εκτελεστικό όργανο της εκτελεστικής εξουσίας 

αναφορικά με τα προγράμματά τους και τις πολιτικές τους, ενώ στην ουσία η 

                                                
23 Φαναριώτης  Π., «Δημόσια Γραφειοκρατία, προβλήματα, επιπτώσεις, προοπτικές»,  Αθ. Σταμούλης, 2000, σελ 17-22 & 45-57 & 
67-92.  
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γραφειοκρατία αποτελεί το μοναδικό μέσο υλοποίησης των αποφάσεων της πολιτικής 

εξουσίας, αφού αυτή έρχεται σε άμεση επαφή με το κοινό και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για 

την εκτέλεση των πολιτικών αποφάσεων. Για το λόγο αυτό χωρίς τη γραφειοκρατία η 

λειτουργία του σύγχρονου κράτους θα ήταν αδιανόητη». 

 

Παρόμοια θέση παίρνει και η Andrea, F. Realini24, η οποία υποστηρίζει ότι η έννοια της 

γραφειοκρατίας δεν θα πρέπει να έχει μόνο αρνητική έννοια. Η έννοια των διαδικασιών 

και των πρωτοκόλλων είναι απαραίτητες για κάθε οργανισμό αφού χωρίς τον ξεκάθαρο 

διαχωρισμό των ρόλων και των κανόνων θα ήταν δύσκολο να διεκπεραιωθούν όλες οι 

συναλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση. Απλά η γραφειοκρατία θα πρέπει να εφαρμόζεται 

αποτελεσματικά. 

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η μακραίωνη ιστορία της γραφειοκρατίας υποδηλώνει ότι 

είναι κάτι περισσότερο από μια απλή υπαλληλική λειτουργία διεκπεραίωσης θεμάτων, 

αφού αποτελεί όργανο της πολιτικής εξουσίας (συμμετοχή στη διαμόρφωση και 

ερμηνεία της κυβερνητικής πολιτικής). Με την έννοια αυτή η γραφειοκρατία σε πρώτο 

επίπεδο αναλαμβάνει τη μελέτη και ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν τα υπό 

ρύθμιση προβλήματα και την υποβολή σχετικών προτάσεων καταλήγοντας έτσι να 

έχουμε τους προς ψήφιση νόμους. Σε δεύτερο επίπεδο και πάλι η γραφειοκρατία 

παρεμβαίνει με την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας. Με βάση και τα ανωτέρω, ο Π. 

Φαναριώτης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ένα σημαντικό μέρος της νομοθετικής 

πρωτοβουλίας προέρχεται από την γραφειοκρατία, ενώ στην πράξη, σχεδόν όλο το 

σύνολο των νομοσχεδίων καταρτίζεται από τη γραφειοκρατία.  

 

Αν λοιπόν, η γραφειοκρατία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Δημόσιας Διοίκησης 

τότε γιατί έχει δεχτεί τόση μεγάλη κριτική; 

 

                                                
24 Andrea, F. Realini, «Master Thesis: G2G E-Government: The Big Challenge for Europe», version 1.1, Department Of Informatics 
University of Zurich, September 15, 2004, p 50-51.  

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 17 

1.5 Ο φαύλος κύκλος της γραφειοκρατίας25 

 

 

Αν και παραπάνω υποστηρίξαμε και αιτιολογήσαμε ότι η γραφειοκρατία αποτελεί 

βασικό στοιχείο της Δημόσιας Διοίκησης, ωστόσο δέχεται και εντονότατη κριτική. Η 

εντονότατη αυτή κριτική προέρχεται κυρίως από τις τυχόν καθυστερήσεις που 

ενδεχομένως υφίστανται οι πολίτες στη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, στην 

κατάχρηση εξουσίας από τους γραφειοκράτες αλλά και  στην  ακαμψία πολλές φορές του 

έργου της Διοίκησης (τυπολατρία, αυστηροί κανόνες). 

 

Συνεπεία, όλων αυτών είναι να μιλάμε όχι για γραφειοκρατία, αλλά για τον φαύλο κύκλο 

της γραφειοκρατίας, όπου ο Π. Φαναριώτης τον έχει ορίσει ως εξής: «Ο φαύλος κύκλος 

δημιουργείται από ένα σύνολο καταστάσεων, νοοτροπιών, στάσεων και συμπεριφορών, οι 

οποίες δρουν και αντιδρούν η μία επί της άλλης, εις τρόπον ώστε να διατηρούν ένα 

οργανισμό σε μια διαρκή κατάσταση ανισορροπίας, να τον οδηγούν σε κατάσταση μόνιμης 

σύγκρουσης με το κοινό με το οποίο συναλλάσσεται, καθώς και σε πλήρη απομάκρυνση 

από την κύρια αποστολή του».  

 

Κατά τον Π. Φαναριώτη, οι αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν στο φαύλο κύκλο της 

γραφειοκρατίας μπορούν να συνοψισθούν σε πέντε μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες είναι 

οι εξής: 

§ Περίπλοκα οργανωτικά και λειτουργικά συστήματα, 

§ Ανεξέλεγκτη διόγκωση της λειτουργίας και των ιεραρχικών εξαρτήσεων, 

§ Πολυνομία, ασάφεια οδηγιών και κατευθύνσεων, 

§ Δυσκαμψία διαδικασιών και συστημάτων λειτουργίας των οργανισμών, 

§ Αδικαιολόγητες παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας στο έργο της Διοικήσεως. 

 

Αυτές οι κατηγορίες οδηγούν σε περαιτέρω προβλήματα στη λειτουργία ενός δημόσιου 

οργανισμού. Αυτός ο φαύλος κύκλος της γραφειοκρατίας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

                                                
25 Φαναριώτης Π., ό.π  
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Διάγραμμα 1.1: Ο Φαύλος κύκλος της γραφειοκρατίας 

Πηγή: Φαναριώτης Π., «Δημόσια Γραφειοκρατία, προβλήματα, επιπτώσεις, προοπτικές»,  

Αθ. Σταμούλης, 2000, σελ 85.  

 

 

Οι συνέπειες είναι γνωστές (αδράνεια, στασιμότητα έργου, διαμαρτυρίες κοινού, χαμηλή 

ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών, μη ολοκλήρωση έργων και σχεδίων, άσκοπη 

κατανάλωση πόρων κλπ), η απαλοιφή των οποίων απαιτούν δραστικά μέτρα.  

 

Κατά τον Π. Φαναριώτη κάποια ενδεικτικά δραστικά μέτρα είναι τα εξής: 

Ανασχεδιασμός διαδικασιών (reengineering), μείωση μεγέθους επιχείρησης 

(downsizing), συστήματα ολικής ποιότητας, η αξιοποίηση του διανοητικού κεφαλαίου ΠΑ
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(Intellectual Capital) και  πελατοκεντρικός προσανατολισμός - αντίληψη που αποβλέπει 

στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του κοινού (customerization-

customer oriented). 

Σε όλα τα παραπάνω καλούμαστε να αποδείξουμε ότι και ένα άλλο δραστικό μέτρο-αν 

θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε μέτρο- είναι και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που 

αποτελεί και αντικείμενο της παρούσης μελέτης.   
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1.6 Δείκτες απόδοσης της Δημόσιας Διοίκησης - Αξιολόγηση των Δημοσίων 

Υπηρεσιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

 

Αναμφισβήτητα, πριν από αρκετά χρόνια κανείς δεν θα διανοούταν να μιλήσει για 

καθορισμό δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Δημόσια Διοίκηση. Όταν 

μιλάγαμε για τέτοιους δείκτες αναφερόμασταν μόνο στον Ιδιωτικό Τομέα.  

 

Ωστόσο, όπως η Δημόσια Διοίκηση έχει δανειστεί από τον Ιδιωτικό Τομέα πολλές 

μεθόδους εκσυγχρονισμού, έτσι δανείζεται και μεθόδους αξιολόγησής της. Θα πρέπει, 

όμως, να σημειώσουμε ότι ο καθορισμός δεικτών απόδοσης στη Δημόσια Διοίκηση 

φαντάζει ως ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα καθώς η εκροή-το αποτέλεσμα είναι υπηρεσίες 

και οι υπηρεσίες είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν και να μετρηθούν. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τις εξής μεθόδους αξιολόγησης: 

 

 Διοίκηση δια των αντικειμενικών στόχων (Management by objectives)26 

Η μέθοδος αυτή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις αποδόσεις. Η φιλοσοφία της διέπεται από 

την αρχή της συμμετοχικότητας και από το σεβασμό στη διαφορετική άποψη. 

 

Παρατίθεται ένα καλό παράδειγμα για να εξηγήσουμε τη μέθοδο αυτή. Έστω, ότι μια 

επιχείρηση θέτει ως στρατηγικό της στόχο την αύξηση των πωλήσεών της κατά σαράντα 

(40%). Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει όλα τα τμήματα που εμπλέκονται για 

την υλοποίηση αυτού του στρατηγικού στόχου, να υλοποιήσουν τους δικούς τους 

υποστόχους. Αν κάθε τμήμα επιτύχει τους δικούς του στόχους τότε και ο απώτερος 

στρατηγικός στόχος θα έχει επιτευχθεί.  

 

Είναι φανερό, λοιπόν, πως η διοίκηση δια των αντικειμενικών στόχων αποτελεί μια 

προσέγγιση που συντελεί στη συμμετοχική δράση απέναντι στους επιθυμητούς σκοπούς. 

Όπως όλες οι μέθοδοι έτσι και αυτή έχει τα θετικά στοιχεία της (συμμετοχικότητα, 

                                                
26 Κέφης Ν.,  Βασίλης, «Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές για  Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες», Κριτική,  Ιανουάριος 
2005, σελ. 86-89. 
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ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων, στοχοθεσία, συνεργασία και επικοινωνία κλπ) αλλά και 

τα αρνητικά της στοιχεία (έλλειψη διοικητικής υποστήριξης, συγκρούσεις μεταξύ των 

εμπλεκομένων,  εμμονή στα νούμερα κλπ).  

 Η έννοια της παραγωγικότητας27,28 

Κάθε οργανισμός δέχεται εισροές (πρώτες ύλες, κεφάλαια, πληροφορία, ανθρώπινους 

πόρους, τεχνολογία) και μέσω της αξιοποίησης και μεταποίησης παράγει αγαθά (βλ. 

Διάγραμμα 1.2). 

 

 

 
 

 

Διάγραμμα  1.2: Το μοντέλο των ανοιχτών συστημάτων 

 

Το παραπάνω μοντέλο προσδιορίζει το ύψος της παραγωγικότητας (Ρ=
Input
output ) σε κάθε 

επιχείρηση. Στην περίπτωση, όμως του Δημόσιου Τομέα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, 

αυτό δεν είναι διόλου εύκολο καθώς οι εκροές είναι οι υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν 

να ποσοτικοποιηθούν και αποτιμηθούν σε χρηματικές μονάδες. 

 

Το πιο χαρακτηριστικό μέγεθος μέτρησης της παραγωγικότητας29 είναι η 

παραγωγικότητα εργασίας. Συγκεκριμένα, αυτό το μέγεθος δείχνει τις εκροές για κάθε 

                                                
27 Hodgkinson Ann, «Productivity Measurement and enterprise bargaining- the local government perspective», The International 
Journal of Public Sector Management, Vol.12, No. 6, p. 470-481 
28 Neely Andy, «Measuring Business Performance», The Economist Books, London 1998, p. 5-8 

Εισροές Μεταποίηση Αγαθά /υπηρεσίες 

Ανατροφοδότηση 
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εισροή εργασίας για κάθε ανθρωποώρα. Ωστόσο, εισροή δεν είναι μόνο η εργασία, αλλά 

και το κεφάλαιο, γι αυτό και έχει αναπτυχθεί ένα άλλο μέγεθος μέτρησης το οποίο 

αποκαλείται ως multi factor productivity (MFP) και μετρά την αποδοτικότητα σε 

συνάρτηση της εργασίας και άλλων συντελεστών κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται. 

 

Η έννοια της παραγωγικότητας αποτελείται από δυο βασικές συνιστώσες: 

Α) την αποδοτικότητα (efficiency): Το πόσο οικονομικά χρησιμοποιούνται οι εισροές 

της επιχείρησης για να παράγουν συγκεκριμένες εκροές και, 

Β) την αποτελεσματικότητα (effectiveness): Αναφέρεται στην ικανότητα της κάθε 

μονάδας να παρέχει υπηρεσίες που θα πληρούν τις απαιτήσεις του πελάτη.  

 

Υπάρχουν δυο τρόποι βελτίωσης της παραγωγικότητας: 

§ Αύξηση των εκροών με σταθερές εισροές και, 

§ Μείωση των εισροών με σταθερές εκροές 

Σίγουρα το ιδεατό θα ήταν με τους ίδιους πόρους να παρέχουμε περισσότερα (do more 

with less).  

 

 Δείκτες εξυπηρέτησης του πολίτη30 

Αν και οι παρακάτω δείκτες λαμβάνουν χώρα στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δεν θα 

μπορούσαμε να αποκλείσουμε την εφαρμογή τους και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

 

ü Δείκτες που αφορούν τον χρόνο εξυπηρέτησης 
 Μέσος χρόνος ανταπόκρισης των υπηρεσιών σε αιτήματα των πολιτών για 

παροχή διαφόρων πληροφοριών, 

 Μέσος χρόνος ανταπόκρισης των υπηρεσιών σε αιτήματα πολιτών για έκδοση 

διαφόρων πιστοποιητικών, εγγράφων, 

 Μέσος χρόνος ανταπόκρισης των υπηρεσιών σε αναφορές για βλάβες, 

 Μέσος χρόνος ανταπόκρισης έκδοσης διαφόρων αδειών, 

                                                                                                                                            
29  IDABC Egovernment Observatory, February 2005, p. 8 
30 Καριπίδου Χρύσα, «Δείκτες εξυπηρέτησης του πολίτη στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις», Περιοδικό ΕΕΤΑΑ ΑΕ, Τεύχος 20, 
Απρίλιος-Ιούνιος 2002, (Απόσπασμα από σχετική μελέτη που εκπονείται από το τμήμα Οργάνωσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 
της ΕΕΤΑΑ). 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 23 

 Μέσος χρόνος ανταπόκρισης στις περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. 

 

ü Δείκτες που αφορούν στην ποιότητα και στην αξιοπιστία της 

εξυπηρέτησης 

 Ποσοστό λανθασμένων απαντήσεων στις πληροφορίες που δίνονται στους 

πολίτες, 

 Ποσοστό λαθών στα διάφορα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα, 

 Αριθμός διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνονται τηλεφωνικά ή μέσω φαξ 

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail), 

 Αριθμός επαφών που χρειάζεται να κάνει ο πολίτης με διάφορους άλλους 

οργανισμούς για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του, 

 Αριθμός κλήσεων λόγω βλαβών διαφόρων δικτύων. 

 

ü Δείκτες προσπελασιμότητας 

 Ευκολία πρόσβασης, 

 Το κατάλληλο ωράριο λειτουργίας, 

 Ποσοτική επάρκεια της υπηρεσίας, 

 Έλλειψη οικονομικών εμποδίων, 

 Πληροφόρηση για την ύπαρξη της υπηρεσίας, 

 Έλλειψη κοινωνικών, γλωσσικών εμποδίων. 

 

ü Δείκτες που αφορούν τη γενική ικανοποίηση του πολίτη 
 Αριθμός παραπόνων των πολιτών, 

 Ποιότητα και ποσότητα των παρεχομένων υπηρεσιών,  

 Την αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

 Τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων των πολιτών. 

 

 Αυτό-αξιολόγηση Δημοσίων Υπηρεσιών 

Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολιτεία» υλοποιείται μέσω 6 προγραμμάτων, όπου το 

υποπρόγραμμα 2: «Νέα Συστήματα Οργάνωσης  & Διοίκησης» και ειδικότερα το μέτρο: 

2.5 : «Καθιέρωση Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας: Αυτό-αξιολόγηση Δημοσίων ΠΑ
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Οργανώσεων», μιλάει31 για αναδιοργάνωση και αναμόρφωση των δημοσίων 

οργανώσεων. Το μέτρο αυτό σκοπεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των δημοσίων 

οργανισμών να αυτό-αξιολογούν  το σύνολο των εκφάνσεων των λειτουργιών τους. 

 

Στόχοι του μέτρου αυτού είναι οι εξής: 

 Η οργανωσιακή εισαγωγή συστήματος αυτό-αξιολόγησης της δράσης των 

δημοσίων υπηρεσιών, βάσει του «Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης», 

 Ο προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών διοίκησης, 

 Η προοπτική καθιέρωσης Εθνικού Βραβείου Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών. 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων: 

 Πιλοτική εφαρμογή του «Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης» σε επιλεγμένες 

οργανικές μονάδες των περιφερειών, 

 Εφαρμογή του «Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης» στο ΥΠΕΣΔΔΑ, 

 Εφαρμογή του «Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης» στα Υπουργεία. 

 

Επιπλέον, το μέτρο 2.6 : «Εφαρμογή Συστήματος Μέτρησης Απόδοσης Δημοσίων 

Οργανώσεων», με το υποπρόγραμμα:  «Νέα Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης 

Δημοσίων Υπηρεσιών», έχει ως σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των ασκούμενων δημοσίων πολιτικών, τη λειτουργία ενός 

αντικειμενικού και αποτελεσματικού συστήματος μέτρησης αποδοτικότητας των 

δημοσίων οργανώσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3230/2004 (ο νόμος 

αναφέρεται  στη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών - Ειδικά ζητήματα λειτουργίας 

των ΚΕΠ). 

 

Ενδεικτικές κατηγορίες έργων του μέτρου αυτού είναι οι εξής: 

 Εφαρμογή μελέτης μέτρησης αποδοτικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, 

 Μελέτη διαμόρφωσης δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας-αποδοτικότητας, 

 Μελέτη υποστήριξης των Διευθύνσεων Ποιότητας και Αποδοτικότητας στα 

Υπουργεία και Περιφέρειες, 

                                                
31 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία: «Η Επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης » (2005-2007), ό.π, σελ. 45-46, 53-54. 
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 Πιλοτική εφαρμογή της διοίκησης βάσει στόχων σε επιλεγμένες Δημόσιες 

Υπηρεσίες. 

 

Τέλος, το υποπρόγραμμα 4: «Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα το 

μέτρο 4.4:  «Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης Δημοσίων Υπαλλήλων», ομιλεί για τη 

δημιουργία και στατιστική ανάλυση δειγμάτων εντύπων αξιολόγησης δημοσίων 

υπαλλήλων ανεξαρτήτως βαθμού, ειδικότητας και φορέα. 

 

 Δείκτες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη συγκριτική προτυποποίηση του 

eEurope (E-government indicators for benchmarking eEurope)32 

Το Δεκέμβριο του 2000, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας αποφασίστηκε ότι 

όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να παραθέσουν μια λίστα με τις 

είκοσι πέντε (25) κυριότερες Δημόσιες Υπηρεσίες τους προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 

 

Με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν αποφασίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου μια λίστα 

είκοσι (20) δεικτών, όπου οι δώδεκα (12) δείκτες αφορούσαν τους πολίτες και οι οχτώ 

(8) αφορούσαν τις επιχειρήσεις. Οι είκοσι (20) αυτοί δείκτες παρατίθενται στο 

σχεδιάγραμμα που ακολουθεί χωρίς να ακολουθούν σειρά προτεραιότητας. Ενώ τα 

στοιχεία που θα προκύπτουν από τον πίνακα θα συλλέγονται και θα αναλύονται δυο 

φορές τον χρόνο. 

 

Για να ποσοτικοποιηθούν αυτοί οι δείκτες, κατηγοριοποιηθήκαν σε τέσσερα στάδια. 

Τα τέσσερα στάδια είναι τα παρακάτω: 

Στάδιο 1: Πληροφόρηση: Άμεση-σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση για τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες (Information: Online info about public services) 

Στάδιο 2: Αλληλεπίδραση: Λήψη αιτήσεων-φόρμες προς συμπλήρωση (Interaction: 

Downloading of forms) 

Στάδιο 3: Διπλή αλληλεπίδραση: Προώθηση αιτήσεων και επιβεβαίωση αυτών (Two-

way interaction: processing of forms, incl. Authentication) 

                                                
32 www.eu.int/idabc/servlets/Doc 
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Στάδιο 4: Διεκπεραίωση: υποθέσεων (Transaction: case handling, decision and delivery 

(payment)). 

 

Ευνόητο είναι ότι κάποιο στάδιο μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε κάθε είδος 

υπηρεσίας. Στον πίνακα δίπλα από κάθε υπηρεσία αντικατοπτρίζεται ένας αριθμός σε 

παρένθεση ο οποίος αντιπροσωπεύει το υψηλότερο στάδιο που μπορεί να φτάσει. Δίπλα 

βαθμολογείται η υπηρεσία από το 1 - 4 όπου αν κάποια υπηρεσία μπορεί να 

διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά εξ ολοκλήρου, θα πάρει και τις τέσσερις μονάδες. 

Η σύγκριση και τα αποτελέσματα θα προέλθουν αν συγκρίνουμε το πραγματικό 

άθροισμα του σκορ που έλαβαν όλες μαζί οι υπηρεσίες με το ιδεατό σκορ. 

Πίνακας 1.1: Δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης υπηρεσιών Δημοσίου 

Πηγή: www.eu.int/idabc/servlets/Doc 

Βασικές ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

 Δημόσιες υπηρεσίες για πολίτες Στάδια 

   Μέγ. Στάδιο 0 1 2 3 4 

1  Φόροι εισοδήματος: Υποβολή και διεκπεραίωση (4)           

2  Εύρεση εργασίας μέσω ειδικών γραφείων (3)           

3  Κοινωνικές προσφορές  

• Οφέλη ανέργων 

• Επιδόματα παιδιών 

• Κόστη υγείας  

(4)           

4  Προσωπικά στοιχεία (ταυτότητα, άδεια οδήγησης) (3)           

5  Αίτηση αγοράς οχήματος (καινούρια, μεταχειρισμένα, 

εισαγόμενα) 

(4)           

6  Αίτηση για ανέγερση οικίας (4)           

7  Αίτηση στην αστυνομία (3)           

8  Δημόσιες βιβλιοθήκες (διαθεσιμότητα κατάλόγων, εργαλείων 

εύρεσης) 

(3)           

9 Πιστοποιητικά : αίτηση και παραλαβή (3)           ΠΑ
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10  Συμμετοχή στην Ανώτατη Εκπαίδευση (4)           

11  Αίτηση για ταξίδια στο εξωτερικό (3)           

12  Υπηρεσίες υγείας  (4)           

 

 

Πίνακας 1.2: Δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης υπηρεσιών Δημοσίου 

Πηγή: www.eu.int/idabc/servlets/Doc 

 

 Δημόσιες υπηρεσίες για επιχειρήσεις Στάδια 

   Μέγ. Στάδιο 0 1 2 3 4 

1  Κοινωνικές παροχές σε εργαζόμενους  (4)           

2  Φόροι επιχειρήσεων: Υποβολή και διεκπεραίωση (4)           

3 ΦΠΑ: Υποβολή και διεκπεραίωση (4)           

4  Αίτηση για νέα επιχείρηση (4)           

5  Υποβολή στοιχείων σε στατιστικούς οργανισμούς (3)           

6  Τελωνειακές επιβαρύνσεις (4)           

7 Περιβαλλοντικές άδειες (4)           

8  Δημόσιες προμήθειες (4)           

 

 

 Δείκτες eEurope 200533 

Με το σχέδιο δράσης eEurope2002 τα κράτη μέλη συμφωνούν ότι ως το τέλος του 2002 

θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη δικτυακή παροχή όλων των βασικών τους υπηρεσιών. 

Οι πρώτοι δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης με βάση το σχέδιο δράσης eEurope2002 

καθορίζονται μόλις το Νοέμβριο του 2000. 

 

                                                
33 «eEurope2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους . Σχέδιο δράσης που υποβάλλεται ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Σεβίλλης, 21/22 Ιουνίου 2002». Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , ,263,28/5/2002, σελ 9-11. 
(www.europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/news_library/documents/eeurope2005.pdf) 
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Το σχέδιο δράσης eEurope2005 διαδέχεται το σχέδιο δράσης eEurope2002 που είχε 

εγκριθεί τον Ιούνιο του 2000 στη Φέϊρα, ενώ αποτελεί και κομμάτι της γενικότερης 

πολιτικής της Ευρώπης που υλοποιείται μέσω της στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

 

Αρχικά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κάλεσε την Επιτροπή να καταρτίσει 

σχέδιο δράσης eEurope, εστιάζοντας στην : 

 

«Εκτεταμένη διάθεση και χρήση των ευρυζωνικών δικτύων σε ολόκληρη την Ένωση έως 

το 2005 και στην ανάπτυξη του Πρωτοκόλλου ΙΡν6 του διαδικτύου…καθώς και στην 

ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, το ηλεκτρονικό κράτος, την ηλεκτρονική 

μάθηση, ηλεκτρονική υγεία και το ηλεκτρονικό εμπόριο».34 

 

Οι δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν με βάση το σχέδιο δράσης 

eEurope2005 λαμβάνουν υπόψη και το γεγονός ότι δέκα (10) καινούρια μέλη θα 

ενσωματώνονταν στις αρχές του 2004 και άρα θα έπρεπε να αναγνωριστούν και να 

ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και ανάγκες των καινούριων υπό ένταξη χωρών. 

 

Έτσι, ως το 2005, η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει: 

 Σύγχρονες δικτυακές Δημόσιες Υπηρεσίες, 

Ø Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

Ø Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης, 

Ø Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, 

 Δυναμικό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν, 

Και ως καταλύτη για αυτές, 

 Δεδομένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές, 

 Ασφαλή υποδομή πληροφοριών. 

 

Για τα παραπάνω έχουν αναδειχθεί μέτρα πολιτικής όπου θα αξιολογούνται 

συγκριτικά μέσω δεικτών. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης για την αποτίμηση της 

                                                
34 «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, συμπεράσματα της Προεδρίας, παράγραφος 40». 
(Ue.eu.int/el/info/eurocouncil/index.htm) 
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προόδου με βάση αυτούς τους δείκτες έγινε το 2005, όπου τα αποτελέσματα και  

δημοσιοποιήθηκαν.  

 

Κρίνουμε σκόπιμο να μην αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ποιοι είναι οι δείκτες, καθώς 

αυτοί θα αναφερθούν και αναλυθούν διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

 eEurope Βραβεία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση35 

Σε συνέδριο36 που διοργανώθηκε το Νοέμβριο του 2001 με τίτλο: «From Policy to 

Practice» από τη Βελγική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Erkki Liikanen, 

Ευρωπαίος Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και των Επιχειρήσεων, 

ανακοίνωσε την έναρξη των eEurope Awards για την καινοτομία στο πεδίο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης 

(European Institute of Public Administration-EIPA)37 ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή η ευθύνη για τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση του διαγωνισμού των 

ευρωπαϊκών βραβείων. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το διαγωνισμό έχουν όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες, 

ανεξαρτήτως επιπέδου (δημοτικές, περιφερειακές, τοπικές, εθνικές, πανευρωπαϊκές κλπ) 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψηφίων προς ένταξη χωρών αλλά 

και των χωρών που ανήκουν στην ΕΖΕΣ. 

 

Σκοπός των βραβείων αυτών είναι να ανευρεθούν και να διαδοθούν παντού οι βέλτιστες 

πρακτικές στη «μεταμόρφωση/αναδιοργάνωση» των Δημοσίων Υπηρεσιών. 

 

Οι υποψήφιες για τα βραβεία χώρες / Δημόσιες Διοικήσεις θα καταθέσουν τις δικές τους 

πρακτικές για τη «μεταμόρφωση» των Δημοσίων Υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στις 

παρακάτω τέσσερις ενότητες-σημεία: 

                                                
35 www.e-europeawards.org/html.body_keyinformation_egov 
36 Christine Leitner, «eGovernment in Europe:The State of Affairs. Presented at the eGovernment 2003 Conference Como, Italy, 7-8 
July », Information Society, EIPA & European Commission, July 2003, σελ. 45 
37 Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο οργανισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1981 με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη-μέλη, τις υποψήφιες 
χώρες καθώς και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειές τους για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Αυτό το 
επιτυγχάνει μέσω εκπαιδεύσεων, έρευνες που διεξάγει, συμβουλές που τυχόν δίδει καθώς και εκδόσεις. Οι προσπάθειες του 
ανεξάρτητου αυτού οργανισμού χρηματοδοτούνται μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού. (www.eipa.nl/home/intro_en.htm) 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ

http://www.e-europeawards.org/html.body_keyinformation_egov
http://www.eipa.nl/home/intro_en.htm)


 30 

 

 Το σωστό περιβάλλον: 
Σε αυτή την ενότητα δίνεται έμφαση στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος που θα 

ευνοεί τη Διοίκηση / κυβέρνηση να μεταμορφώσει τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Επομένως 

θα ωφελήσει και την ίδια τη Διοίκηση, αλλά και τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. 

 

 Ετοιμότητα Κυβέρνησης: Μεταμόρφωση του οργανισμού και καινοτομία στο 

λεγόμενο back office: 
Σε αυτή την ενότητα δίδεται έμφαση στην ετοιμότητα της Διοίκησης και ειδικότερα ό,τι 

έχει να κάνει με τη μεταμόρφωση και καινοτομία του λεγόμενου back office. Η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα πρέπει να είναι ο καταλύτης για την μεταμόρφωση / 

αναδιοργάνωση των back offices. 

 

 Χρησιμότητα υπηρεσιών: Μεταμόρφωση του οργανισμού και καινοτομία στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες: 

Στην ενότητα αυτή δίδεται έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με καινοτομίες 

σε υπηρεσίες που προσδίδουν προστιθέμενη αξία ενώ οφείλονται σε ανθρώπινες 

προσεγγίσεις ή σε  προσεγγίσεις των ίδιων των επιχειρήσεων.  

 

 Αντίκτυπος: Μέτρηση αποτελεσμάτων και οφελών στην κυβέρνηση, 

επιχειρήσεις και πολίτες: 

Οι βέλτιστες πρακτικές των υποψήφιων Διοικήσεων πρέπει να αποδεικνύουν τι 

αντίκτυπο έχουν στην ίδια τη Διοίκηση, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με καθορισμό στόχων, σκοπών, δεικτών (ποσοτικοί και ποιοτικοί), 

με ανάλυση των σημαντικότερων ωφελειών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, με 

αναλύσεις κόστους-ωφέλειας κλπ. 

 

Οι υποψήφιες χώρες θα υποβάλλουν κάποιες φόρμες για να υποδηλώσουν την 

υποψηφιότητά τους ενώ υπάρχουν πέντε κριτήρια εκλογιμότητας, τα οποία είναι τα εξής: 

 Να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε υποψήφια προς ένταξη 

χώρα, είτε να ανήκει στην ΕΖΕΣ,  ΠΑ
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 Οι βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να είναι λειτουργικές, 

 Θα πρέπει να πρόκειται για Δημόσια Υπηρεσία, 

 Αν έχουν υποβληθεί οι ίδιες βέλτιστες πρακτικές παλαιότερα, αυτές μπορούν να 

ξαναυποβληθούν αρκεί να αποδεικνύουν ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος αναφορικά 

με τα παρακάτω σημεία: 

 Σημαντική λειτουργική πρόοδος, 

 Πιθανότητα να προσφέρουν λύσεις σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, 

 Πρόοδος στην προσβασιμότητα, 

 Η εισαγωγή εργαλείων που θα μπορούν να μετρούν τον αντίκτυπο και τα 

οφέλη στις επιχειρήσεις, πολίτες και στις ίδιες τις Διοικήσεις, 

 Ενδεχόμενες πρόσθετες υπηρεσίες και διορθώσεις που παρέχουν αυτές οι 

βέλτιστες πρακτικές.  

 

Ένα πάνελ από ανεξάρτητους ειδικούς διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών αξιολόγησαν και 

έκριναν περίπου πενήντα (50) νικητές με βάση τα εξής κριτήρια: 

Ø Καινοτομία και αποτελεσματικό μάνατζμεντ, 

Ø Πραγματικά και πρακτικά αποτελέσματα, 

Ø Μεταβιβασιμότητα και καταλληλότητα.  

 

Τελικά, οι ανεξάρτητοι ειδικοί επέλεξαν εβδομήντα έξι (76) περιπτώσεις βέλτιστων 

πρακτικών σε όλη την Ευρώπη, όλες με αντικείμενο τη: «μεταμόρφωση / 

αναδιοργάνωση» των Δημοσίων Υπηρεσιών. Οι νικητές έλαβαν ένα αναμνηστικό σήμα 

βέλτιστων πρακτικών (good practice label) ενώ συμπεριλήφθησαν οι προτάσεις τους και 

στην ιστοσελίδα: www.egov-goodpractice.org. 

 

Από αυτές τις εβδομήντα έξι (76) συνολικά περιπτώσεις προσκλήθηκαν μόνο πενήντα 

δύο (52) περιπτώσεις ως τελικοί υποψήφιοι για το βραβείο (ένα τρόπαιο) στις 24-25 

Νοεμβρίου 2005 στο Μάντσεστερ. 
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Διάγραμμα 1.3: Το ευρωπαϊκό βραβείο για τις βέλτιστες πρακτικές 

Πηγή: www.e-europeawards.org 

 

 Κατάταξη χωρών κατά NRI (Networked Readiness Index ή Δείκτης 

Ετοιμότητας Νέων Τεχνολογιών )38 

Η ομάδα εργασίας του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας θέλησε να 

αποτυπώσει την πρόοδο της χώρας αναφορικά με τη δυνατότητά της να επωφεληθεί από 

την ανάπτυξη του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.  Η 

πρόοδος της χώρας εκτιμάται με το Δείκτη Ετοιμότητας Νέων Τεχνολογιών (NRI), ο 

οποίος απαρτίζεται από τις παρακάτω τρεις συνιστώσες:  

Ø Ευρύτερο περιβάλλον, 

Ø Ετοιμότητα σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας από πολίτες, 

επιχειρήσεις και κράτος, 

Ø Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας από τις παραπάνω 

ομάδες. 

 

                                                
38 Παρατηρητήριο για την  Κοινωνία της Πληροφορίας-Τμήμα Ερευνών, «Εσωτερική Μελέτη- Networked Readiness Index», 
Άνοιξη 2006, σελ. 4-9 
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Κάθε συνιστώσα αποτελείται από τρεις υποδείκτες και κάθε υποδείκτης από κάποιες 

μεταβλητές. Ο Δείκτης Ετοιμότητας Νέων Τεχνολογιών (NRI) προκύπτει ως ο σταθμικός 

μέσος των εννέα υποδεικτών, οι οποίοι υπολογίζονται μετά από κανονικοποίηση των 

τιμών όλων των μεταβλητών. Οι υποδείκτες κάθε συνιστώσας έχουν ως εξής: 

 Ευρύτερο Περιβάλλον 

ü Οικονομικό Περιβάλλον, 

ü Θεσμικό πλαίσιο, 

ü Αναπτυξιακό περιβάλλον και έργα υποδομής. 

 Ετοιμότητα σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας από πολίτες, 

επιχειρήσεις και κράτος 

ü Πολίτες, 

ü Επιχειρήσεις, 

ü Κράτος. 

 

 Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας από τις 

παραπάνω ομάδες 

ü Πολίτες, 

ü Επιχειρήσεις, 

ü Κράτος. 

 

Πριν ακόμα αποτυπώσουμε την κατάταξη της χώρας με βάση αυτό το δείκτη κρίνουμε 

σκόπιμο να εξηγήσουμε τον σκοπό κάθε υποδείκτη.  

(α) Πολίτες  

Η ετοιμότητα και η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες κρίνεται 

ικανοποιητική. Η κατάταξη της χώρας μας σ’ αυτούς τους δύο υποδείκτες είναι στην 

τεσσαρακοστή (40η) και τριακοστή τρίτη (33η) θέση αντίστοιχα, στο σύνολο των εκατόν 

δέκα πέντε (115) χωρών.  

 

(α.1) Ετοιμότητα Πολιτών  

Η ετοιμότητα των πολιτών σχετίζεται με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης στα 

τμήματα Μαθηματικών και Μηχανικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την ποιότητα ΠΑ
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του εκπαιδευτικού συστήματος, την ποιότητα των δημόσιων σχολείων, το ποσοστό 

πρόσβασης των σχολείων στο Διαδίκτυο, με το πλήθος των συνδρομητών κινητής και 

σταθερής τηλεφωνίας και με την κριτική στάση των πολιτών ως καταναλωτές απέναντι 

στα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

(α.2) Χρήση Πολιτών  

Η χρήση των πολιτών καθορίζεται από τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, τους 

συνδρομητές τηλεφωνίας (οποιασδήποτε μορφής και τύπου), το ποσοστό των 

νοικοκυριών με συσκευή τηλεόρασης, το ποσοστό των νοικοκυριών με ευρυζωνικές 

συνδέσεις, την χρήση Η/Υ, το ποσοστό των χρηστών του Internet, το ποσοστό των 

νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο.  

 

(β) Επιχειρήσεις  

Σε επίπεδο επιχειρήσεων όσον αφορά την ετοιμότητα και τη χρήση Νέων Τεχνολογιών η 

Ελλάδα κατέχει τη τεσσαρακοστή έκτη (46) και πεντηκοστή πρώτη (51) θέση αντίστοιχα 

στη κατάταξη.  

 

(β.1) Ετοιμότητα Επιχειρήσεων  

Η ετοιμότητα των επιχειρήσεων καθορίζεται βάσει των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που 

παρέχονται στους υπαλλήλους, το κεφάλαιο που διαθέτουν οι εταιρείες σε έρευνα και 

ανάπτυξη, τη συνεργασία των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων με τις 

επιχειρήσεις, την ποιότητα των οικονομικών πανεπιστημίων και την ποιότητα-

δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναπτύσσουν και να προωθούν νέα προϊόντα στην 

αγορά.  

 

(β.2) Χρήση Επιχειρήσεων  

Η χρήση των Νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται ως το επίπεδο 

απορρόφησης της τεχνολογίας στις λειτουργικές και παραγωγικές διαδικασίες τους, τη 

δυνατότητα σε καινοτομία (με τον όρο καινοτομία αναφερόμαστε σε προϊόντα και 

διαδικασίες), την πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου, τη διαθεσιμότητα νέων γραμμών 

σταθερής τηλεφωνίας, τη διαθεσιμότητα κινητών τηλεφώνων στις επιχειρήσεις και τη ΠΑ
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χρήση του διαδικτύου ως εναλλακτικό δίκτυο αγοράς και πώλησης προϊόντων και 

υπηρεσιών. Η συνολική τιμή του υποδείκτη εκτιμάται 0.12 και η θέση της χώρας μας 

στην κατάταξη για τον συγκεκριμένο υποδείκτη είναι η πεντηκοστή πρώτη (51η). 

(γ) Κράτος  

(γ.1) Ετοιμότητα Κράτους  

Η ετοιμότητα του κράτους σχετίζεται με τις επιδοτήσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, την 

προτεραιότητα που θέτει την ανάπτυξη στο τομέα των ΤΠΕ για το παρόν και το μέλλον 

της χώρας, τις προμήθειες των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και στο δείκτη 

ηλεκτρονικής συμμετοχής και ηλεκτρονικής κρατικής ετοιμότητας. 

 

(γ.2) Χρήση Κράτους  

Ο υποδείκτης χρήση κράτους συνίσταται στην επιτυχή ολοκλήρωση κρατικών 

προγραμμάτων προώθησης των ΤΠΕ, στη βελτίωση της παραγωγικότητας των κρατικών 

φορέων από την εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ και στην μέτρηση της διείσδυσης των 

ΤΠΕ στους δημόσιους φορείς (χρήση Η/Υ, διαδίκτυο, δίκτυα, intranet, extranet).  

 

(γ.3) Οικονομικό Περιβάλλον  

Το Οικονομικό Περιβάλλον συνίσταται στο πλήθος των επιστημόνων και των μηχανικών 

μιας χώρας, στη δυνατότητα των εταιρειών να βρίσκουν κεφάλαια για καινοτομία, την 

ωριμότητα των χρηματοοικονομικών αγορών, την ετοιμότητα της χώρας σχετικά με την 

τεχνολογία, την ποιότητα των επιστημονικών και ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας, τη 

γραφειοκρατία, το φορολογικό καθεστώς, τον χρόνο έναρξης μιας νέας εταιρείας, το 

πλήθος των διαδικασιών που χρειάζονται για να ξεκινήσει μια εταιρεία και τον 

ανταγωνισμό που σημειώνεται σε επίπεδο τοπικών αγορών.  

Στο συγκεκριμένο υποδείκτη η χώρα μας βρίσκεται στην τεσσαρακοστή τέταρτη (44η) 

θέση.  

 

(γ.3.1) Πολιτικό και Νομοθετικό Πλαίσιο 

Ο συγκεκριμένος υποδείκτης μετρά την αποτελεσματικότητα μιας χώρας στην 

δημιουργία νομοθετικών πλαισίων, την ύπαρξη νόμων που προωθούν και ενισχύουν τις 

ΤΠΕ, την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος από το κράτος, την προστασία της ΠΑ
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πνευματικής ιδοκτησίας, την αποδοτικότητα του νομικού πλαισίου, τη διασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων των πολιτών, την ανταγωνιστικότητα ανάμεσα σε παρόχους 

Internet.  

 

(γ.3.2) Αναπτυξιακό Περιβάλλον και Έργα Υποδομής  

Ο δείκτης συνίσταται στον αριθμό των τηλεφωνικών συνδέσεων, στους ασφαλής Internet 

servers και στην κατά κεφαλή παραγωγή ενέργειας (σε kwh). 
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Πίνακας 1.3: Κατάταξη χώρας κατά NRI 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την  Κοινωνία της Πληροφορίας-Τμήμα Ερευνών, 

«Εσωτερική Μελέτη- Networked Readiness Index», Άνοιξη 2006, σελ. 9 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 
 

2.1 Εισαγωγή 

 

 

Αναμφισβήτητα, σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει διαμορφωθεί η κοινή 

πεποίθηση πως για να αναπτυχθεί κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά μια χώρα θα 

πρέπει να υπάρχει μια Δημόσια Διοίκηση ικανή να αφουγκράζεται και να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές της εποχής. Να βρίσκεται, δηλαδή, στο επίκεντρο των 

εξελίξεων και να προσαρμόζεται ανάλογα στα κελεύσματα των καιρών.  

 

Δεν είναι, επίσης, τυχαίο ότι πολύς λόγος γίνεται για την ουσιαστική διοικητική 

σύγκλιση που πρέπει να επιτύχει η χώρα μας αναφορικά με τις άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον ανηφορικό αυτό δρόμο ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει η 

Δημόσια Διοίκηση. Ωστόσο, με διάφορες οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τα κράτη - μέλη καλούνται να περικόψουν αρκετούς χρηματικούς πόρους 

που προορίζονται για τη Δημόσια Διοίκηση. Το εύλογο, λοιπόν, ερώτημα που 

γεννάται είναι: Πώς θα καταφέρει η Δημόσια Διοίκηση να βρίσκεται στο επίκεντρο των 

εξελίξεων και να αποτελέσει το βασικό όχημα για την ανάπτυξη μιας χώρας, όταν δεν 

θα χρηματοδοτείται αρκετά; 

 

Ως μοναδική λύση για τον συγκερασμό των δυο αυτών αναγκών είναι η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, η μετάβαση, δηλαδή, της παραδοσιακής Δημόσιας Διοίκησης σε 

ηλεκτρονική.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό, επιχειρείται μια αποσαφήνιση του όρου της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, μια προσέγγιση και ανάπτυξη των διαφόρων μοντέλων της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και αναφορά στα οφέλη που προκύπτουν από 

την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. ΠΑ
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2.2 Ορισμοί 

 

 

Ορισμοί για το τι ακριβώς σημαίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) έχουν 

δοθεί αρκετοί. Στη συνέχεια παραθέτουμε τους περισσότερο αντιπροσωπευτικούς. 

 

Ορισμένοι μελετητές αντιλαμβάνονται την έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ως τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά μεταμορφώνεται η Δημόσια Διοίκηση, σε 

τέτοιο βαθμό που κάτι ανάλογο έχει να παρατηρηθεί από τη περίοδο της 

Βιομηχανικής Επανάστασης.39 

 

Από μια καθαρά τεχνολογική άποψη η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση της 

τεχνολογίας για την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών στα δημόσια κοινά αλλά 

και η καλύτερη προσφορά των δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις.40 

 

Από μια επιχειρηματική άποψη, ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση των 

τεχνολογιών της πληροφορικής με σκοπό τη βελτίωση και αξιοποίηση κάθε είδους 

πόρου και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως 

τις επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και πολίτες.41 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως, δίνει το δικό της ορισμό για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση. Ειδικότερα, ορίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως : «Η εκτεταμένη 

χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση, σε 

συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, με σκοπό τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των 

δημόσιων πολιτικών».42 

 

Όποιον, όμως, από τους παραπάνω ορισμούς και αν υιοθετήσουμε θα πρέπει να 

δεχτούμε ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση του 
                                                
39«Realizing E-Government», EzGov Flex Foundation,  23 April 2001( www.ezgov.com) 
40 «At the Dawn of e-Government: The citizen as customer», Deloitte Research, 2000. 
41 Wassenaar A., «E-Governmental Value Chain Models», IEEE  Press, 2000, pp. 289-293 
42 europa.eu.int/scadplus/definitions 
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ίντερνετ, των υπολογιστών και γενικότερα της χρήσης των τεχνολογιών της 

πληροφορικής.  

Αντίθετα, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ο μοχλός του εκμοντερνισμού της 

Δημόσιας Διοίκησης. Περιλαμβάνει σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές καινοτομίες 

αλλά και πολιτικό-διοικητικές οργανωτικές αλλαγές, με τη χρήση της τεχνολογίας, 

στη κοινωνία στο σύνολό της αλλά και στη Δημόσια Διοίκηση.  

 

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε και κάποιους επιπλέον 

ορισμούς, οι οποίοι πολλές φορές, ταυτίζονται με την έννοια της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Οι ορισμοί αυτοί είναι οι κάτωθι: 

 

 Ηλεκτρονική πολιτεία (e-governance ή e-Πολιτεία):43 Πρόκειται για ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο εφαρμογών των τεχνολογιών, της πληροφορικής και 

των τηλεπικοινωνιών με σκοπό τη διευκόλυνση και παροχή καλύτερων 

υπηρεσιών σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους: πολίτες, επιχειρήσεις, 

δημόσιες επιχειρήσεις.  

 

Το κομβικό σημείο διαφοράς της ηλεκτρονικής πολιτείας με την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση είναι το εξής: Ενδιαφέρον της  ηλεκτρονικής πολιτείας δεν είναι μόνο 

η υιοθέτηση και αξιοποίηση από πλευράς κυβερνήσεων της τεχνολογίας για την 

προσφορά καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών, αλλά ο ανασχεδιασμός και η  

δημιουργία καινοτόμων μέσων επικοινωνίας των κυβερνητικών υπηρεσιών. Οι 

κυβερνητικές υπηρεσίες προσαρμόζονται και μεταμορφώνονται με βάση τις επιθυμίες 

των πολιτών. 

 

Τα τρία βασικά στοιχεία της ηλεκτρονικής πολιτείας είναι τα εξής:44 

1. Ύπαρξη υποδομών: Κρίνεται αναγκαίο να υπάρχουν όλες οι τεχνολογικές 

υποδομές για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πολιτείας. 

2. Ηλεκτρονική υπηρεσία: Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τη 

γέννηση μιας ανθρώπινης ανάγκης (πχ. έκδοση πιστοποιητικού), η οποία 

μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. 

                                                
43 oxford internet institute:research 
44 Λεωνίδας Ανθόπουλος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης, «e- trikala: Ηλεκτρονική Πολιτεία των Τρικάλων», άρθρο που 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: www.trikalacity.gr 
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3. Χρήστες: Θα πρέπει να υπάρχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για αυτή την 

ηλεκτρονική υπηρεσία. Δηλαδή, αυτοί που θα έχουν την ηλεκτρονική 

υπηρεσία καθώς και οι αποδέκτες αυτής. 

 

Στο παρακάτω σχήμα, απεικονίζεται ένα μοντέλο απεικόνισης της ηλεκτρονικής 

πολιτείας.
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Διάγραμμα 2.1: Μοντέλο απεικόνισης της ηλεκτρονικής πολιτείας 

Πηγή: Λεωνίδας Ανθόπουλος, Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης, «e- trikala: 

Ηλεκτρονική Πολιτεία των Τρικάλων», άρθρο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: 

www.trikalacity.gr 

 

 

 Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-democracy)45:  Σύμφωνα με τον Bannister 

(2002), ηλεκτρονική Δημοκρατία σημαίνει: «Η χρήση των τεχνολογιών 

ενημέρωσης και επικοινωνιών προκειμένου να επιτρέψουμε, να υποστηρίξουμε 

και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά».  

 

Σημαίνει, δηλαδή, τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των πολιτών, με την αξιοποίηση 

της τεχνολογίας, σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής ζωής. Ένα τέτοιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-vote). 

 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία σημαίνει να μπορούν να ψηφίζουν οι πολίτες όπου και να 

βρίσκονται και όσο συχνά το απαιτούν οι περιστάσεις, για θέματα που τους αφορούν 

και άπτονται της πολιτικής ζωής. Αν αυτό φαίνεται ανέφικτο, θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι ακόμα και στην Ελλάδα έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες προς 

αυτή την κατεύθυνση.  

 

Συγκεκριμένα46, το 2003, όταν η Ελλάδα κατείχε τη προεδρία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσπάθησε να ενισχύει και να διαδώσει τη σημασία της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας. Δημιούργησε, λοιπόν, την ιστοσελίδα evote.eu2003.gr την οποία 

επισκεπτόμενος κάποιος είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει για σημαντικά θέματα που 

επηρέαζαν την καθημερινή ζωή του, να μοιραστεί και να συγκρίνει τις ιδέες και 

γνώμες του με άλλους ευρωπαίους πολίτες σε πραγματικό χρόνο αλλά και να κάνει 

συγκεκριμένες προτάσεις για τη σημερινή και την μελλοντική κατάσταση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

                                                
45Frank Bannister (Καθηγητής στο κολέγιο Trinity του Δουβλίνου), «Συμμετοχική Δημοκρατία: Ηλεκτρονική Ουτοπία;», X 
RAM, Τεύχος 155, Φεβρουάριος 2002, σελ.32 
46 evote.eu2003.gr  
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Αυτό το εγχείρημα με πρωτοβουλία της Ελλάδος περιλάμβανε έξι ερωτηματολόγια με 

τα εξής θέματα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

κόσμο, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ατζέντα της Λισσαβόνας, η 

μετανάστευση και το πολιτικό άσυλο και τέλος, η επίτευξη σταθερής ανάπτυξης. 

Παράλληλα σε αυτή την ιστοσελίδα θα μπορούσε κάποιος να ψηφίσει και για 

έκτακτα και επίκαιρα ζητήματα, όπως η κρίση στο Ιράκ. 

Μόνο τον Απρίλιο του 2003, 141.000 πολίτες είχαν επισκεφθεί και είχαν ψηφίσει 

μέσω της συγκεκριμένης σελίδας.  

 

Ωστόσο, η ηλεκτρονική ψηφοφορία δε διεξάγεται μόνο μέσα από έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή αλλά και μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο. Η έννοια της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας σημαίνει με άλλα λόγια να μπορεί να ψηφίζει κάθε πολίτης, όποτε θέλει 

και όπου βρίσκεται για θέματα που τον αφορούν. 

 

Αναμφισβήτητα, η έννοια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν αποτελεί ένα εύκολο 

εγχείρημα. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν και πολλά προβλήματα που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν (ασφάλεια, διπλές ψηφοφορίες κλπ). Ωστόσο, η 

ηλεκτρονική ψηφοφορία αποτελεί μια εμβάθυνση της δημοκρατίας. Έχει ως σκοπό τη 

μετατροπή της δημοκρατίας σε ένα πιο απλό και αξιόπιστο πολιτικό σύστημα. 

 

Εν κατακλείδι και για την ολοκλήρωση των εννοιών που έχουμε ήδη αναφέρει 

παραθέτουμε και τρεις επιπλέον ορισμούς. Αυτοί οι ορισμοί αποτελούν τα τρία 

βασικά επίπεδα-μοντέλα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν τα εξής μοντέλα: 

 Κυβέρνηση με Κυβέρνηση (Government to Government ή G2G ή A2A 

Administration to Administration): Αφορά όλες τις διαδικασίες μεταξύ των 

οργανισμών (τοπικών και μη) της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

 Κυβέρνηση με πολίτη (Government to Citizen ή G2C ή A2C 

Administration to Citizens): Εμπλεκόμενοι εταίροι εδώ είναι όλοι οι 

δημόσιοι οργανισμοί, τοπικοί και μη, με τους πολίτες. 
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 Κυβέρνηση με επιχειρήσεις (Government to Business ή G2B ή A2B 

Administration2Business):  Εμπλεκόμενοι εταίροι εδώ είναι όλοι οι δημόσιοι 

οργανισμοί, τοπικοί και μη, με τις επιχειρήσεις. 

Όλοι οι παραπάνω εταίροι απεικονίζονται, με ενδεικτικά παραδείγματα, στο 

παρακάτω σχήμα. 

 

 Πολίτης Κυβέρνηση Επιχείρηση 

Πολίτης 

Πολίτης Προς 

Πολίτη(C2C) 

 

Π.χ. Μικρές 

διαφημίσεις, 

σελίδες στο 

διαδίκτυο 

 

Πολίτης προς 

Κυβέρνηση (C2G) 

 

Π.χ. Υποβολή 

φορολογικής 

δήλωσης 

 

 

Πολίτης προς 

Επιχείρηση (C2B) 

 

 

Π.χ. Αναζήτηση 

θέσεων εργασίας 

 

 

Κυβέρνηση 

Κυβέρνηση προς 

Πολίτη (G2C) 

 

 

Π.χ. Χορήγηση 

επιδομάτων 

 

 

Κυβέρνηση προς 

Κυβέρνηση (G2G) 

 

Π.χ. Συναλλαγές 

μεταξύ δημοσίων 

υπηρεσιών 

 

 

Κυβέρνηση προς 

Επιχείρηση (G2B) 

 

 

Π.χ. Δημόσιες 

προμήθειες 

 

 

Π
άρ
οχ
οι

 Υ
πη
ρε
σι
ώ
ν 

Επιχείρηση 

Επιχείρηση προς 

Πολίτη (B2C) 

 

 

Π.χ. Αγορά μέσω 

διαδικτύου 

 

 

 

Επιχείρηση προς 

Κυβέρνηση (B2G) 

 

 

Π.χ. Υποβολή 

φορολογικής 

δήλωσης από την 

επιχείρηση 

 

Επιχείρηση προς 

Επιχείρηση (Β2Β) 

 

 

Π.χ. Προμήθειες 

μέσω EDI 
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Διάγραμμα 2.2: Το μοντέλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Πηγή: Andrea, F. Realini, «Master Thesis: G2G E-Government: The Big Challenge 

for Europe», version 1.1, Department Of Informatics University of Zurich, September 

15, 2004, p 9. 

 

Το παραπάνω μοντέλο αποτυπώνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αναφορικά με 

τους εμπλεκόμενους και τους αποδέκτες των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 

Πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν και ανέπτυξαν διάφορα επίπεδα ανάπτυξης της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτά τα επίπεδα αναλύονται στη παρακάτω ενότητα.  
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2.3 Μοντέλα Ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

 

Αναμφισβήτητα το εγχείρημα μετάβασης της παραδοσιακής Δημόσιας Διοίκησης σε 

ηλεκτρονική είναι αρκετά δύσκολο. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο 

υπήρξε αντικείμενο πολλών μελετητών. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, σύμφωνα με διάφορους μελετητές. Άλλα είναι πιο απλά και άλλα πιο 

σύνθετα, ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνονται οι ερευνητές την έννοια της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όλα, όμως, καταλήγουν στο ίδιο σημείο: Η απλή 

εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής στις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σημαντική πτυχή, λοιπόν, για 

την επιτυχή μετάβαση ενός παραδοσιακού οργανισμού στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, είναι να θεωρηθούν και άλλοι παράγοντες, εκτός της τεχνολογίας, ως 

μείζονος σημασίας, όπως η στρατηγική, η κουλτούρα, η διάρθρωση, το ανθρώπινο 

δυναμικό, η ηγεσία κ.α, ενός οργανισμού.  

 

 

2.3.1 Το Μοντέλο των τριών Δακτύλων  

 

Πρόκειται για ένα απλό αλλά πολύ κατανοητό μοντέλο, το οποίο αναπτύχθηκε από 

τους Koh και Balthazard (2003). Στην ουσία, όπως θα φανεί και παρακάτω, χωρίζει 

τις εφαρμογές του διαδικτύου σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 

Α) Μέσο πληροφόρησης, 

Β) Συναλλαγές, 

Γ) Διαδικασίες. 

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο πληροφόρησης. 

Μέσω αυτού μπορεί μια επιχείρηση να προβληθεί καθώς και να προβάλει τα 

προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχει προς τους καταναλωτές. Εκτός, όμως, από μέσο 

δημοσιότητας ενός οργανισμού, το διαδίκτυο μπορεί να αξιοποιηθεί και ως μέσο 

εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Αν και αυτή η κατηγορία αποτελεί το πιο 
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πρώιμο στάδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ωστόσο αυτό είναι το στάδιο που 

βρίσκονται οι περισσότερες επιχειρήσεις, δημόσιες και μη. 

Μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα στη χώρα μας για την 

αξιοποίηση του διαδικτύου ως μέσο συναλλαγής, η οποία και αποτελεί μια βασική 

διάστασή του. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι όταν κάποιος μπορεί να ενημερωθεί μέσω 

του διαδικτύου για κάποιον λογαριασμό του προς κάποια υπηρεσία αλλά και 

ταυτόχρονα να προβεί στην εξόφλησή του. 

 

Η τρίτη κατηγορία που αφορά τη διασύνδεση όλων των διαδικασιών του διαδικτύου, 

αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μορφή ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Η κατηγορία αυτή ομιλεί για την άμεση συνέργεια και αλληλοσύνδεση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών ενός οργανισμού με άλλους, τη σχεδίαση ιστοσελίδων 

και τη δημιουργία τοπικών και κυβερνητικών κόμβων (portals). 

 

 

2.3.2 Το μοντέλο των Layne και Lee47  

 

Οι Layne και Lee (2001) διέκριναν τέσσερα στάδια για την ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτά τα τέσσερα στάδια είναι τα εξής: 

Α) Ευρετήριο, 

Β) Συναλλαγή, 

Γ) Κάθετη ολοκλήρωση και,  

Δ) Οριζόντια Ολοκλήρωση. 

 

Στο πρώτο στάδιο άμεση προτεραιότητα της Δημόσιας Διοίκησης είναι η παρουσία 

της αλλά και η παροχή πληροφοριών γι αυτήν στο διαδίκτυο.  

  

Αναμφισβήτητα, σε πολλές χώρες η απόκτηση γνώσης και πληροφόρησης καθίσταται 

πιο εύκολη από τους πολίτες εξαιτίας της δημιουργίας πολλών κυβερνητικών κόμβων 

και τόπων.  

Η Δημόσια Διοίκηση παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο διαδίκτυο, 

μπορεί να κερδίσει χρόνο, χρήμα και χαρτί!  

                                                
47 Karen Layne, Jungwoo Lee, «Developing  fully functional E-government: A four stage model, Government Information 
Quarterly», Elsevier, 2001, pp. 122-136  
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Στο δεύτερο στάδιο, η Δημόσια Διοίκηση προσπαθεί να αναπτύξει την ηλεκτρονική 

επικοινωνία με τους χρήστες της. Οι ιστοσελίδες της Δημόσιας Διοίκησης του 

προηγούμενου σταδίου αναπτύσσονται και οι πολίτες αναγνωρίζουν το διαδίκτυο ως 

ένα πολύτιμο εργαλείο προσφοράς υπηρεσιών, το οποίο θέλουν να εκμεταλλευτούν. 

Λαμπρό παράδειγμα αυτού του σταδίου είναι κυρίως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 

μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης των επιχειρήσεων και χρηστών. 

 

Το τρίτο στάδιο υπονοεί ότι η απλή αυτοματοποίηση των ήδη υφιστάμενων 

κυβερνητικών υπηρεσιών, δεν αρκεί. Στόχος αυτού του σταδίου είναι η ενοποίηση 

των τοπικών περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών με τις κεντρικές. Για παράδειγμα, 

ενώ μια άδεια πολεοδομίας μπορεί να εκδοθεί σε τοπικό επίπεδο μπορεί να 

ενημερώνεται αυτόματα και μια εθνική βάση έκδοσης αδειών πολεοδομίας. 

 

Στόχος του τελευταίου σταδίου είναι η ενοποίηση των  διαφορετικών υπηρεσιών και 

λειτουργιών μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Αποτέλεσμα 

αυτού του σταδίου είναι η αλληλοεπίδραση και αλληλοενημέρωση, αυτόματα, 

διαφόρων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Έτσι, λοιπόν, από μια και μόνο 

υπηρεσία ενός δημόσιου οργανισμού, ένας πολίτης μπορεί να ωφεληθεί για υπηρεσίες 

όχι μόνο αυτού του οργανισμού αλλά και άλλων δημόσιων οργανισμών. 

 

Όλα τα παραπάνω στάδια απεικονίζονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.   
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Διάγραμμα 2.3: Το Μοντέλο των Layne και Lee 

Πηγή: Karen Layne, Jungwoo Lee, «Developing  fully functional E-government: A 

four stage model, Government Information Quarterly», Elsevier, 2001, pp. 52 

 

 

2.3.3 Το Μοντέλο SAFAD48 

 

Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε στη Σουηδία το 2005 και συγκεκριμένα από έναν 

Σουηδικό οργανισμό για τη Διοικητική Ανάπτυξη, από του οποίου τα αρχικά 

προκύπτει και η ονομασία του μοντέλου αυτού. (Swedish Agency for Administrative 

Development). 

 

Πολλά στοιχεία αυτού του μοντέλου βασίζονται σε ένα άλλο αυστραλιανό μοντέλο 

που είχε αναπτυχθεί (μοντέλο ΑΝΑΟ -Australian National Auditing Office). Το 

                                                
48 Anders Persson, Goran Goldkuhl, «Stage models for public e-services-integrating conceptual foundations», 2nd 
Scandinavian Workshop on e-Government, Copenhagen, February 14-15 2005, pp. 3-4 
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αυστραλιανό, όμως, μοντέλο είχε ως σκοπό περισσότερο να βοηθήσει τους δημόσιους 

οργανισμούς να αξιολογήσουν ποιες υπηρεσίες τους θα πρέπει να παρέχονται 

ηλεκτρονικά. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το σουηδικό μοντέλο αποτέλεσε τη 

συγκριτική προτυποποίηση (benchmarking) του e-Europe 2002. 

 

 

Διάγραμμα 2.4: Το μοντέλο SAFAD 

Πηγή: Anders Persson, Goran Goldkuhl, «Stage models for public e-services-

integrating conceptual foundations», 2nd Scandinavian Workshop on e-Government, 

Copenhagen, February 14-15 2005, pp. 55 

 

 
Το πρώτο στάδιο του παραπάνω μοντέλου δείχνει ότι στην αρχή οι δημόσιοι 

οργανισμοί έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Δημιουργούν, δηλαδή, ιστοσελίδες οι 

οποίες απλά παρέχουν στατική πληροφόρηση και μόνο για τον ίδιο τον οργανισμό. Ο 
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πολίτης έχει περιορισμένη πρόσβαση, ενώ για περαιτέρω πληροφορίες για τον 

οργανισμό θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ίδιο τον οργανισμό. 

 

Στο δεύτερο στάδιο αρχίζει ο δημόσιος οργανισμός να αλληλεπιδρά ηλεκτρονικά με 

τον πολίτη. Μπορεί ο πολίτης επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα του οργανισμού να 

«κατεβάζει» ηλεκτρονικές φόρμες που αφορούν υπηρεσίες του οργανισμού, να 

ψάχνει σε βάσεις δεδομένων του οργανισμού, να εγγράφεται ως συνδρομητής σε 

διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός κλπ. 

 

Σκοπός του τρίτου σταδίου είναι η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση του πολίτη. Κάθε 

πολίτης προσδοκά πλέον λύσεις στα αιτήματα που προβάλει στον οργανισμό, άμεσα 

και αξιόπιστα (πχ. διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ του πολίτη και του 

οργανισμού). Σε αυτό το σημείο τίθεται ζήτημα ασφάλειας των συναλλαγών. 

 

Σκοπός του τελευταίου σταδίου είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση όλων των 

υπηρεσιών ενός οργανισμού. Αποσκοπεί, δηλαδή, στη δημιουργία του λεγόμενου one 

stop government, όπου ο πολίτης μέσω ενός μόνο οργανισμού μπορεί να διευθετήσει 

διάφορες συναλλαγές του και να του παρασχεθούν υπηρεσίες που μπορεί, ωστόσο, να 

είναι αντικείμενο διαφορετικών δημόσιων οργανισμών.  

 

 

2.3.4 Το μοντέλο των 13 επιπέδων49 

 

Ερευνητές του πανεπιστημίου Πατρών, και συγκεκριμένα του τμήματος Μηχανικών 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, σε συνεργασία με ερευνητές από το 

Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, θέλησαν να 

περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η έννοια της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε ένα δημόσιο οργανισμό.  

 

Οι παραπάνω ερευνητές τελικά κατέληξαν στο λεγόμενο μοντέλο των δεκατριών (13) 

επιπέδων. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το οποίο απεικονίζεται στο παρακάτω 

σχεδιάγραμμα, υπάρχουν δεκατρία επίπεδα-στάδια από τα οποία πρέπει κάθε 

                                                
49 Τσακαλίδης Αθανάσιος, Μαρκέλλου Πηνελόπη, Παναγιωτάκη Αγγελική, «Ηλεκτρονική Διοίκηση και επίπεδα 
Εφαρμογών: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη», σελ. 3-10 
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δημόσιος οργανισμός να μεταβεί. Τα στάδια αυτά ξεκινούν από το πιο απλό 

καταλήγοντας στο πιο πολύπλοκο. Αυτά ακριβώς τα στάδια περιγράφονται 

παρακάτω. 

 

Επίπεδο 0-Εσωτερική Οργάνωση του φορέα: 

Το πρώτο επίπεδο αποτελεί τη βάση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ίσως αποτελεί 

το πιο απλό σχετικά βήμα αλλά, ωστόσο, είναι και από τα πιο σημαντικά καθώς 

αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των άλλων επιπέδων.  

 

Συγκεκριμένα σε αυτό το επίπεδο ο δημόσιος οργανισμός πρέπει να προμηθευτεί με 

τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να προχωρήσει ο φορέας στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  

 

Επίπεδο 1-Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο: 

Σκοπός αυτού του σταδίου είναι η απαλλαγή του δημόσιου φορέα από τη διακράτηση 

όλων των εγγράφων σε χειρόγραφη μορφή. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να 

μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε υπηρεσία θα έχει το δικό της 

πρωτόκολλο. 

 

Επίπεδο 2-Business Process Re-engineering: 

Σε αυτό το επίπεδο ο οργανισμός επαναπροσδιορίζει τη ταυτότητά του για τη 

μετάβασή του στο επόμενο στάδιο. Συγκεκριμένα, καταγράφονται όλες οι διαδικασίες 

του οργανισμού, μελετώνται, εκτιμάται ποιες από αυτές θα μπορούσαν να 

ενοποιηθούν με άλλες ή να διαγραφούν, ανασχεδιάζεται η ροή των εγγράφων και 

προετοιμάζονται όλες οι διαδικασίες στο οργανόγραμμα του δημόσιου φορέα, 

προκειμένου να καταστεί επιτυχής η μετάβαση στο επόμενο στάδιο. 

 

Επίπεδο 3-Intranet: 

Σε αυτό το στάδιο είναι εμφανής η συμβολή και σπουδαιότητα του επιπέδου 0, καθώς 

ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η υποδομή του οργανισμού καθιστά δυνατή την 

εσωτερική επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων. 

 

Σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατή μόνο η επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών 

τμημάτων, αλλά και κάθε τμήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει εφαρμογές, να αντλήσει 
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πληροφορίες άλλων τμημάτων, χωρίς να έχει εγκαταστήσει καμία ιδιαίτερη 

εφαρμογή ο χρήστης στο προσωπικό του υπολογιστή. 

 

Επίπεδο 4-Αυτοματοποιημένο πρωτόκολλο: 

Αν στο επίπεδο 1 επιδιωκόταν η μετατροπή του κλασικού πρωτοκόλλου σε 

ηλεκτρονικό, σε αυτό το στάδιο επιδιώκεται να διατίθεται αυτόματα από το σύστημα 

ένας αριθμός πρωτοκόλλου, χωρίς τη χρήση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από το 

χρήστη. 

 

Όλα τα έγγραφα και οι φάκελοι ενός φορέα θα πρέπει να φέρουν ένα αριθμό 

πρωτοκόλλου, ο οποίος θα δίδεται αυτόματα από το σύστημα, ενώ η παρακολούθησή 

του και η πορεία του θα διενεργείται μέσω δικτύου. Είναι εύλογο ότι με αυτό τρόπο 

εξοικονομείται χρόνος, ενώ η παρακολούθηση της πορείας της διαδικασίας-ενέργειας 

που πρεσβεύει αυτός ο αριθμός καθίσταται πιο εύκολη. 

 

Κάθε αριθμός πρωτοκόλλου πρεσβεύει ένα ή περισσότερα έγραφα -του ίδιου θέματος 

πάντα-. Συνεπώς αριθμός πρωτοκόλλου που δίδεται αυτόματα τεκμηριώνει την 

εισαγωγή εγγράφων στο σύστημα, ενώ τα θέματα των εγγράφων επιλέγονται 

αυτόματα από συγκεκριμένη λίστα. Η τελευταία μπορεί να τροποποιηθεί, όποτε 

κριθεί αναγκαίο. Αλλά και ο αποστολέας επιλέγεται από συγκεκριμένη λίστα, του 

οποίου το όνομα υπάρχει αφού έχει προηγηθεί μια πρώτη καταχώρηση. 

 

Λόγω του γεγονότος ότι ένας δημόσιος φορέας επικοινωνεί με διάφορους άλλους 

οργανισμούς για τη διευθέτηση μιας υπόθεσης-ενέργειας, θα πρέπει να διαχωρίζεται 

αν πρόκειται για εσωτερικό ή εξωτερικό έγγραφο και να δίδεται έτσι η αντίστοιχη 

πρωτοκόλληση. Ο αριθμός του πρωτοκόλλου, όπως αναφέραμε και παραπάνω, 

δίδεται αυτόματα από το σύστημα, ενώ το ίδιο το σύστημα θα προτείνει τον αριθμό 

πρωτοκόλλου (δίδεται με αύξουσα σειρά, ενώ διασφαλίζεται ότι είναι μονοσήμαντος 

σε όλο το εύρος του φορέα).  

 

Τέλος, για την επιτυχή λειτουργία αυτού του σταδίου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και 

η συμβατότητα του λογισμικού του δημόσιου φορέα  με αυτό του άλλου φορέα που 

θέλει να επικοινωνήσει.  
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Επίπεδο 5-Ενιαία αναγνώριση εσωτερικών χρηστών: 

Αντικείμενο αυτού του επιπέδου είναι η δημιουργία ενός κωδικού (login/password) 

και η απόδοσή του σε ένα και μόνο χρήστη. Ο χρήστης αυτός είναι ο μόνος που έχει 

τη δικαιοδοσία να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εσωτερικό πρόγραμμα. 

 

Επίπεδο 6-Πύλες (Portals): 

Σε αυτό το επίπεδο η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αρχίζει σιγά-σιγά να 

υλοποιείται. 

 

Αντικείμενο αυτού του σταδίου είναι η δημιουργία κυβερνητικών πυλών. Ο πολίτης 

επισκεπτόμενος μια κυβερνητική πύλη μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για τον 

ίδιο τον οργανισμό, να υποβάλλει ηλεκτρονικές αιτήσεις, να επισκεφτεί τη 

βιβλιοθήκη του φορέα αλλά και να συνδεθεί απευθείας μέσω των links με άλλους 

δημόσιους φορείς, των οποίων το αντικείμενο είναι σχετικό ή περιέχει πληροφορίες 

με αυτόν που επισκέφτηκε πρώτα.  

 

Επίπεδο 7-Ενιαία αναγνώριση εξωτερικών χρηστών: 

Σε αντίθεση με το επίπεδο 5, εδώ δίδεται ένας κωδικός (login/password) σε έναν 

εξωτερικό χρήστη.  

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το στάδιο δεν θα πρέπει να συγχέεται με το 

επόμενο που θα αναλυθεί, καθώς αυτό αφορά ήδη υπάρχουσες εφαρμογές σε 

ηλεκτρονική μορφή, οι οποίες, όμως, απαιτούσαν τη προσωπική παρουσία του 

πολίτη. 

 

Επίπεδο 8-Αναβάθμιση πύλης με εφαρμογές προσαρμοσμένες σε κάθε χρήστη:  

Σε αυτό το επίπεδο η πύλη εμπλουτίζεται καθώς θα παρέχεται η δυνατότητα στους 

πολίτες να προσπελαύνουν εξατομικευμένες πληροφορίες. Αυτή η δυνατότητα 

υφίσταται ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που τους έχουν δοθεί. 

 

Συνεπώς, κάθε εξωτερικός χρήστης που θα επισκέπτεται αυτή τη πύλη θα έχει ένα 

μοναδικό κωδικό, ο οποίος θα παρακολουθείται από το σύστημα μέχρι και την έξοδό 

του από τη πύλη. 
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Επίπεδο 9-Ψηφιακές Υπογραφές: 

Στα παραπάνω επίπεδα έγινε μνεία ότι τα έγγραφα θα πρέπει να 

ηλεκτρονικοποιηθούν και κάθε χρήστης, εσωτερικός ή εξωτερικός, θα πρέπει να έχει 

ένα κωδικό για να τα προσπελάσει. 

Σε αυτή τη διαδικασία, όμως, τίθεται το σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας των εγγράφων 

που αποστέλλονται καθώς και ο κίνδυνος τροποποιήσεων του περιεχομένου τους. 

Αυτό το ρόλο αναλαμβάνει η λεγόμενη ψηφιακή υπογραφή. 

 

Η ψηφιακή υπογραφή, όπως κανείς θα φανταζόταν, δεν αποτελεί την ηλεκτρονική 

αποτύπωση της ιδιόχειρης υπογραφής. Αντίθετα, πρόκειται για κρυπτογραφικούς 

αλγόριθμους οι οποίοι διασφαλίζουν ότι το αποσταλθέν έγγραφο θα αποσταλεί στο 

παραλήπτη και μόνο σε αυτόν, χωρίς τροποποιήσεις. 

 

Επίπεδο 10-Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards): 

Πρόκειται για τη πιο γνωστή μέθοδο πιστοποίησης των συναλλασσόμενων. Σε αυτές 

αποθηκεύονται προσωπικά στοιχεία του κατόχου του. Αυτό παρομοιάζεται ως μια 

αστυνομική ταυτότητα, η οποία πιστοποιεί τα στοιχεία του κατόχου. 

 

Επίπεδο 11-Μεταγλώττιση: 

Όλες οι παραπάνω εφαρμογές και λειτουργίες, οι οποίες θα αποτυπώνονται στην 

ιδανική κυβερνητική πύλη, θα πρέπει να μεταφράζονται σε διάφορες γλώσσες, 

προκειμένου να είναι κατανοητές από Έλληνες και μη. 

 

Επίπεδο 12-Ψηφιακή Τηλεόραση: 

Η ιδεατή μορφή  της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αρχίζει να πλέον να υλοποιείται, 

με τη προσπέλαση της πύλης μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης. Με αυτό τον τρόπο 

κάθε πολίτης αλλάζοντας τα κανάλια, όπως αυτός επιθυμεί, θα μπορεί να 

προσπελαύνει και τις υπηρεσίες που του προσφέρονται από τη πύλη. 

 

Επίπεδο 13-Δορυφορική Επικοινωνία: 

Η δορυφορική αυτή επικοινωνία αφορά κυρίως την επικοινωνία μεταξύ των 

κυβερνητικών στελεχών, μέσω των δορυφορικών συστημάτων (GPS). Αυτό 

διευκολύνει αρκετά τα κυβερνητικά στελέχη να ενημερώνονται για τα τεκταινόμενα 

στη χώρα τους, όπου και αν βρίσκονται.  

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



60 

 
 

Διάγραμμα 2.5: Το Μοντέλο των 13 επιπέδων 

Πηγή: Τσακαλίδης Αθανάσιος, Μαρκέλλου Πηνελόπη, Παναγιωτάκη Αγγελική, 

«Ηλεκτρονική Διοίκηση και επίπεδα Εφαρμογών: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του 

πολίτη», σελ. 57 
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2.3.5 Τα επτά βήματα μετάβασης στο e-government50 

 

Τα παρακάτω βήματα αποτελούν μια πιο ολική προσέγγιση για την υλοποίηση του 

οράματος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και για αυτό κρίναμε σκόπιμο πως 

έπρεπε να παρουσιαστεί ως το τελευταίο μοντέλο. Αυτά δεν είναι απαραίτητο να 

υλοποιηθούν κατ’ ανάγκη με τη σειρά που θα παρουσιαστούν παρακάτω. 

 

Βήμα 1-Ολοκλήρωση: 

Απώτερος σκοπός του βήματος αυτού είναι η ολοκλήρωση και συσχέτιση των 

επιμέρους διαδικασιών ενός οργανισμού με άλλους οργανισμούς. Με αυτό το τρόπο 

επιδιώκεται η δημιουργία μιας κυβερνητικής πύλης (portal). 

 

Το παραπάνω, όμως, απαιτεί τη προμήθεια του φορέα με τον απαραίτητο τεχνολογικό 

εξοπλισμό και τη δυνατότητα διασύνδεσης με πληροφοριακά συστήματα τρίτων 

(ERP). 

 

Βήμα 2-e-Κονομική ανάπτυξη: 

Οι δημόσιοι φορείς που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το παραπάνω στάδιο μεταβαίνουν 

πλέον σε ένα πιο ώριμο στάδιο ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Συγκεκριμένα, στο στάδιο αυτό η ηλεκτρονική διακυβέρνηση χρησιμοποιείται ως η 

κινητήριος δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. 

 

Η υιοθέτηση της έννοιας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους δημόσιους 

οργανισμούς προκειμένου να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη σημαίνει ότι πρέπει 

να αναπτύσσονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί 

προσελκύουν ταλαντούχα άτομα τα οποία συνεχώς εκπαιδεύονται με σύγχρονες 

μορφές εκπαίδευσης. 

 

 

 

 

 
                                                
50  Σπύρος Μπορώτης,  «Αφιέρωμα στο e-government», XRAM , τεύχος 155 , Φεβρουάριος 2002, σελ. 37 
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Βήμα 3-e-Δημοκρατία:  

Ένα μέρος της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οφείλεται στην 

ηλεκτρονική δημοκρατία. Με αυτήν κάθε πολίτης σε πραγματικό χρόνο θα μπορεί να 

συμμετέχει και να πληροφορείται για τα κοινά της χώρας του. 

 

Βασική διάσταση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η 

δημιουργία εικονικών συνελεύσεων που θα πραγματοποιούνται και θα μεταδίδονται 

σε πραγματικό χρόνο κλπ. 

 

Βήμα 4-e-Κοινότητες: 

Στόχος αυτού του βήματος είναι η δημιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων. 

Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η δημιουργία ομάδων οι οποίες θα επικοινωνούν μεταξύ 

τους χωρίς να επηρεάζονται από τη γεωγραφική απόσταση. 

 

Βήμα 5-e-Νωμένη Διακυβέρνηση: 

Το βήμα αυτό αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες μορφές ανάπτυξης της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς στοχεύει στη διακρατική συνεργασία. 

 

Το βεληνεκές αυτού του βήματος σαφώς και είναι πιο ευρύ αναφορικά με τα 

προηγούμενα βήματα καθώς αντικείμενο αυτού είναι η ηλεκτρονική συνεργασία των 

κυβερνήσεων. Με αυτόν τρόπο η πελατειακή σχέση διευρύνεται καθώς πολίτες και 

επιχειρήσεις συναλλάσσονται ευκολότερα και αμεσότερα. 

 

Βήμα 6-Η μετάλλαξη του πολιτικού περιβάλλοντος: 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία το όραμα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, θα πρέπει να διαμορφωθεί και το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που 

θα διευκολύνει τη μετάβαση του κλασικού πολιτικού περιβάλλοντος στη δικτυακή 

οικονομία. (Ψηφιακές υπογραφές, αυθεντικοποίηση, ασφάλεια συναλλαγών κλπ). 

 

Η δημιουργία του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου δεν αρκεί. Απαιτείται και η 

εκπαίδευση και ενημέρωση των συντακτών του νομοθετικού πλαισίου αλλά και των 

υποκειμένων του πλαισίου αυτού. 
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Βήμα 7-Η επόμενη γενιά του ίντερνετ: 

Αρωγός για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι 

αναμφισβήτητα το διαδίκτυο. Για την επιτυχή και ολοκληρωμένη μετάβαση στο 

διαδίκτυο απαιτείται ο ερχομός της επόμενης γενιάς του διαδικτύου, ο οποίος θα έχει 

τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

Ø Ταχύτητα, 

Ø Συνεχή σύνδεση, 

Ø Πρόσβαση από παντού, 

Ø Ευχρηστία, 

Ø Νοημοσύνη, 

Ø Ασφάλεια. 

 

Ασφαλώς, οποιοδήποτε μοντέλο από τα παραπάνω και αν υιοθετηθεί, σκοπός είναι η 

αποκόμιση στρατηγικών οφελών.  Μια αναφορά επιχειρείται στη παρακάτω ενότητα 

με παράθεση των πιο σημαντικών οφελών που επιτυγχάνονται με την εισαγωγή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα. 

 

Ωστόσο, η παράθεση των παρακάτω ωφελειών δεν είναι εξαντλητική, αλλά 

ενδεικτική. Γι’ αυτό και μπορεί να υπάρχουν οφέλη που να μην έχουν αναφερθεί 

παρόλο που η σημασία τους να είναι μεγάλη.  
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2.4 Οφέλη από την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, η παράθεση των οφελών από την υιοθέτηση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που ακολουθεί είναι ενδεικτική και δεν παρατίθενται 

αυτά με σειρά σπουδαιότητας. 

 

Ειδικότερα, τα οφέλη είναι τα εξής: 

 Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων: 

Αναμφισβήτητα, κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση δεν θα ήθελε να περιμένει στις 

ουρές μιας Δημόσιας Υπηρεσίας προκειμένου να διευθετήσει μια συναλλαγή, μια 

υπόθεσή του.  

 

Αντίθετα, θα προτιμούσε μια άμεση, ταχύτατη και φιλική διεκπεραίωση της υπόθεσής 

του. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με τη διεκπεραίωση των συναλλαγών του μέσω 

διαδικτύου. Είναι φανερό, ότι διεκπεραιώνοντας μια υπόθεσή του με το παραπάνω 

τρόπο εξοικονομεί χρήματα και χρόνο. 

 

Τα παραπάνω αποδεικνύονται και στη πράξη σύμφωνα με τρεις έρευνες που 

διεξήγαγε η Γενική Διεύθυνση της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής το 2003 και 2004. 

 

Συγκεκριμένα, με βάση τη μελέτη αυτή προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα51: 

• Ο μέσος χρόνος που κερδίζει κάθε Ευρωπαίος πολίτης σε κάθε 

ηλεκτρονική συναλλαγή με δημόσιους φορείς είναι εξήντα  εννέα (69) 

λεπτά και κάθε επιχείρηση εξήντα ένα (61) λεπτά. 

 

• Κάθε Ευρωπαίος πολίτης που εξυπηρετείται ηλεκτρονικά από κάποια 

δημόσια υπηρεσία κερδίζει το ογδόντα (80%) του χρόνου του που κατά 

μέσο όρο θα δαπανούσε αν πήγαινε ο ίδιος να διευθετήσει την υπόθεσή 

του. 

 

                                                
51 Καθημερινή, «Κέρδος μία ώρα σε κάθε συναλλαγή με το Δημόσιο», 13 Φεβρουαρίου 2005 (αρχείο), 
www.kathimerini.gr/w_articles 
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• Με κάθε ηλεκτρονική δήλωση ΦΠΑ εξοικονομούνται κατ’ άτομο δέκα 

(10) ευρώ, ενώ το κέρδος για τα σημερινά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το μισό δισεκατομμύριο 

ευρώ, όταν το σύστημα επεκταθεί στο εβδομήντα (70%) των δηλώσεων. 

 

• Αναφορικά με την ηλεκτρονική δήλωση φόρου εισοδήματος, ο μέσος 

χρήστης κερδίζει εβδομήντα ένα (71) λεπτά ανά συναλλαγή. Σε επίπεδο 

των δεκαπέντε (15) κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν 

εξοικονομηθεί 7,3 εκατομμύρια ώρες. Εκτιμήσεις δείχνουν πως 

μελλοντικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά το ογδόντα (80) με ενενήντα 

(90%) των δηλώσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση και για τα δεκαπέντε (15) 

–τότε- κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε εκτιμηθεί ότι θα 

εξοικονομηθούν εκατό (100) εκατομμύρια ώρες ετησίως. Η χώρα με το 

υψηλότερο ποσοστό υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων είναι η Νορβηγία 

(35%). 

 

•  Η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων 

ΦΠΑ είναι η Δανία (45%), οι οποίοι εξοικονομούν τριάντα τέσσερα (34) 

λεπτά της ώρας. Το επίσης σπουδαίο συμπέρασμα των ερευνητών είναι ότι 

με αυτό τον τρόπο οι Δανοί εξοικονομούν 137 εργάσιμα χρόνια! 

 

• Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με τη σειρά τους που υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά το ΦΠΑ εξοικονομούν ετησίως 29,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 

όταν φτάσουμε στο σημείο να υποβάλλονται το ογδόντα (80%) των 

συνολικών υποβολών, το κέρδος θα ανέρθει στα 230 εκατομμύρια ευρώ. 

 

• Το ποσοστό της ηλεκτρονικής εγγραφής νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 

πέντε (5%). Με αυτό το μικρό ποσοστό εξοικονομούνται ήδη 2,2 

εκατομμύρια ευρώ. Όταν το ποσοστό ανέλθει, όπως εκτιμάται στο τριάντα 

(30%), τότε οι επιχειρήσεις θα εξοικονομούν 68 εκατομμύρια ευρώ 

ετησίως. 
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• Με κάθε ηλεκτρονική εγγραφή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

εξοικονομεί ο χρήστης εβδομήντα πέντε (75) λεπτά, ενώ ο χρόνος που 

δαπανούν οι υπηρεσίες των πανεπιστημίων σε αυτή τη διαδικασία 

περιορίζεται στο σαράντα (40%). 

 

 Εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες των δημοσίων αρχών 

Επισκεπτόμενος κάποιος πολίτης μια Δημόσια Υπηρεσία για τη διεκπεραίωση μιας 

υπόθεσής του μπορούσε να δαπανήσει και μια ολόκληρη ημέρα για να αποκομίσει 

μόνο  τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για να τη διευθετήσει. 

 

Αντίθετα, με τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής διοίκησης της οποίας οι υπηρεσίες 

παρέχονται ηλεκτρονικά και κυρίως μέσω της δημιουργίας κυβερνητικών πυλών 

(διεξοδική ανάλυση για τις κυβερνητικές πύλες γίνεται σε επόμενο κεφάλαιο), ο 

πολίτης θα μπορεί να αποκομίσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται, 

να συνδεθεί μέσω των links σε άλλες κυβερνητικές πύλες μέχρι και να ολοκληρώσει 

εξολοκλήρου μια υπόθεσή του ηλεκτρονικά. Τη δυνατότητα αυτή την έχει όλο το 

24ωρο χωρίς απαραίτητα να επιχειρεί πρόσβαση στις διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες 

κατά τις ώρες λειτουργίας τους.  

 

Ένας τέτοιος τρόπος απόκτησης πληροφοριών που δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία 

του πολίτη σαφώς και αποτελεί τον πιο άμεσο, εύκολο και πρόσφορο τρόπο 

απόκτησης πληροφοριών. 

  

Επιπλέον, ακόμα και η ποιότητα των πληροφοριών που παρέχεται είναι καλύτερη. Τα 

λάθη εκμηδενίζονται και υπάρχει η δυνατότητα να χτιστεί ένα ποιοτικό σύστημα 

διοικητικής πληροφόρησης. 

 

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών 

Άμεση συνέπεια του παραπάνω οφέλους είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών. 

Πλέον ένας πολίτης επισκεπτόμενος μια ιστοσελίδα ενός δημόσιου οργανισμού και 

χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία, μπορεί να διευθετήσει ηλεκτρονικά 

εξολοκλήρου μια υπόθεσή του.  
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Αυτό επιτυγχάνεται, όπως, ήδη αναφέρθηκε και παραπάνω με τη δημιουργία 

κυβερνητικών πυλών, όπου για τη διευθέτηση μιας συναλλαγής για την οποία 

απαιτείται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων δημοσίων οργανισμών, μπορεί ένας 

πολίτης να επισκεφθεί μια κυβερνητική πύλη, η οποία θα τον παραπέμπει στις 

αντίστοιχες αρμόδιες πύλες άλλων δημοσίων οργανισμών για τη διευθέτηση της 

υπόθεσής του. 

 

Το πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

φαίνεται και από το γεγονός ότι αυτό έχει αναχθεί σε προτεραιότητα των 

Διαρθρωτικών Ταμείων.  

 

Σε μια τέτοια περίπτωση που για τη παροχή σύνθετων υπηρεσιών συνεργάζονται 

ηλεκτρονικά περισσότερες από μία ή δύο επιχειρήσεις, η αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών θεωρείται απαραίτητη. 

 

 Ένας διαφανής Δημόσιος Τομέας 

Πολλές διαδικασίες των οποίων η διεκπεραίωση έχει αυτοματοποιηθεί ή έστω έχουν 

αυτοματοποιηθεί κάποια βασικά βήματα των διαδικασιών αυτών και δεν απαιτείται η 

παρουσία και η επέμβαση κανενός ανθρώπινου πόρου, διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό 

τη διαφάνεια και τη μείωση ή εξάλειψη ατασθαλιών και απατών του δημόσιου βίου. 

 

Για παράδειγμα αυτοματοποιώντας τη διαδικασία των προμηθειών των δημοσίων 

υπηρεσιών όχι μόνο εξοικονομούνται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία 

μπορούν να επενδυθούν σε άλλους δημόσιους πόρους, αλλά και βελτιώνεται και 

επιτυγχάνεται διαφάνεια για τη διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται η 

προμήθεια. 

 

Διαφάνεια, όμως, σημαίνει όχι μόνο αυτοματοποίηση των διαδικασιών αλλά σημαίνει 

επίσης, και το να γνωρίζει ο κάθε πολίτης τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του κάθε 

εργαζόμενου. Να είναι, δηλαδή, γνωστό για το ποιος είναι υπεύθυνος να κάνει τι. 
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 Μείωση κόστους 

Με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επιτυγχάνεται μείωση του 

κόστους και από τη πλευρά της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και από τη πλευρά των 

επιχειρήσεων / πολιτών. 

 

Συγκεκριμένα, με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών τα λάθη από τους 

εργαζόμενους στους δημόσιους οργανισμούς ελαχιστοποιούνται, το κόστος των 

δαπανών μειώνεται, οι δαπάνες για προσωπικό και για προμήθειες μειώνονται. 

Παράλληλα, τα διοικητικά έξοδα, όπως τα έξοδα της συνεργασίας και ανταλλαγής 

πληροφόρησης μεταξύ διαφορετικών δημοσίων οργανισμών, είτε ανήκουν στην ίδια 

χώρα είτε σε διαφορετική, μειώνονται αισθητά. 

 

Στο σημείο αυτό και προς αποφυγή παρεξηγήσεων θέλουμε να αποσαφηνίσουμε το 

εξής: Αυτοματοποίηση των διαδικασιών και μείωση των δαπανών για προσωπικό δε 

σημαίνει και απόλυση αυτών των εργαζομένων. Αντίθετα, οι συγκεκριμένοι 

εργαζόμενοι τοποθετούνται σε άλλες πιο παραγωγικές θέσεις στις οποίες η 

αυτοματοποίηση δε χωρεί. 

 

Από την άλλη και οι επιχειρήσεις – πολίτες που μπορούν να διευθετήσουν 

ηλεκτρονικά μια υπόθεσή τους μεταξύ άλλων εξοικονομούν διοικητικά έξοδα τα 

οποία μπορούν να διαθέσουν στην έρευνα και τη καινοτομία. 

 

 Ευελιξία52 

Ευελιξία σημαίνει μια ταχύτερη και δυναμικότερη Διοίκηση. Αυτό μπορεί να φανεί 

με το παρακάτω παράδειγμα: Έστω ότι ένας Ιταλός πολίτης που ζει και εργάζεται 

στην Ισπανία μπορεί για μια υπόθεσή του να επικοινωνεί και να συνεργάζεται απ 

ευθείας με την ισπανική Δημόσια Διοίκηση.  

 

Για τη συνεργασία και ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών των δυο 

διαφορετικών Δημόσιων Διοικήσεων, απαιτείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

ευελιξία. 

                                                
52 Andrea, F. Realini, «Master Thesis: G2G E-Government: The Big Challenge for Europe», version 1.1, Department Of 

Informatics University of Zurich, September 15, 2004, p 24. 
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 Συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη όπου και αν 

βρίσκεται αυτός να συμμετέχει στα κοινά. Μπορεί να ψηφίζει για εθνικές και 

ευρωπαϊκές εκλογές, να παρακολουθεί δημόσιες συνεδριάσεις, να συμμετάσχει 

ενεργά σε δημόσια φόρουμ, να λαμβάνει μέρος σε δημοσκοπήσεις αλλά και να 

υποβάλει άμεσα τη γνώμη του επί των υπευθύνων χάραξη πολιτικής και στρατηγικής.  

 

Με αυτό τον τρόπο υλοποιείται στη πράξη το όραμα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης για τη παροχή υπηρεσιών δημοκρατίας. 

 

Αυτή η ανοιχτή επικοινωνία δίνει παράλληλα και τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

αναπτυχθούν καθώς θα έχουν γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. 

 

 Ικανοποίηση των άμεσα ενδιαφερομένων 

Η ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια με την οποία εκτελούνται όλες οι συναλλαγές και 

διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις των πολιτών είναι στοιχεία τα οποία απαιτούν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι (πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς). 

 

Παράλληλα, η καθολική πρόσβαση στις πληροφορίες των δημοσίων οργανισμών, 

χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία και χωρίς αυτή να πραγματοποιείται μόνο 

κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών, αλλά αντίθετα όλο το 24ωρο και από 

οποιοδήποτε χώρο και τόπο, συμβάλλει στην ικανοποίηση των πολιτών. Η Δημόσια 

Διοίκηση πλέον γίνεται πελατοκεντρική και αυτό το αντιλαμβάνεται ο πολίτης.  

 

Τα ίδια χαρακτηριστικά επιζητούν και οι επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτυχθούν 

πιο γρήγορα και να μειώσουν τα διοικητικά τους έξοδα. 

 

 Ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών 

Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ των 

δημόσιων οργανισμών όχι μόνο των εγχώριων αλλά και αυτών διαφορετικών κρατών. 

 

Η συνεργασία αυτή μεταφέρεται και μεταξύ των κυβερνήσεων, όπου πλέον τα 

φυσικά σύνορα καθίστανται ανύπαρκτα. Οι συναλλαγές μεταξύ τους μπορεί να έχουν 
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εμπορικό, οικονομικό, κοινωνικό χαρακτήρα ή απλά για διάχυση της πληροφόρησης 

και της γνώσης. 

 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας και 

αποδοτικότητας53 

Τον Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, έθεσε ως στόχο να 

γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2010 η πιο δυναμική και ανταγωνιστική 

οικονομία, με έμφαση στη κοινωνία της γνώσης, να επιτύχει σταθερή οικονομική 

ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας αλλά και με καλύτερη 

κοινωνική συνοχή και σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτός ο στόχος έχει μείνει γνωστός 

ως η Στρατηγική της Λισσαβόνας. 

 

Για να επιτευχθεί, όμως, η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών, που 

τίθεται ως στόχος από τη στρατηγική της Λισσαβόνας, θα πρέπει πρώτα να βελτιωθεί 

η παραγωγικότητα και για να αυξηθεί η τελευταία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 

επενδύσεις στη τεχνολογία.  

 

Το πώς επιτυγχάνεται αυτή η συσχέτιση, το πώς δηλαδή η τεχνολογία και παράγωγο 

αυτής είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συμβάλλει στη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και αυτή στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και άρα στη 

βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης, επιχειρείται να αποσαφηνιστεί παρακάτω.  

 

Πριν ακόμα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε τη παραπάνω συσχέτιση κρίνουμε 

σκόπιμο να παραθέσουμε την έννοια της ανταγωνιστικότητας. 

 

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος και σαφής ορισμός για την έννοια της 

ανταγωνιστικότητας στην οικονομική βιβλιογραφία. Αντίθετα, η έννοιά της 

παραμένει θολή. 

 

Ένας ορισμός που μπορεί να δοθεί είναι ο εξής: «Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα 

μιας οντότητας (μια επιχείρηση, μια χώρα, σύνολο επιχειρήσεων κλπ) να λειτουργεί 

                                                
53 Francois-Xavier Chevallerau, «The Impact of e-government on competitiveness, growth and jobs», IDABC Egovernment 
Observatory, February 2005 & europa.eu.int/idabc/en/document & Commision of the European Communities, «Productivity: 
The Key to competitiveness of European Economies and Enterprises», 262 final, May 2002.  
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αποδοτικά και παραγωγικά σε σχέση με άλλες ομοειδής οντότητες. Αυτή η ικανότητα 

δύναται να μετρηθεί με τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές 

σε σύγκριση με άλλες ομοειδής οντότητες». 

 

Άλλος ορισμός διατυπώνει πως πρόκειται για την ικανότητα μιας χώρας να 

επιτυγχάνει σταθερούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, όπως αυτοί μετρώνται 

ετησίως με τις μεταβολές στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 

 

Ένας άλλος, όμως, ορισμός ο οποίος είναι πιο ευρύς από τους δύο παραπάνω και έχει 

υιοθετηθεί και από τον Ευρωπαϊκό Στατιστικό Οργανισμό, Eurostat, είναι αυτός που 

δόθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organization 

for Economic Cooperation and Development, OECD). Ο ορισμός αυτός διατυπώνει 

τα εξής: «Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα των επιχειρήσεων, οργανισμών, 

βιομηχανιών, χωρών να παράγουν και να πουλούν τα προϊόντα τους, ενώ υπόκεινται 

συνεχώς σε διεθνή ανταγωνισμό, αλλά και ταυτόχρονα να αυξάνονται τα πραγματικά 

εισοδήματα των πολιτών». 

 

Αν υιοθετήσουμε τον παραπάνω ορισμό, με μια καλύτερη και προσεχτικότερη 

ανάγνωσή του μπορούμε να αντιληφθούμε ότι είναι λίγο αντιφατικός. Από τη μια 

ομιλεί στο να παράγει και να πουλάει μια επιχείρηση στο διεθνές στερέωμα τα 

προϊόντα της αποδοτικά, ενώ ανταγωνίζεται ταυτόχρονα και άλλες επιχειρήσεις με 

άλλες ιδιαιτερότητες, και από την άλλη να αυξάνει και τα εισοδήματα των πολιτών. 

Πώς αυτό επιτυγχάνεται όταν και για τα δύο παράγοντας κλειδί είναι το κόστος;  

 

Η απάντηση στη πρόκληση να επιτυγχάνεις ταυτόχρονα χαμηλά κόστη και υψηλούς 

πραγματικούς μισθούς βρίσκεται στην έννοια της παραγωγικότητας.  

 

Παραγωγικότητα σημαίνει να παράγεις περισσότερες εκροές με δεδομένες εισροές. 

(Περισσότερα για την έννοια της παραγωγικότητας έχουν αναφερθεί στο 1ο 

κεφάλαιο) 

 

Έτσι λοιπόν, η πρόσφατη μείωση της παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι συνώνυμη με τη χειροτέρευση της οικονομικής της ανάπτυξης. 
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Αν η παραγωγικότητα είναι αυτή που οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας 

τότε ένας σημαντικός παράγοντας για την αύξηση της παραγωγικότητας είναι η 

τεχνολογία.  

 

Το χάσμα παραγωγικότητας που παρατηρείται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων οφείλεται και στις χαμηλές επενδύσεις στη τεχνολογία. 

Ειδικότερα, κατά τη περίοδο 1992-99 οι επενδύσεις στη τεχνολογία αντιστοιχούσαν 

στο 5,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν στις 

ΗΠΑ αντιστοιχούσε στο 8,1%. 

 

Ωστόσο, η συμβολή της τεχνολογίας στη παραγωγικότητα διαφαίνεται περισσότερο 

από ένα μοντέλο που ανέπτυξε ένας οργανισμός (Economist Intelligence Unit) τον 

Απρίλιο του 2004. Στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα εξήντα (60) χώρες 

εκ των οποίων οι είκοσι έξι (26) ήταν αναπτυσσόμενες και οι υπόλοιπες λιγότερο 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Με βάση, λοιπόν, αυτό το μοντέλο (αναλυτικά στοιχεία για αυτή την έρευνα και για 

αυτό το μοντέλο μπορεί να αποκομίσει ο αναγνώστης από τη σελίδα 

graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/Microsoft_Final.pdf), αξιολογήθηκε η συμβολή της 

τεχνολογίας στη παραγωγικότητα σε δεκαπέντε (15) χώρες μεταξύ αυτών και οι 

ΗΠΑ. Αυτό φαίνεται και στο παρακάτω πίνακα.  

 

Πίνακας 2.1: Συμβολή της τεχνολογίας στη παραγωγικότητα 

Πηγή: graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/Microsoft_Final.pdf 

 

 1990-1995 

ΧΩΡΕΣ 
ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3.11 0.85 

ΣΟΥΗΔΙΑ 2.95 0.96 

ΙΤΑΛΙΑ 2.83 1.09 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 2.65 0.43 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2.39 0.68 

ΑΥΣΤΡΙΑ 2.32 0.76 
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ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2.20 0.74 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.11 0.52 

ΔΑΝΙΑ 1.99 0.72 

ΒΕΛΓΙΟ 1.90 0.92 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1.22 0.06 

ΓΑΛΛΙΑ 1.13 0.23 

ΗΠΑ 1.12 0.71 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0.63 0.29 

ΕΛΒΕΤΙΑ -0,03 -0,42 

      

      

1996-2002 

ΧΩΡΕΣ 
ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 3.76 1.90 

ΣΟΥΗΔΙΑ 2.67 1.33 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 2.02 1.40 

ΗΠΑ 1.74 1.90 

ΑΥΣΤΡΙΑ 1.73 0.75 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1.71 0.68 

ΔΑΝΙΑ 1.45 0.59 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.38 0.67 

ΕΛΒΕΤΙΑ 1.10 0.43 

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.08 1.21 

ΓΑΛΛΙΑ 1.00 0.18 

ΒΕΛΓΙΟ 0.78 0.35 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0.77 0.48 

ΙΤΑΛΙΑ 0.56 0.36 

ΙΣΠΑΝΙΑ 0.28 0.14 

 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα εξάγεται το συμπέρασμα πως η συμβολή της 

τεχνολογίας στη παραγωγικότητα είναι σημαντική και συνεχώς αυξανόμενη. 

Ειδικότερα από αυτή την έρευνα προκύπτουν τα ακόλουθα τρία σημαντικά 

συμπεράσματα για την οικονομική συμβολή της τεχνολογίας: 
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 Η θετική σχέση μεταξύ τεχνολογίας και παραγωγικότητας είναι δυνατή σε 

αναπτυγμένες χώρες. Ειδικότερα, για να έχει η τεχνολογία σημαντικό θετικό 

αντίκτυπο στη παραγωγικότητα πρέπει να έχει φτάσει ένα κατώτατο όριο που 

έχει υπολογιστεί μέσα από αυτό το μοντέλο (Για το όριο αυτό βλέπετε σελίδα 

graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/Microsoft_Final.pdf).  

 Υπάρχει ένας νεκρός χρόνος πριν ακόμα φανούν τα αποτελέσματα της 

τεχνολογίας στη παραγωγικότητα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην άρνηση ή 

καχυποψία των εργαζομένων για τη διείσδυση της τεχνολογίας στη δουλειά 

τους.  

 Η εκπαίδευση και το επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες για την επιτάχυνση της συμβολής της τεχνολογίας στη 

παραγωγικότητα. 

 

Τελικά, αν ξαναθυμηθούμε τον ορισμό που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και με βάση τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να 

ισχυριστούμε πως όντως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

για τη τόνωση της ανταγωνιστικότητας.  

 

Εν κατακλείδι και αποδεικνύοντας με τον παραπάνω πίνακα τη συμβολή της 

τεχνολογίας στην παραγωγικότητα, ας αποσαφηνίσουμε τη συσχέτιση: τεχνολογία – 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση – παραγωγικότητα – ανταγωνιστικότητα με ένα απλό 

παράδειγμα. 

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σημαντικό συστατικό στοιχείο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι η τεχνολογία. Έστω, ότι μια επιχείρηση εφαρμόζει τις υπηρεσίες 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συναλλάσσεται δηλαδή ηλεκτρονικά με τις 

Δημόσιες Υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει και με βάση τα οφέλη που έχουν αναλυθεί, ότι  

η συγκεκριμένη επιχείρηση εξοικονομεί χρόνο, χρήμα, δε διαθέτει ανθρώπινους 

πόρους σε πολύωρες καθυστερήσεις σε ένα δημόσιο οργανισμό για τη διευθέτηση της 

συναλλαγής, γνωρίζει ότι αφού η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη άρα θα είναι 

και διαφανής και τέλος έχει λιγότερα λειτουργικά έξοδα. Με αυτό τον τρόπο έχοντας 

σταθερές εισροές ή λιγότερες (λιγότεροι ανθρώπινοι πόροι ασχολούνται για τη 

διευθέτηση της συναλλαγής) επιτυγχάνει βελτίωση της παραγωγικότητάς της, δηλαδή 

περισσότερες και αποδοτικότερες εκροές.  
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Αυτό τη βοηθά να επιτύχει και ανταγωνιστικότητα συγκρινόμενη με άλλες 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.  

  

 Επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης 

Η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από τη συσσώρευση ανθρωπίνων και φυσικών 

πόρων και από την ανάπτυξη και αποδοτικότητα του εργατικού δυναμικού. Η 

παραγωγικότητα, όπως ήδη έχουμε αναφέρει αντιστοιχεί στην ικανότητα να 

παράγονται περισσότερες εκροές με δεδομένες εισροές εργασίας και κεφαλαίου. 

Το τελευταίο εξαρτάται, όμως, από τη ποιότητα των φυσικών πόρων, από τη 

βελτίωση των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και από τις τεχνολογικές αλλαγές 

και βελτιώσεις.  

 

Με δεδομένη, λοιπόν, τη παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα που 

επιτυγχάνεται με την είσοδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θεωρείται επίσης, 

δεδομένη η οικονομική ανάπτυξη. 

 

Εμπειρικές εκτιμήσεις54 συνιστούν ότι η συμβολή της τεχνολογίας στην οικονομική 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της 

δεκαετίας του 1990 ανερχόταν στις 0,4 με 0,5 ποσοστιαίες μονάδες αυτής, ενώ στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανερχόταν στις 0,8 με 1 ποσοστιαίες μονάδες.  

Θεωρείται κοινώς αποδεκτό πως αυτή η υστέρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι 

των ΗΠΑ οφείλεται στις χαμηλές επενδύσεις στη τεχνολογία εκείνη τη περίοδο. 

 

Η οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται πως έχει τις παρακάτω πέντε διαστάσεις55: 

Α) Αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

πλέον δεν θα τα απολαμβάνουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και οι 

μικρομεσαίες. Κάθε επιχείρηση, εγχώρια ή μη, μεγάλη ή μικρή, τυγχάνει των ίδιων 

ευκαιριών που προκύπτουν από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  

 

Β) Εκπαίδευση 
                                                
54 Commission, «European Competitiveness Report 2001», Commission Staff Working Paper, Sec 1705, October 2001, 
Chapter III. 
55 Σπύρος Μπορώτης,  «Αφιέρωμα στο e-government», XRAM , τεύχος 155 , Φεβρουάριος 2002, σελ. 38 
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Για τη συντήρηση της ανόδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι τελευταίες 

οφείλουν να προσλαμβάνουν καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. 

 

Γ) Προσέλκυση υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας 

Στη νέα Ψηφιακή Οικονομία πελάτες της κυρίως θα είναι επιχειρήσεις υψηλής 

τεχνολογίας. 

 

 

Δ) Πρόσβαση στη τεχνολογική υποδομή 

Χαρακτηριστικό της Νέας Οικονομίας είναι η καθολική πρόσβαση στη τεχνολογική 

υποδομή. 

 

Ε) Φιλική συμπεριφορά της κυβέρνησης 

Ο καλύτερος πελάτης των δημοσίων οργανισμών, έχει αποδειχτεί ότι είναι οι 

επιχειρήσεις και όχι οι πολίτες. Με ένα φιλικό πρόσωπο που αποκτά η Δημόσια 

Διοίκηση η συνεργασία μεταξύ των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων 

καθίσταται πιο ομαλή και εποικοδομητική. 

 

 Βελτίωση της εικόνας των Δημοσίων Υπηρεσιών 

Με τα παραπάνω χαρακτηριστικά η εικόνα των δημοσίων οργανισμών βελτιώνεται. 

Αποκτά ένα πιο φιλικό και σύγχρονο πρόσωπο. Οι πολίτες νοιώθουν ότι οι δημόσιοι 

οργανισμοί είναι μπροστά από τις εξελίξεις και ακολουθούν πιστά τα κελεύσματα 

των καιρών. Δείχνουν εμπιστοσύνη για την άμεση και αξιόπιστη διεκπεραίωση των 

υποθέσεών τους. 

 

Εν κατακλείδι, για να απολαμβάνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι (πολίτες, επιχειρήσεις, 

άλλοι δημόσιοι φορείς), όλα τα οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθίσταται 

αναγκαίο να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια που επιβραδύνουν τη πορεία ανάπτυξης 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτά τα εμπόδια καθώς και κάποιοι κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχίας αποτελούν το αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 
3.1 Εισαγωγή: 

 

 

Αν όλοι δεχτούμε πως όντως τα οφέλη και πλεονεκτήματα που περιγράφηκαν στη 

προηγούμενη ενότητα αποτελούν πραγματικότητα και αληθινή πρόκληση, τότε 

ανακάμπτει το εξής ερώτημα: Γιατί τελικά δεν εφαρμόζεται η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση; Τι φταίει και δε πετυχαίνει; Φταίνε οι επιχειρήσεις, οι πολίτες, οι 

κυβερνήσεις, οι συνθήκες που επικρατούν; Ποιοι είναι οι βαθύτεροι λόγοι; 

 

Ένα βασικό ερώτημα που γεννάται είναι αν θέλουμε να μείνουμε ψηφιακά 

αναλφάβητοι; Αυτό υποστηρίζεται και από μια  έρευνα που πραγματοποιεί κάθε 

χρόνο ο Economist, αναφορικά με τη ψηφιακή ετοιμότητα διάφορων χωρών. Όπως 

ξεκάθαρα αποτυπώνεται και στο παρακάτω πίνακα η Ελλάδα, με βάση το δείκτη της 

ψηφιακής ετοιμότητας, κατατάσσεται στη τελευταία θέση των χωρών της Δυτικής 

Ευρώπης. 

 

Πίνακας 3.1: Η κατάταξη της Ελλάδος με βάση το δείκτη της ψηφιακής 

ετοιμότητας 

Πηγή: Γ. Γιανναράκη, «Ληστεία στο Διαδίκτυο», Το Βήμα, Κυριακή 20 Νοεμβρίου 

2005, σελ.22 και Economist Intelligence Unit, 2005. 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2005 ΧΩΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1 ΔΑΝΙΑ 1 

2 ΣΟΥΗΔΙΑ 3 

3 ΕΛΒΕΤΙΑ 4 

4 Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 5 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



81 

5 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 6 

6 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 8 

7 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 9 

8 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 12 

9 ΑΥΣΤΡΙΑ 14 

10 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 15 

11 ΒΕΛΓΙΟ 17 

12 ΓΑΛΛΙΑ 19 

13 ΙΣΠΑΝΙΑ 23 

14 ΙΤΑΛΙΑ 24 

15 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 25 

16 ΕΛΛΑΔΑ 28 

 

 

Αντικείμενο, λοιπόν, αυτής της ενότητας είναι να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα και 

να διερευνηθούν οι λόγοι μη εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
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3.2 Εμπόδια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 

 

3.2.1Το βασίλειο του χαρτιού - Γραφειοκρατία 

 

Αναμφισβήτητα, ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας που αποτελεί τροχοπέδη στην 

υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ο φαύλος κύκλος της 

γραφειοκρατίας (με την αρνητική έννοια της γραφειοκρατίας καθώς, όπως έχει 

αναπτυχθεί και στο 1ο κεφάλαιο καθώς υπάρχει και η θετική πλευρά αυτής της 

έννοιας).  

 

Καθένας μας έχει έρθει αντιμέτωπος με το βασίλειο του χαρτιού σε μια Δημόσια 

Υπηρεσία. Αν καθένας από εμάς ανατρέξει σε μια τυπική ημέρα κατά την οποία 

ήθελε να διεκπεραιώσει μια υπόθεσή του σε μια Δημόσια Υπηρεσία, το πρώτο που 

του έρχεται στο μυαλό είναι: Παράβολα, αιτήσεις, πιστοποιητικά, νόμοι, οδηγίες, 

εγκύκλιοι, εσωτερικά σημειώματα και δεκάδες πολίτες να περιμένουν στην ουρά για 

μια μόνο υπογραφή. 

 

Ωστόσο, αντιμέτωποι με την ίδια γραφειοκρατία και με τα ίδια προβλήματα είναι και 

οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ακόμα και οι ίδιοι υπάλληλοι για να πάρουν μια 

υπογραφή μπορεί να αναγκαστούν να περιμένουν σε μια ουρά στα γραφεία των 

υπευθύνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ (Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών). Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ προκειμένου να διεκπεραιώσουν 

συναλλαγές και υποθέσεις πολιτών οι οποίες έχουν υποβληθεί στα καταστήματά τους, 

μπορεί να αναγκαστούν να περιμένουν σε ουρές των Δημοσίων Υπηρεσιών. 

 

Επιπλέον, οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι γίνονται έρμαιο του χαρτοβασιλείου του 

ελληνικού δημοσίου. Πρέπει, δηλαδή, να γνωρίζουν δεκάδες νόμους, ερμηνευτικές 

εγκυκλίους, εσωτερικά σημειώματα για τη διεκπεραίωση μιας και μόνο συναλλαγής. 

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε άρθρο του Σπύρου Φρεμεντίτη56 στη 

Καθημερινή, υπάρχουν περίπου  350.000 νόμοι, εγκύκλιοι και αποφάσεις με τους 

                                                
56 Σπύρος Φρεμεντίτης, «Δημόσιοι Υπάλληλοι στην ουρά», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 29 Ιανουαρίου 2006, σελίδα 59. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



83 

οποίους λειτουργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μια παλαιότερη έρευνα του 2000 είχε 

δείξει  πως κατά μέσο όρο κάθε χρόνο δημιουργούνται 6.363 νέοι νόμοι, εγκύκλιοι, 

αποφάσεις κλπ. Δηλαδή, κάθε μέρα, πολίτες και υπάλληλοι, έρχονται αντιμέτωποι με 

δεκαεπτά (17) νέες ρυθμίσεις. 

 

Ωστόσο, έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες προσπάθειες μπροστά στο κυκεώνα της 

πολυνομίας. Ειδικότερα, έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, η «Κεντρική 

Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών», η οποία έχει ως σκοπό την απλούστευση των 

διαδικασιών με όσο το δυνατόν λιγότερα χαρτιά και με τουλάχιστον τρεις υπογραφές. 

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο του Σπ. Φερεντίτη, οι προσπάθειες της 

Επιτροπής προσανατολίζονται στα εξής σημεία: α) Μείωση των είκοσι δυο (22) 

διαδικασιών και εκατόν ένα (101) δικαιολογητικών προκειμένου να λειτουργήσει ένα 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, β) Μείωση της γραφειοκρατίας στη 

κοινωνική ασφάλιση, γ) Εξευμενισμός της ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενημερότητας και, δ) Μείωση της γραφειοκρατίας στο ΔΕΟΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 

 

Αυτή ακριβώς η υπερπαραγωγή «χαρτιού» και νόμων μεταξύ άλλων αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες για τους οποίους η χώρα μας κατέχει τη τρίτη57 από το 

τέλος θέση μεταξύ των πρώην δεκαπέντε (15) κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις Δημόσιες Υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα58 παρέχεται το τριάντα δύο (32%) των υπηρεσιών της Δημόσιας 

Διοίκησης ηλεκτρονικά, ενώ τη πρώτη θέση κατέχει η Δανία (72%), τη δεύτερη η 

Αυστρία (68%) και τη τρίτη η Σουηδία (67%). 

 

Αυτή η πολυνομία και η υπερπαραγωγή χαρτιού όχι μόνο δυσχεραίνει τη καθημερινή 

ζωή του πολίτη και του δημόσιου υπαλλήλου, αλλά επίσης μειώνει και την 

ανταγωνιστικότητα της χώρας. 

 

Ειδικότερα, η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται ως η πιο κλειστή οικονομία 

(δείκτης 2,80 με μέγιστο το 5)59 μετά τη Γαλλία. Αυτός ο δείκτης του 2006 εξάγεται 

                                                
57 Μαρία Δεληθανάση, «Μετέφεραν την οθόνη στη γραφειοκρατία», Καθημερινή, αρχείο, 13 Φεβρουαρίου 2005. 
58 «Άφθονο χαρτί γύρω από ένα κομπιούτερ», Καθημερινή, αρχείο, 13 Φεβρουαρίου 2005. 
59 Γ. Αγγελής, «Πρωτιές που μας φέρνουν πίσω», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 2 Απριλίου 2006, σελίδα 5. 
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από τη Heritage Foundation σε συνεργασία με τη Wall Street Journal, τον οποίο 

χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με μελέτες αυτή η κατάσταση και 

επομένως ο σχετικός δείκτης που εξάγεται, οφείλεται στη γραφειοκρατία που 

μαστίζει τη χώρα και στην αστάθεια του φορολογικού και νομικού περιβάλλοντος. 

 

Ωστόσο, η γραφειοκρατία δεν αποτελεί το μόνο εμπόδιο για τη μη υιοθέτηση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και η άρνηση, 

για διάφορους λόγους, των υπαλλήλων να έρθουν αντιμέτωποι με την ιδέα τη 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτούς ακριβώς τους λόγους θα προσπαθήσουμε να 

αποσαφηνίσουμε παρακάτω.  

 

3.2.2 Κουλτούρα και ανθρώπινος παράγοντας 

 

Αναμφισβήτητα, η επέλευση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σημαίνει και ριζική 

αλλαγή της κουλτούρας των υπαλλήλων αλλά και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί 

ο ίδιος ο οργανισμός.  

 

Σαφώς και η αλλαγή της κουλτούρας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας ή μη 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτή ακριβώς η πρόκληση για αλλαγή της 

κουλτούρας συνιστά και την αντίθεση των υπαλλήλων, ιδιαίτερα όταν ομιλούμε για 

κάποιους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και όταν με βάση τα όσα επιτάσσει η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιχειρείται αλλαγή του τρόπου δουλειάς τους. 

 

Η πρόκληση αυτή ζητά από τους υπαλλήλους να αλλάξουν τον τρόπο που 

σκέφτονται, τον τρόπο που εργάζονται και οργανώνονται, να απαλλαχθούν από 

κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα ηλεκτρονικοποιηθούν και να επιφορτιστούν με 

κάποιες άλλες πιο ουσιώδεις. Να ξεφύγουν με λίγα λόγια από τον τρόπο με τον οποίο 

εργάζονταν τόσα χρόνια. 

 

Κάτι τέτοιο πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολο. Πολλοί φοβούνται πως με αυτόν 

τον τρόπο θα χάσουν τις δουλειές τους και, όπως εύλογα τονίζει ο Γενικός 

Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης Βασίλης Ανδρονόπουλος στο άρθρο του Σπ. 

Φερεντίτη,  «Δυστυχώς δεν είναι πολλοί εκείνοι που επιθυμούν να χάσουν την 

υπογραφή τους!». 
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Μια αξιόλογη εθνική προσπάθεια για τη μείωση της αντίστασης των υπαλλήλων σε 

αυτή τη ψηφιακή αλλαγή έρχεται από τη πολιτεία της Ουάσινγκτον, με τη δημιουργία 

της Ακαδημίας Ψηφιακής Πληροφόρησης. Σκοπός της Ακαδημίας είναι η παροχή 

βοήθειας προς όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες στο να καταγράψουν όλες τις 

διαδικασίες τους και να αποφασίσουν ποιες από αυτές ηλεκτρονικοποιούνται ή όχι ή 

ακόμα και απλά να επανασχεδιαστούν. 

 

3.2.3 Ανασφάλεια συναλλαγών 

 

Αναμφισβήτητα, ένα ίσως από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι και η ανασφάλεια των συναλλαγών. Ειδικότερα, κάθε πελάτης 

των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του ηλεκτρονικά, 

απαιτεί εμπιστευτικότητα και προστασία των προσωπικών του δεδομένων καθώς και 

τα στοιχεία που προσκομίζει να τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τους αρμοδίους. 

 

Η ασφάλεια των συναλλαγών μπορεί να κωδικοποιηθεί στα παρακάτω τέσσερα 

χαρακτηριστικά, τα οποία καλούνται να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

 

Τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 

 Εμπιστευτικότητα: Με βάση αυτό το στοιχείο απαιτείται η αποστολή των 

ηλεκτρονικών δεδομένων να τύχει επεξεργασίας και προσπέλασης μόνο από 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Μόνο, δηλαδή, από άτομα όπου τα στοιχεία αυτά 

προορίζονται. 

 

 Ακεραιότητα: Το χαρακτηριστικό αυτό απαιτεί την ακεραιότητα των 

στοιχείων κατά την αποστολή τους. Να μην έχουν τύχει καμία αλλοίωση και 

επεξεργασία από κάποιο άλλο μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Ο παραλήπτης, 

δηλαδή, να είναι σίγουρος ότι τα δεδομένα που έχει λάβει είναι ακριβώς τα 

ίδια που έχει στείλει ο αποστολέας. 

 

 Αυθεντικότητα: Το στοιχείο αυτό απαιτεί την αυθεντικότητα της ταυτότητας 

του αποστολέα. Να είναι, δηλαδή, σίγουρος ο παραλήπτης ότι αυτά τα 
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δεδομένα έχουν προέλθει πραγματικά από τον συγκεκριμένο αποστολέα και 

όχι από κάποιον που παριστάνει ενδεχομένως αυτόν τον αποστολέα. 

 

 Μη αποποίηση ευθύνης: Αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά χαρακτηριστικά 

που αναδεικνύει την ασφάλεια των συναλλαγών. Συγκεκριμένα, αυτό το 

στοιχείο απαιτεί, μετά το πέρας της ηλεκτρονικής συναλλαγής, κανένα 

εμπλεκόμενο μέρος να μην αρνηθεί τη συμμετοχή του στη συναλλαγή αυτή. 

 

Το κράτος για να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα 

πρέπει να θέσει εκείνα τα θεμέλια που θα εκμηδενίζουν την ανασφάλεια των 

εμπλεκόμενων μερών κατά τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές. 

 

Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται με τη καθιέρωση των ψηφιακών υπογραφών αλλά 

και με τη θέσπιση ενός επαρκούς για τη προστασία των συναλλαγών και προσωπικών 

δεδομένων νομοθετικού περιβάλλοντος. 

 

Η κρυπτογραφία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των ψηφιακών υπογραφών.  

Ο αποστολέας60 για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων που 

αποστέλλει, δημιουργεί μια μαθηματική συνάρτηση με αλγόριθμους και κλειδιά (μια 

σειρά από bits συγκεκριμένου μήκους), μετατρέποντας τα δεδομένα του σε μια μορφή 

(αποκρυπτογραφημένη) μη κατανοητή για οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον 

παραλήπτη. Ο παραλήπτης είναι ο μόνος που γνωρίζει τη μέθοδο κρυπτογράφησης 

άρα και ο μόνος που μπορεί να αποκρυπτογραφήσει. 

 

Ειδικότερα, υπάρχουν δύο τρόποι κρυπτογράφησης, δηλαδή η συμμετρική και 

ασύμμετρη κρυπτογράφηση. Στη συμμετρική χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί για την 

κρυπτογράφηση (αποστολέας) αλλά και για την αποκρυπτογράφηση (παραλήπτης). 

Ωστόσο, στην ασύμμετρη κρυπτογράφηση χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά 

κλειδιά. Οι εμπλεκόμενοι στις ηλεκτρονικές συναλλαγές φέρουν δύο κλειδιά, το 

δημόσιο και το ιδιωτικό. Δημόσιο καλείται το κλειδί το οποίο μπορεί να 

γνωστοποιηθεί σε τρίτους, ενώ ιδιωτικό είναι το κλειδί αυτό που φυλάσσεται με 

                                                
60 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, «Ηλεκτρονικές Υπογραφές», (www.eett.gr) 
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ασφάλεια από το κάτοχό του. Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται με το δημόσιο κλειδί 

ενώ αποκρυπτογραφούνται από το ιδιωτικό. 

 

Ας δούμε όμως την εφαρμογή αυτών στις ηλεκτρονικές υπογραφές.  

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές συνίστανται στη χρήση των δυο αυτών κλειδιών, τα 

οποία συσχετίζονται μεταξύ τους με μια μαθηματική σχέση. Για την 

αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος απαιτούνται και τα δύο κλειδιά. Συγκεκριμένα, η 

δημιουργία της ηλεκτρονικής υπογραφής  πραγματοποιείται από το ιδιωτικό κλειδί 

του αποστολέα, ενώ η επαλήθευσή της πραγματοποιείται από τον παραλήπτη με το 

δημόσιο κλειδί του αποστολέα. 

 

Η μοναδικότητα του κλειδιού πραγματοποιείται με τη μέθοδο του κατακερματισμού. 

Με απλά λόγια, κάθε μήνυμα που δημιουργείται αποτελείται και από συγκεκριμένα 

bits (σύνοψη μηνύματος). Ο παραλήπτης για να αποκρυπτογραφήσει πρέπει να 

γνωρίζει τη συγκεκριμένη συνάρτηση των bits. Με αυτόν τον τρόπο τεκμαίρεται ότι 

όχι μόνο το μήνυμα δεν έχει αλλοιωθεί, αλλά πιστοποιείται και η αυθεντικότητα του 

αποστολέα. Αυτό συμβαίνει γιατί: Ο αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμα με μια 

συγκεκριμένη συνάρτηση με το ιδιωτικό του κλειδί. Από την άλλη μεριά ο 

παραλήπτης για να αποκρυπτογραφήσει χρησιμοποιεί την ίδια συνάρτηση και το 

δημόσιο κλειδί του αποστολέα. 

 

Δυο διακριτά στάδια για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών υπογραφών, είναι η 

δημιουργία της και η επαλήθευσή της. Αυτά τα δυο στάδια περιγράφονται παρακάτω: 

 

 Δημιουργία ψηφιακής υπογραφής: Ο αποστολέας δημιουργεί με τη μέθοδο 

του κατακερματισμού τη σύνοψη του μηνύματος. Η σύνοψη αυτή 

κρυπτογραφείται με το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα ή ακόμα και με το 

δημόσιο κλειδί του παραλήπτη και προσαρτάται στο κείμενο που θα 

αποσταλεί. 

 

 Επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής: Ο παραλήπτης με τη σειρά του 

απομονώνει από το μήνυμα την ηλεκτρονική υπογραφή, την 

αποκρυπτογραφημένη, δηλαδή, σύνοψη. Εφαρμόζει τον ίδιο αλγόριθμο και με 

το δημόσιο κλειδί του αποστολέα αποκρυπτογραφεί τη σύνοψη. Συγκρίνονται 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



88 

οι δύο συνόψεις και αν βρεθούν ίδιες τότε πιστοποιείται η ακεραιότητα του 

μηνύματος. Αν δε βρεθούν ίδιες τότε σημαίνει ότι το μήνυμα έχει παραβιαστεί 

και αλλοιωθεί. 

 

Η παραπάνω απλοϊκή περιγραφή των δύο αυτών σταδίων απεικονίζεται και στο 

παρακάτω σχεδιάγραμμα. Εκείνο, όμως, που θα πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι η 

αυθεντικοποίηση, δηλαδή η βεβαιότητα ότι ο δικαιούχος του ιδιωτικού κλειδιού είναι 

ο αποστολέας και ο μόνος που γνωρίζει και δημιούργησε τη Ψηφιακή Υπογραφή, ενώ 

το δημόσιο κλειδί που χρησιμοποιεί ο αποστολέας είναι όντως του αποστολέα, 

πραγματοποιείται μέσω του Πάροχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης. Αυτή η 

επιβεβαίωση επιτυγχάνεται με το πιστοποιητικό δημόσιου κλειδιού που εκδίδεται. 

 

Συγκεκριμένα, ο Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης αποτελεί εκείνο το μηχανισμό 

που διασφαλίζει ότι μόνο ο δικαιούχος του ιδιωτικού κλειδιού δημιούργησε τη 

ψηφιακή υπογραφή και ότι αυτό δεν έχει παραβιαστεί και άρα ο κάτοχος του 

δημοσίου κλειδιού γνωρίζει ότι αυτό το κλειδί είναι του πραγματικού αποστολέα. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτό που πιστοποιεί αυτή τη διασφάλιση είναι η 

έκδοση αυτού του πιστοποιητικού (ηλεκτρονικού αρχείου), όπου ο πάροχος με τη 

ψηφιακή του υπογραφή υπογράφει το πιστοποιητικό του δικαιούχου. 

Με άλλα λόγια με τη παραλαβή  της ψηφιακής υπογραφής εμφανίζεται ταυτόχρονα 

στην οθόνη του παραλήπτη και το πιστοποιητικό που αναφέρει το δημόσιο κλειδί και 

επιβεβαιώνει πώς ο δικαιούχος του ιδιωτικού κλειδιού είναι και ο δημιουργός της 

ψηφιακής υπογραφής. Για κάθε άλλη περίπτωση ο Πάροχος υποχρεούται στην 

ανάκληση του πιστοποιητικού. 
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Δημιουργία ψηφιακής υπογραφής: 

 

 

 
 

Διάγραμμα 3.1: Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής 

Πηγή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, «Ηλεκτρονικές 

Υπογραφές», (www.eett.gr) 
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Επαλήθευση ψηφιακής υπογραφής: 

 

 
 

 

Διάγραμμα 3.2: Επαλήθευση της Ψηφιακής Υπογραφής 

Πηγή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, «Ηλεκτρονικές 

Υπογραφές», (www.eett.gr) 
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Διάγραμμα 3.3: Πιστοποιητικό του Παρόχου Υπηρεσιών Πιστοποίησης  

Πηγή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, «Ηλεκτρονικές 

Υπογραφές», (www.eett.gr) 

 

 

Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο η δημιουργία των ψηφιακών υπογραφών καθώς αν και απλή 

πρόκειται για μια έννοια που η λειτουργία της είναι άγνωστη σε πολλούς αλλά και 

ταυτόχρονα φοβίζει. 

 

Επιτακτική υποχρέωση του κράτους είναι και η δημιουργία εκείνου του νομοθετικού 

περιβάλλοντος που θα εμπνέει σε όλους τους εμπλεκόμενους των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών ασφάλεια και εμπιστοσύνη. 

 

Εν προκειμένω, το Σύνταγμά μας στο άρθρο του 9Α είναι σαφές: «Καθένας έχει 

δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά 

μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από Ανεξάρτητη Αρχή, που συγκροτεί και 

λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.». Επιπλέον, το άρθρο 2 παρ.1 του συντάγματος ορίζει: 

«Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική 

υποχρέωση της Πολιτείας», ενώ το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής προστατεύεται και 

από το άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει 
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ελεύθερα τη προσωπικότητά του…εφόσον δε προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και 

δε παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».  

 

Παράλληλα, υπάρχουν και νόμοι όπως ο ν.2472/1972, ο οποίος τροποποιήθηκε με το 

ν.2819/2000, «για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», 

ενώ υπάρχει και ο νόμος 2774/1999 «για τη προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στο τηλεπικοινωνιακό τομέα» (Βλέπετε αντίστοιχα Α και Β παράρτημα).  

 

Ενδεικτικά61 παρακάτω αναφέρονται νόμοι και οδηγίες-κανονισμοί της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που απεικονίζουν το νομοθετικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί. Ωστόσο, θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός και όχι 

εξαντλητικός. 

 

Κοινοτική νομοθεσία 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Υπογραφές: 

 Πρόταση Οδηγίας στις 24 Σεπτεµβρίου 2002 για τη τροποποίηση της Οδηγίας 

68/151/ΕΟΚ σχετικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας για ορισµένες μορφές 

εταιρειών. 

 Κανονισµός 44/2001 ΕΚ για τη διεθνή δικαιοδοσία (σε αντικατάσταση της 

Σύµβασης των Βρυξελλών), άρθρο 23 παρ.2 που αναγνωρίζει το κύρος της 

ηλεκτρονικής υπογραφής σε συµφωνίες παρέκτασης της διεθνούς 

δικαιοδοσίας. 

 Απόφαση της Επιτροπής (2001) για έγκριση ενός παγκόσµιου δικτύου 

(Identrus) για την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών και άλλων 

συναλλαγών ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 Απόφαση 2000/709 της Επιτροπής για τους φορείς ελέγχου και συµµόρφωσης 

των διατάξεων δηµιουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής στους όρους 

ασφάλειας του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας 99/93/ΕΚ. 

 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας 

της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά 

("Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο"). 

                                                
61 «Ενδεικτικός Κατάλογος Νομοθεσίας για τις Ηλεκτρονικές», E-Business Forum, 2003. 
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 Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

13ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές 

υπογραφές. 

 Οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 

νοµική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή 

πρόσβασης υπό όρους. 

 Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

20ής Ιουλίου 1998 για τη τροποποίηση της Οδηγίας 98/34/ΕΚ για την 

καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στο τοµέα των τεχνικών 

προτύπων και προδιαγραφών. 

 Απόφαση της Επιτροπής 14 Ιουλίου 2003 σχετικά με τη δημοσίευση αριθμών 

αναφοράς γενικά αναγνωρισμένων προτύπων για προϊόντα ηλεκτρονικών 

υπογραφών, σύμφωνα με την Οδηγία 1999/93 ΕΚ. 

 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: 

 Οδηγία 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώµατα των 

χρηστών όσον αφορά στα δίκτυα και στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών. 

 Οδηγία 2002/21/ΕΚ για το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 Οδηγία 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 Οδηγία 2002/19/ΕΚ για την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και συναφής ευκολίες. 

 Οδηγία 96/2/ΕΚ για τροποποίηση της οδηγίας 90/388/ΕΟΚ όσον αφορά τις 

κινητές και προσωπικές επικοινωνίες. 

 

Ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµών-Ηλεκτρονικό Χρήµα: 

 Οδηγία 2002/65/ΕΚ για την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. 

 Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

18ης Σεπτεµβρίου 2000 για την ανάληψη, την άσκηση και τη προληπτική 

εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος. 
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  Οδηγία 2000/28/ΕΚ για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

 Oδηγία 2000/35/ΕΚ για την καταπολέµηση της καθυστέρησης πληρωµών στις 

εµπορικές συναλλαγές. 

 COM (2000) 650 - Πρόταση Οδηγίας του Συµβουλίου για τη τροποποίηση της 

οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την 

εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στη τιµολόγηση όσον αφορά το φόρο 

προστιθέµενης αξίας. 

 Ανακοίνωση COM(2001) 66 για το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. 

 Ψήφισµα COM(2000) 36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πληρωµές 

μικρών ποσών στην εσωτερική αγορά. 

 Ανακοίνωση COM(2001) 11 της Επιτροπής για την πρόληψη της απάτης και 

της πλαστογραφίας όσον αφορά στα µέσα πληρωµής πλην των μετρητών. 

 97/489/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1997 σχετικά µε τις 

συναλλαγές που γίνονται µε µέσα ηλεκτρονικής πληρωµής και ιδίως όσον 

αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκδότη και του κατόχου. 

 Οδηγία 97/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης 

Ιανουαρίου 1997 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων 

 Σύσταση 87/598/ΕΟΚ της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 1987 για 

ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σε θέµατα ηλεκτρονικών πληρωµών. 

 

Ηλεκτρονικό έγκλημα: 

 Σύσταση του Συµβουλίου 25 Ιουνίου 2002 για σηµεία επαφής που 

λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για την καταπολέµηση του 

εγκλήµατος υψηλής τεχνολογίας. 

  Έγγραφο ∆ιαβουλεύσεων της Επιτροπής, Ιούνιος 2002 για την ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών δικτύων. 

 Σχέδιο Κανόνων της Επιτροπής, Απρίλιος 2002 για τον κοινό ορισµό 

ορισµένων αδικηµάτων που αφορούν υπολογιστές. 

 Ψήφισµα του Συµβουλίου 1 Μαρτίου 2002 για την προστασία των 

καταναλωτών, ιδίως των νέων, µε την επισήµανση ορισµένων 

βιντεοπαιχνιδιών και ηλεκτρονικών παιγνίων αναλόγως της ηλικίας. 
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 Έγγραφο Πολιτικής της Επιτροπής, Ιανουάριος 2002 για την καταπολέµηση 

της εγκληµατικότητας µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και την βελτίωση της 

ασφάλειας των υποδοµών πληροφορικής µε την λήψη νοµοθετικών και µη 

νοµοθετικών µέτρων. 

 Απόφαση – Πλαίσιο 2001/413/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 28-5-2001 για την 

καταπολέµηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα µέσα 

πληρωµής πλην των µετρητών. 

 Ανακοίνωση COM (2000) 890 της Επιτροπής «Για µια ασφαλέστερη 

Κοινωνία της Πληροφορίας µε τη βελτίωση της ασφάλειας των υποδοµών 

πληροφόρησης και την καταπολέµηση του εγκλήµατος πληροφορικής». 

 Απόφαση 276/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για ασφαλέστερη χρήση του 

Internet µέσω της καταπολέµησης του παράνοµου και βλαβερού 

περιεχοµένου στα παγκόσµια δίκτυα. 

 

Προστασία δεδοµένων: 

 Οδηγία 2002/58/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία 

ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). 

 Οδηγία 97/66/ΕΚ περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. 

 Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 

 

 

Ελληνική Νομοθεσία: 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Υπογραφές: 

 Σχέδιο Π∆ για το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 Π∆ 342/2002 για την διακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

μεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ ή µεταξύ αυτών και των ΠΑ
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φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών 

προσώπων. 

 Ν. 3037/2002 για την απαγόρευση των παιγνίων και η από 23.09.2002 σχετική 

διευκρινιστική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

 Π∆ 388/2002 για τις διαφορές που υπόκεινται στην µόνιµη διαιτησία της 

ΕΕΤΤ. 

 Κανονισµός ΕΕΤΤ 248/71 για την Παροχή Πιστοποίησης ηλεκτρονικής 

υπογραφής. 

 Π∆ 150/2001 Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για 

ηλεκτρονικές υπογραφές. 

  Π∆ 39/2001 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα 

των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις 

υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας σε συµµόρφωση προς τις Οδηγίες 

98/34/ΕΚ&98/48/ΕΚ. 

 Σύσταση Γραφείου της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εµπορίου(ΦΕΚ 

453/Τ. Β΄/4-4-2000). 

 Ν. 2672/1998 (Άρθρο 14) για τη διακίνηση εγγράφων µεταξύ ∆ηµοσίου, 

ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ και ιδιωτών µε ηλεκτρονικά µέσα (τηλεοµοιοτυπία και 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Στο άρθρο αυτό για πρώτη φορά αναφέρεται ο 

ορισµός της ψηφιακής υπογραφής και στη συνέχεια στην παράγραφο 19 

προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος που θα καθορίζει τις 

προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης, διακίνησης, διαχείρισης και 

διασφάλισης της ψηφιακής υπογραφής, τις προϋποθέσεις παροχής και το 

περιεχόµενο των υπηρεσιών πιστοποίησης και άλλα συναφή ζητήµατα. 

 Υπουργική Απόφαση αρ.1342/1997 για το Μητρώο Προµηθευτών του α.4 του 

Ν.2251/1994.  

  Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή και ειδικότερα α.4 για τις 

τις συµβάσεις που συνάπτονται από απόσταση. 

 Αριθμός 295/64-Κανονισμός για τον Έλεγχο Συμμόρφωσης Ασφαλών 

Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών Κρυπτογραφικών 

Μονάδων. 
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Ηλεκτρονικά συστήµατα πληρωµών-Ηλεκτρονικό Χρήµα: 

 Υπουργική απόφαση Αριθ. Ζ1-178/2001 (ΦΕΚ 255 Β΄). Συναλλαγές που 

γίνονται µε κάρτες - Εναρµόνιση µε τις διατάξεις της Σύστασης 97/489/ΕΚ 

της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 1997 «σχετικά µε τις συναλλαγές που 

γίνονται µε µέσα ηλεκτρονικής πληρωµής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις 

µεταξύ του εκδότη και του κατόχου» (ΕΕ αριθ. L 208 της 2.8.1997, σ. 52-58). 

Καταναλωτική πίστη - Προσαρµογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ1-

983/91 προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 «σχετικά µε 

την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των 

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών 

που διέπουν την καταναλωτική πίστη» (ΕΕ αριθ. L 101 της 1.4.1998, σ. 17- 

23). 

  Πράξη ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αρ.2501/31.10.2002 για 

ενηµέρωση των συναλλασσόµενων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους 

που διέπουν τις συναλλαγές τους. 

 Πράξη Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής αρ.50/31.7.2002 για τον 

καθορισµό πλαισίου επίβλεψης των συστηµάτων πληρωµών. 

 Π.∆. 33/2000. Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 

97/5/ΕΚ της 27.1.1997 για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων.(ΦΕΚ 

27/Τ. Α΄/16-2-2000). 

 Ν.2076/1992 για την ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών 

ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 

 

Ηλεκτρονικό Έγκληµα 

 Ειδικά ποινικά αδικήµατα του Π.Κ. σχετικά µε τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. άρθρο 370Β ΠΚ, άρθρο 370 Γ ΠΚ, άρθρο 386 Α ΠΚ, 

 

Προστασία προσωπικών δεδοµένων 

 Ν. 2819/2000 α.8. Τροποποίηση του Ν. 2472/1997. 

 N. 2774/1999 Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον 

τηλεπικοινωνιακό τοµέα. 

 Απόφαση 408/1998 Αρχής Προσταστία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
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 Ν. 2472/1997 για την Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα µετά τις σχετικές τροποποιήσεις από τους Ν. 

2623/1998, 2703/1999, 2721/1999, 2819/2000 και 2915/2001. 

 

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

 Απόφαση ΕΕΤΤ 264/140 περί ορισµού υπόχρεων Παροχής Καθολικής 

Υπηρεσίας.  

  Απόφαση ΕΕΤΤ 255/83 περί καθορισµού του περιεχοµένου της Καθολικής 

 Υπηρεσίας. 

 Ν. 2867/2000 (Φ.Ε.Κ. 273 A΄/19 ∆εκεµβρίου 2000) - Οργάνωση και 

λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 

 Π.∆. 165/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-159) για την τροποποίηση του Ν. 2246/1994, όπως 

εκάστοτε ισχύει, σε συµµόρφωση α) προς την Οδηγία 97/33/ΕΚ για τη 

διασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών προκειµένου να διασφαλιστεί 

καθολική υπηρεσία και διαλειτουργικότητα, µε εφαρµογή των αρχών παροχής 

ανοικτού δικτύου (ONP) και β) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/61/ΕΚ 

«Περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 97/33/ΕΚ σε ό,τι αφορά τη φορητότητα 

των αριθµών και την προεπιλογή φορέα». 

 Κανονισµός αρ. 78794/1999. ∆ιαδικασίας έκδοσης και τροποποίησης Γενικών 

Αδειών, Υποβολής, Τροποποίησης και Ανανέωσης ∆ήλωσης Καταχώρησης 

και αφαίρεσης του δικαιώµατος χρήσης Γενικής Αδείας. 

 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο του Ν. 2246/1994 για την Οργάνωση και 

λειτουργία του τοµέα τηλεπικοινωνιών, όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις 

των Ν. 2366/1995, 2374/1996, 2465/1997, 2578/1998, 2668/1998, 2801/2000, 

2840/2000 και των Π.∆. 212/1997, 123/1998, 124/1998, 156/1999, 157/1999 

και 165/1999. 

 

Το πόσο σημαντικό είναι να νοιώθουν ασφαλείς οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις  

κατά τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών φαίνεται και από τη παρακάτω 

έρευνα που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
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το Σεπτέμβριο του 200562 αναδεικνύοντας πως ο πρώτος λόγος που οι πολίτες δεν 

προβαίνουν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές – αγορές  είναι η ανασφάλεια που νιώθουν. 

 

 
 

Διάγραμμα 3.4: Λόγοι που δεν προβαίνουν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές - αγορές  

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Παρουσίαση 

αποτελεσμάτων έρευνας σε ιδιώτες – νοικοκυριά», Σεπτέμβριος 2005, σελ. 56 

 

                                                
62 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας σε ιδιώτες – νοικοκυριά», 

Σεπτέμβριος 2005, σελ. 56 

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



100 

3.3 Παράγοντες επιτυχίας 

 

 

Είναι προφανές πως αν βρεθούν λύσεις για τα παραπάνω εμπόδια τότε αυτά θα 

μετατραπούν αυτόματα σε παράγοντες επιτυχίας. Αν δηλαδή, υπάρξει από το 

νομοθέτη ευαισθησία και ειδική μέριμνα για τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου 

της χώρας σε τέτοιο που να μη παρεμποδίζει την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης με ταυτόχρονη ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών για τη νομική 

και όχι μόνο ασφάλεια των συναλλαγών, τότε σίγουρα θα μιλάμε για το ρόλο της 

νομοθεσίας ως ένα κριτικό παράγοντα επιτυχίας. 

 

Τα εμπόδια που έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω απαιτούν άμεση λύση. Ωστόσο, οι 

παρακάτω παράγοντες που θα αναφερθούν χρειάζονται απλά τόνωση και ενδιαφέρον 

από τη πλευρά του ίδιου του κράτους και της πολιτείας. 

 

3.3.1 Το ανθρώπινο δυναμικό και ο ρόλος της ηγεσίας 

 

Ο Garry Tooker, αντιπρόεδρος και CEO της Motorola υποστηρίζει ότι: «Η απόκτηση 

και η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εξαρτάται από την ικανότητα των 

ατόμων να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται εύκολα και ανώδυνα στις αλλαγές».  

 

Πραγματικά πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι η προετοιμασία και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού ενός 

οργανισμού και πολύ περισσότερο ενός δημόσιου οργανισμού, όπου οι αλλαγές και οι 

καινοτομίες δεν αποτελούν επιδίωξή τους στη πλειοψηφία αυτών. 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι εκείνο που τελικά θα αξιοποιήσει ή όχι τις ευκαιρίες 

που δίδει απλόχερα η τεχνολογία για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Από τους ίδιους εξαρτάται αν θα μπουν σε μια νέα τροχιά εργασίας, νοοτροπίας, 

αντίληψης και απαγκίστρωσης από τον τρόπο που ως τώρα εργάζονταν, η οποία και 

προτείνεται από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
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Καλούνται δηλαδή, οι εργαζόμενοι να υιοθετήσουν και πράξουν τα παρακάτω63:  

 Να δημιουργήσουν μια νέα πελατοκεντρική αντίληψη που τελικό σκοπό θα 

΄χει την ικανοποίηση των πολιτών μέσα από κάθε ενέργειά τους. 

 Να υποστηρίξουν την εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες και τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασής τους με άλλα τμήματα και ανθρώπους. 

 Να συμμετάσχουν και αυτοί στη σύνταξη των στόχων του τομέα τους για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση αλλά και στην ανάπτυξη και υλοποίηση των 

προγραμμάτων που τους αφορούν για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων. 

 

Ωστόσο, σε αυτόν το δύσκολο δρόμο οι ίδιοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να τύχουν της 

έμπρακτης συμπαράστασης της πολιτείας αλλά και των ηγετικών φυσιογνωμιών μέσα 

στους κόλπους των οργανισμών που θα βοηθήσουν τους υπαλλήλους να γίνουν και 

αυτοί αρωγοί της αναδιοργάνωσης, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του 

Δημόσιου Τομέα. 

 

Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 200064  υποστηρίζεται πως οι ηγέτες για να 

ανταποκριθούν στο νέο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό όραμα που δημιουργείται 

και αυτό καλείται ως η κοινωνία της γνώσης, θα πρέπει να αναπτύξουν οχτώ 

πολιτικές: 

ü Εστίαση στο πώς η τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει και διαμορφώσει τις 

στρατηγικές για το Δημόσιο Τομέα, 

ü Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη της καινοτομίας και όχι 

απλά για την αυτοματοποίηση διαδικασιών, 

ü Υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στην υλοποίηση των τεχνολογικών 

πρωτοβουλιών, 

ü Βελτίωση της ροής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη τεχνολογικών 

πρωτοβουλιών, 

ü Προστασία της ιδιωτικότητας και ασφάλειας, 

ü Διαμόρφωση κοινοτήτων μέσα στον εργασιακό χώρο με κοινό αποδέκτη 

την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της οικονομίας, 

ü Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και, 

                                                
63 XRAM, ό.π σελ 15 
64 The Harvard Policy Group, «Eight Imperatives for leaders in a networked world», Technical Report, John F. Kennedy 
School of Govrnment, 2000. 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



102 

ü Προετοιμασία για τη Ψηφιακή δημοκρατία.  

 

3.3.2 Σταθερή ροή χρηματοδότησης 

 

Όσο, όμως, και να καταπολεμηθεί η φοβία των δημοσίων υπαλλήλων για αυτή τη νέα 

πρόκληση που πολλές φορές επιβάλει αλλαγή του τρόπου εργασίας, όσο και να 

πειστούν οι πολίτες πως αυτό το καινούριο που καλείται ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

θα τους βελτιώσει και απλουστεύσει τον τρόπο ζωής τους, βαρύνουσα σημασία έχει ο 

ρόλος της Πολιτείας. 

 

Ειδικότερα, η ροή χρηματοδότησης και μάλιστα η σταθερή ροή χρηματοδότησης 

κονδυλίων σε έργα και ενέργειες που βοηθούν την ανάπτυξη και υιοθέτηση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελεί τη βασική αχίλλειο φτέρνα των έργων που 

άπτονται της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

 

Η δυσκολία αξιολόγησης των οφελών που προκύπτουν από τις επενδύσεις, κυρίως 

οικονομικές- σε έργα για την αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, αποτελεί 

πολλές φορές το κύριο αίτιο μη τοποθέτησης σταθερής χρηματοδότησης.  

 

Από την άλλη η μη καλή απορρόφηση από την εκάστοτε κυβέρνηση κάθε χώρας 

κοινοτικών κονδυλίων αναφορικά με έργα στη Δημόσια Διοίκηση, ο μη 

προγραμματισμός και πρόβλεψη και άρα τοποθέτηση κονδυλίων στον εθνικό 

προϋπολογισμό κάθε χώρας για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η μη 

προβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως βασικό όπλο για τη κερδοφορία, 

παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων από την εκάστοτε εθνική 

κυβέρνηση και ως συνέπεια διστακτικότητα και μειωμένη ιδιωτική πρωτοβουλία για 

ιδιωτικές επενδύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, αποτελούν τα βασικά ποσοτικά αίτια μη 

ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

Είτε πρόκειται, λοιπόν, για μη καλή απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων από την 

εθνική κυβέρνηση, είτε για μη τοποθέτηση εθνικών πόρων είτε τέλος, στη μειωμένη 

ιδιωτική πρωτοβουλία το ζητούμενο είναι ένα: Όσο και να υπάρχει η διάθεση 

υιοθέτησης των όσων προτείνει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και από την πλευρά 

των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των πολιτών, αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί αν 
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δεν υπάρχει και η απαιτούμενη βοήθεια από την πλευρά της Πολιτείας. Αυτή η 

βοήθεια δεν μπορεί να είναι άλλη από τη τοποθέτηση κονδυλίων σε έργα που 

υποβοηθούν τη Δημόσια Διοίκηση. 

 

Για να μπορέσουμε, όμως, να αντιληφθούμε τι γίνεται «ποσοτικά» στη χώρα 

αναφορικά με τη διάθεση εθνικών και κοινοτικών πόρων αλλά και τη συμμετοχή 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη χρηματοδότηση έργων που θα αναδείξουν τη Δημόσια 

Διοίκηση, ανατρέξαμε στην Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 του Ε.Π «Κοινωνία της 

Πληροφορίας», η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2005. 

 

Ειδικότερα65, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και το 

Ν.2860/2000 για τη «Διαχείριση, Παρακολούθηση και Έλεγχο του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης και άλλες Διατάξεις», η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) 

2004 του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας», συντάσσει κάθε έτος την Ετήσια 

Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος. Η 

Ετήσια Έκθεση υποβάλλεται και εγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή 

Παρακολούθησης μέσα στο Α εξάμηνο του επόμενου έτους. Στη συνέχεια η Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης αποστέλλει την Ετήσια Έκθεση, βάση του άρθρου 37 του 

Κανονισμού ΕΚ 1260/1999 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» αναλύεται σε πέντε (5) 

άξονες προτεραιότητας. Ωστόσο, αντικείμενο περιγραφής και παράθεσης των 

πεπραγμένων, θα αποτελέσει μόνο ο άξονας 2: «Εξυπηρέτηση του Πολίτη & 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», καθώς ένα από τα μέτρα του και συγκεκριμένα το 

μέτρο 2.2 αναφέρεται στην ηλεκτρονική κυβέρνηση. 

 

Έτσι, λοιπόν, ο παρακάτω πίνακας αναλύει για κάθε μέτρο του άξονα 2, το συνολικό 

κόστος του, τι αντιστοιχεί σε δημόσια δαπάνη, σε κοινοτική συνδρομή και τι σε 

ιδιωτική συμμετοχή, καθώς και ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός. Ο 

αναθεωρημένος προϋπολογισμός αναφέρεται στην αναθεώρηση που εγκρίθηκε από 

                                                
65 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 του Ε.Π 
«Κοινωνία της Πληροφορίας», Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Ιούνιος 2005, σελ. 3 και 41 και 72 
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την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό να 

επιτύχει η χώρα εναρμόνιση με τους στόχους του e-Europe 2005.
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Πίνακας 3.2: Χρηματοδότηση Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», Άξονας Προτεραιότητας 2. 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 του Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας», Γ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Ιούνιος 2005 σελ. 72  

 

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Αναθεωρημένος Προϋπολογισμός 

Προτεραιότητα / Μέτρο Συνολικό 

κόστος 

Δημόσια 

Δαπάνη 

Κοινοτική 

Συνδρομή 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 

Συνολικό 

κόστος 

Δημόσια 

Δαπάνη 

Κοινοτική 

Συνδρομή 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 
Άξονας 2: Εξυπηρέτηση του Πολίτη και 

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 
879.324.000 849.924.000 637.433.000 29.400.000 984.214.000 954.814.000 696.193.000 29.4000.0000 

Μέτρο 1 

Ηλεκτρονική κυβέρνηση για 

την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Πιλοτικά έργα 

40.869.406 35.000.000 26.250.000 5.869.406 40.869.406 35.000.000 26.250.000 5.869.406 

Μέτρο 2 
Ηλεκτρονική κυβέρνηση για 

την εξυπηρέτηση του πολίτη. 
392.000.000 392.000.000 294.000.000 0 412.20.000 412.220.000 309.165.000 0 

Μέτρο 3 

Υποστήριξη της διαχείρισης 

των πόρων των Διαρθρωτικών 

ταμείων & της μετάβασης στο 

Ευρώ 

40.000.000 40.000.000 30.000.000 0 40.000.000 40.000.000 30.000.000 0 

Μέτρο 4 
Περιφερειακά γεωγραφικά 

πληροφοριακά συστήματα& 
107.925.801 94.666.667 71.000.000 13.259.134 107.925.801 94.666.667 71.000.000 13.259.134 
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καινοτομικές ενέργειες 

Μέτρο 5 

Κατάρτιση του ανθρ.δυναμικού 

της Δημ. Διοίκησης & μελέτες 

υποστήριξης του 

εκσυγχρονισμού της Δημόσιας 

Διοίκησης 

96.000.000 96.000.000 72.000.000 0 96.000.000 96.000.000 72.000.000 0 

Μέτρο 6 

Τεχνολογίες Πληροφορίας & 

επικοινωνίας στην Υγεία και 

την πρόνοια 

107.402.054 103.000.000 77.250.000 4.402.054 107.402.054 103.000.000 77.250.000 4.402.054 

Μέτρο 7 
Κατάρτιση &θεσμικά μέτρα 

στην υγεία και την πρόνοια 
9.257.333 9.257.333 6.943.000 0 14.257.333 14.257.333 10.693.000 0 

Μέτρο 8 Ευφυείς μεταφορές 85.869.406 80.000.000 60.000.000 5.869.406 85.869.406 80.000.000 60.000.000 5.869.406 

Μέτρο 9 

Υποδομή δεδομένων & 

τεχνολογίας πληροφοριών σε 

ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο 

0 0 0 0 79.670.000 70.670.000 39.835.000 0 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



107 

3.3.3 Ανθρώπινο δυναμικό και νέες τεχνολογίες 

 

Κομβικό σημείο για την ανάπτυξη και ομαλή μετάβαση στον κόσμο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης των δημοσίων οργανισμών είναι η εξοικείωση των υπαλλήλων τους με 

τις νέες τεχνολογίες. Η εξοικείωση αυτή δεν μπορεί παρά να προέλθει από τη συνεχή 

εκπαίδευσή τους στις νέες αυτές τεχνολογίες. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι αναγκαία η 

υλοποίηση του προηγούμενου παράγοντα (σταθερή ροή χρηματοδότησης) αλλά και η 

υποκίνηση από τους διοικούντες των δημοσίων οργανισμών για τη συνεχή εκπαίδευσή 

τους στις νέες τεχνολογίες. 

 

Το πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη προσαρμογής των δημοσίων υπαλλήλων στις νέες 

τεχνολογίες φαίνεται και από τη τάση της εποχής για άμεση σύνδεση του ανθρώπινου 

δυναμικού με τη τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα. Η σχέση αυτή 

περικλείεται γύρω από την έννοια των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Information System-HRIS). 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω έννοια κάθε επιχείρηση μέσω διαφόρων προγραμμάτων, 

γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες για το προσωπικό της σε όποια γεωγραφική 

περιοχή και αν αυτοί εργάζονται. Από την άλλη και οι ίδιοι οι υπάλληλοι ενημερώνονται 

για νέες θέσεις, πληροφορίες και νέα για την εταιρεία τους.  

 

Ανάλογα κάτι τέτοιο μπορεί και να εφαρμοστεί στους δημόσιους οργανισμούς. 

Προϋπόθεση, όμως αποτελεί, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η εξοικείωση των 

υπαλλήλων με αυτά τα προγράμματα μέσω της εκπαίδευσής τους, θεωρητική και 

πρακτική (παρακολούθηση σεμιναρίων, υποχρεωτική πιστοποίηση των υπαλλήλων στις 

τεχνολογίες και βασικά προγράμματα πληροφορικής). 
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3.3.4 Αναδόμηση του κράτους 

 
Παρόλο που κάποια έργα που συμβάλλουν στην υλοποίηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης αρχίζουν δειλά - δειλά να υλοποιούνται και οι πολίτες και υπάλληλοι 

αρχίζουν να οικειοποιούνται αυτή την αλλαγή που προτάσσεται, παραμένει, όμως το 

ερώτημα και ταυτόχρονα η πρόκληση ότι ακόμα και η ίδια η Δημόσια Διοίκηση πρέπει 

να αλλάξει. 

 

Πολύς λόγος γίνεται για την αναδόμηση του κράτους. Μια αναδόμηση, όμως, που δεν θα 

πρέπει να στηρίζεται μόνο στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών - ίσως είναι και αυτό 

που φοβίζει τους υπαλλήλους - αλλά θα ξεκινάει από τα θεμέλια, από το χτίσιμο μιας 

υπηρεσίας. Τα θεμέλια αυτά δεν είναι άλλα παρά οι ίδιες οι διαδικασίες που συνθέτουν 

μια διεργασία και κατ επέκταση τον τρόπο λειτουργίας μιας υπηρεσίας. Στόχος, λοιπόν, 

της αναδόμησης του κράτους θα είναι η δημιουργία αποτελεσματικότερων και 

αποδοτικότερων διαδικασιών. 

 

Θα πρέπει να τεθούν επί τάπητος όλες οι διαδικασίες ενός οργανισμού και να 

αποφασιστεί ποιες από αυτές μπορούν να συμπτυχθούν, ποιες να καταργηθούν, ποιες να 

αυτοματοποιηθούν και ποιες να βελτιωθούν και πώς. Στόχος θα είναι η αποδοτικότερη - 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού. 

 

Μια τέτοια θεωρία αναδόμησης του κράτους προκύπτει και από τη λεγόμενη μέθοδο: 

Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering-BPR). 

Ο άνεμος των αλλαγών είναι η γενεσιουργός αιτία του Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών 

Διαδικασιών (BPR), μιας ριζοσπαστικής μεθόδου επανεξέτασης της σκέψης και 

επανασχεδιασμού της επιχειρηματικής δράσης σε θέματα κόστους, ποιότητας, 

εξυπηρέτησης των καταναλωτών και ταχύτητας των επιλογών66.  

 

                                                
66 Κέφης Ν. Βασίλης,  «Ολοκληρωμένο Μάνατζμεντ. Βασικές Αρχές για  Σύγχρονες Οικονομικές Μονάδες», ό.π, σελ. 113 
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Το λεγόμενο front office των δημοσίων οργανισμών είναι η παροχή των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. Η ποιότητα της παροχής αυτών των υπηρεσιών, όμως, εξαρτάται από το 

λεγόμενο back office. 

Ο όρος back office σημαίνει η αναδιοργάνωση της λειτουργίας των Δημοσίων 

Υπηρεσιών ως τις αλλαγές στις ροές εργασιών (ανασχεδιασμό διαδικασιών) ή στη δομή 

των Δημοσίων Υπηρεσιών (πχ. κατανομή αρμοδιοτήτων, διεργασιών, ενεργειών) που 

απαιτούνται για την παραγωγή και ηλεκτρονική παροχή τους67.   

 

Η μέχρι τώρα λογική και προσπάθειες κατευθύνονταν προς την καλυτέρευση της 

ποιότητας των παρεχόμενων καθαυτών υπηρεσιών, δηλαδή του λεγόμενου front office. Η 

λογική αυτή δεν είναι καθόλου λανθασμένη αλλά ωστόσο δεν είναι και ολοκληρωμένη. 

Απαιτείται μέριμνα και για την καλυτέρευση του λεγόμενου  back office, δηλαδή των 

διαδικασιών και των δομών τους.  

 

Δεν είναι επιπόλαια και η γνώμη αρκετών ερευνητών που υποστηρίζουν ότι 

προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην καλυτέρευση του back office και μοιραία θα 

επέλθει και καλυτέρευση του λεγόμενου front office καθώς πρόκειται για δύο έννοιες 

καθαρά ανάλογες. Αν καλυτερεύσει το back office τότε καλυτερεύει και το front office. 

 

Την ανάλογη αυτή σχέση μεταξύ αυτών των δύο εννοιών και το πόσο περισσότερο 

επηρεάζει στην αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης το λεγόμενο back office σε 

σύγκριση με το front office, θέλησε να αποδείξει μια έρευνα του Δανικού Τεχνολογικού 

Ιδρύματος και του Πανεπιστημίου της Βρέμης για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής68. 

 

Η παραπάνω έρευνα απέδειξε πλέον ότι δεν είναι τόσο η ίδια η τεχνολογία και οι 

εφαρμογές της που θα φέρουν τη λύση για την αναδόμηση του κράτους, όσο η 

δυνατότητα της τεχνολογίας να αλλάξει τις διαδικασίες. Η έρευνα αυτή είχε ως δείγμα 

                                                
67 Η. Καστρίτης, «Η εσωτερική αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών προϋπόθεση για το e- government», περιοδικό KNOW 
HOW, Μάϊος 2004, σελ. 24. 
68 Danish Technological Institute & Institut fur Informationsmanagement GmbH of the University of Bremen, 
«Reorganization of government Back Offices for better Electronic Public Sevices-European Good Practices (Back office 
reorganization)», Final Report to the European Commission, January 2004. 
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τις είκοσι (20) βασικότερες δημόσιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

παρέχονται δικτυακά και αξιολόγησε τις μεθόδους αναδιοργάνωσης τους. 

Ειδικότερα, έδειξε πώς μόνο το είκοσι (20%) της εξοικονόμησης δαπανών πηγάζει 

κατευθείαν από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Το υπόλοιπο ογδόντα (80%) είναι 

αποτέλεσμα του επανασχεδιασμού των διαδικασιών. 

 

3.3.5 Τεχνολογική υποδομή 

 

Κρίσιμος παράγοντας της εθνικής προετοιμασίας για τη Ψηφιακή Οικονομία είναι η 

τεχνολογική υποδομή. Ακρογωνιαίος λίθος όπως από την ίδια τη στρατηγική της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας προκύπτει είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. 

 

Τι είναι, όμως, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων; Διαλειτουργικότητα είναι η 

δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης της πληροφορίας με ενιαίο και αποτελεσματικό 

τρόπο από διαφορετικούς οργανισμούς και πληροφοριακά συστήματα69. 

 

Στόχος της διαλειτουργικότητας, η οποία σαν έννοια ξεκίνησε τέλη του 1990, είναι η 

ενοποίηση πολλών διαφορετικών συστημάτων και η δημιουργία ενός μόνο έργου μέσω 

του οποίου μπορεί να διευθετούνται όλες και οι διαφορετικές μεταξύ τους διαδικασίες. Η 

διαλειτουργικότητα με λίγα λόγια στοχεύει στη δημιουργία κατά κάποιου τρόπου ενός 

δικτυακού κόμβου (portals). 

 

Η έννοια της διαλειτουργικότητας παρουσιάζεται με σαφήνεια στο παρακάτω σχήμα της 

Γεωργίας Προκοπιάδου. Με βάση το παρακάτω σχεδιάγραμμα απεικονίζονται καθαρά οι 

εμπλεκόμενοι αλλά και ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ τους. 

 

                                                
69 Γεωργία Προκοπιάδου, «Η Διαλειτουργικότητα στο Δημόσιο Τομέα», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, παρουσίαση Powerpoint, 
www.ionio.gr/lessons/psi-interoperability 
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Διάγραμμα 3.5: Περιπτώσεις Διαλειτουργικότητας 

Πηγή: Γεωργία Προκοπιάδου, «Η Διαλειτουργικότητα στο Δημόσιο Τομέα», Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο, παρουσίαση Powerpoint, www.ionio.gr/lessons/psi-interoperability 

 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαλειτουργικότητας μπορεί να είναι από την 

ηλεκτρονική υποβολή μιας δήλωσης μέχρι και την εκκαθάριση και πληρωμή της. 

Ωστόσο, όπως ήδη αναφέραμε και παραπάνω η διαλειτουργικότητα δεν απαιτεί την 

επικοινωνία μόνο τμημάτων - υπηρεσιών του ίδιου οργανισμού, όπως από το 

προηγούμενο παράδειγμα εφαρμογής της διαλειτουργικότητας διαφάνηκε, αλλά και 

επικοινωνία διαφορετικών μεταξύ τους τμημάτων, τα οποία ταυτόχρονα ανήκουν και σε 

διαφορετικούς οργανισμούς (υπουργεία). 

 

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Αποτελεί, ένα ίσως, από τα τελευταία βήματα υλοποίησης του οράματος 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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Η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αναφορικά με τη διαλειτουργικότητα προέρχεται από 

το πρόγραμμα IDA: Interchange of Data between Administrations, το οποίο έχει ως 

σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διάφορων χωρών. 

 

Μια αξιόλογη προσπάθεια από την Ελλάδα προέρχεται από το Ελληνικό Πλαίσιο 

Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΠΔΗΔ (e-Government 

Interoperability Framework). Το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης έχει θέσει τις τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη της 

διαλειτουργικότητας. Αυτές οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές είναι οι ακόλουθες70: 

 Προδιαγραφές Διασυνδεσιμότητας (Interconnection Specifications), 

 Προδιαγραφές Ολοκλήρωσης Δεδομένων (Data Integration Specifications), 

 Προδιαγραφές Διαχείρισης Περιεχομένου και Metadata (Content 

Management and Metadata Specifications), 

 Προδιαγραφές Πρόσβασης Πληροφοριών (Information Access 

Specifications). 

 

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές επειδή ακριβώς άπτονται με έννοιες και θέματα 

τεχνικής φύσεως, κρίνουμε σκόπιμο να μη κάνουμε κάποια αναφορά αλλά να 

προτρέψουμε τον αναγνώστη στη παραπομπή που αναφέραμε για την εύρεση 

περισσότερων λεπτομερειών για αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Ωστόσο, άλλος βασικός παράγοντας για την εθνική προετοιμασία προς τη νέα Ψηφιακή 

Οικονομία, είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τα ευρυζωνικά δίκτυα και 

υπηρεσίες. 

 

Τι σημαίνει, όμως, «ευρυζωνικότητα»; Το πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

παρομοιάζει την ευρυζωνικότητα σαν το σύγχρονο ηλεκτρισμό του 21ου αιώνα. 

Ειδικότερα, δίδει τους εξής ορισμούς71: Α) Ευρυζωνικότητα είναι η υποδομή σε δίκτυα 

                                                
70 www.infosociety.gr , Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, «Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΠΔΗΔ (e-Government Interoperability Framework). Τεχνικές Προδιαγραφές», Μάϊος  2003. 
71 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, «Ευρυζωνικότητα, ο ηλεκτρισμός του 21ου αιώνα», Φυλλάδιο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», σελ. 2-7. 
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ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χαρακτηρίζονται από αδιάλειπτη σύνδεση, υψηλή 

ταχύτητα και πολύ χαμηλό κόστος ώστε να επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

στους καταναλωτές. Οι ευρυζωνικές υποδομές μπορούν να αναβαθμίζονται συνεχώς, με 

μικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξελίσσονται μαζί με τις ανάγκες των πολιτών. 

Β) Παροχή πολύ γρήγορων συνδέσεων στο διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

ποσοστό του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές, με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού. 

 

Με απλά λόγια ευρυζωνικότητα σημαίνει κάθε πολίτης σε οποιοδήποτε μέρος της 

Ελλάδος και αν βρίσκεται να μπορεί να συνδέεται με το διαδίκτυο, το οποίο θα 

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα, χαμηλό κόστος και χωρίς να 

αντιμετωπίζει κατά τη σύνδεσή του με το διαδίκτυο προβλήματα (πχ, σε ώρες αιχμής που 

υφίσταται συνωστισμός χρηστών να είναι δύσκολη η σύνδεση στο διαδίκτυο).  

 

Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί τον κύριο αρωγό 

ανάπτυξης και διάδοσης των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών, με τις εξής δράσεις72: 

 Δράσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών: 

ü Αξιοποίηση του δορυφόρου HellasSAT για την παροχή ευρυζωνικών 

υπηρεσιών σε όλα τα σημεία της χώρας, όσο απομακρυσμένα και αν είναι 

αυτά. 

ü Δημιουργία σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 

(Wirelss Hotspots) από ιδιωτικές επιχειρήσεις σε χώρους προσβάσιμους 

από το κοινό. Τα περισσότερα τέτοιου είδους σημεία βρίσκονται σε 

επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη 

του εθνικού τουρισμού και πλούτου. 

ü Κατασκευή μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων οπτικών ινών 

(Metropolitan Area Networks) σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

όπου μέσω αυτών των δικτύων διασυνδέονται είκοσι (20) σημεία 

δημόσιου συμφέροντος. 

                                                
72 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, «Ευρυζωνικότητα, ο ηλεκτρισμός του 21ου αιώνα», ό.π σελ. 5. 
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ü Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης, όπου οργανισμοί 

της τοπικής αυτοδιοίκησης συνδέονται με άλλους φορείς της Δημόσιας 

Διοίκησης μέσω του δικτύου «Σύζευξις». 

ü Ενίσχυση επενδύσεων για την ανάπτυξη δικτύων ευρυζωνικής τοπικής 

πρόσβασης στις περιφέρειες. 

 

 Δράσεις ανάπτυξης ευρυζωνικού περιεχομένου και υπηρεσιών: 

ü Ενίσχυση επενδύσεων για την ανάπτυξη προηγμένων ευρυζωνικών 

υπηρεσιών για τον πολίτη. Προτείνονται πακέτα υπηρεσιών όπου 

προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις εφαρμογών. 

ü Ανάπτυξη «έξυπνων οικισμών» σε κάποιους απομακρυσμένους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου θα υποβάλλονται σχέδια 

ανάπτυξης αυτών των περιοχών. 

ü Ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών για ΑΜΕΑ. 

 

 Δράσεις ενίσχυσης της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών: 

ü Προώθηση και ευαισθητοποίηση της ζήτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών 

μέσω σεμιναρίων, εκδηλώσεων ημερίδων και παρουσίαση καλών 

πρακτικών του διεθνούς και ελληνικού στερεώματος. 

ü Ενίσχυση επενδύσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της ζήτησης 

ευρυζωνικών υπηρεσιών συμπληρωματικών των όσων αποσκοπεί το 

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας». 

 

Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας» για την υλοποίηση των 

παραπάνω δράσεων διαθέτει προϋπολογισμό 450 εκατομμυρίων ευρώ. Πόσα, όμως, από 

αυτά τα κονδύλια έχουν μετουσιωθεί σε έργα; 

Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα αποτυπώνεται παρακάτω με αριθμούς με 

βάση μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Ειδικότερα, το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην 

προσπάθειά του να αποτυπώσει την πρόοδο ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στην ΠΑ
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Ελλάδα διεξήγαγε μια μελέτη που αποτυπώνει τις εξελίξεις στην ευρυζωνικότητα κατά 

την χρονική περίοδο 1η Ιανουαρίου -1η Ιουλίου 2006.  

Τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα κάτωθι73: 

 Διείσδυση ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη: 

• Ο μέσος όρος διείσδυσης της ευρυζωνικότητας (συνδέσεις ανά 100 

κατοίκους) στις χώρες της ΕΕ-15 άγγιξε το 14,46% (Ιανουάριος 2006) 

έναντι 9,81% τον Ιανουάριο 2005. 

• Αντίστοιχα στο ίδιο διάστημα στην ΕΕ-25 το ποσοστό διείσδυσης ανήλθε 

στο 12,8%. 

• Τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης παρουσιάζουν η Φινλανδία (7,5%) 

και το Λουξεμβούργο (7,3%) και ακολουθούν η Ολλανδία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Δανία, η Σουηδία και η Γαλλία. 

 

 Διείσδυση ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα: 

• Στην Ελλάδα ο βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας την 1η Ιουλίου 

2006 ανήλθε στο 2,66% συγκρινόμενη με 1,5% της Ιανουαρίου 2006, 

σημειώνοντας δηλαδή αύξηση κατά 77,3%. 

• Το μέσο πλήθος αιτήσεων για νέες ευρυζωνικές συνδέσεις ανέρχεται 

γύρω στις 27.0000, μια αύξηση δηλαδή περίπου 80% σε σύγκριση με την 

περίοδο (Ιούλιος –Δεκέμβριος 2005). 

• Ο συνολικός αριθμός ευρυζωνικών συνδέσεων σε λειτουργία σε όλη την 

Ελλάδα υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τις 298.000 συνδέσεις (ως τέλη 

Ιουνίου 2006). 

• Από τον παραπάνω συνολικό αριθμό οι συνδέσεις του ΟΤΕ είναι 282.965, 

από υπόλοιπους παρόχους ανέρχονται περίπου στις 11.000 ενώ πάλι από 

τον ΟΤΕ αλλά για μισθωμένες γραμμές ή ασύρματες συνδέσεις 

ανέρχονται γύρω στις 2.778. 

 

 

                                                
73 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Γ Εξαμηνιαία Αναφορά του Παρατηρητηρίου για την Κ τΠ αναφορικά με 
την πρόοδο της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα», 25 Ιουλίου 2006, (www.,ktpα.gr) 
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 Εξέλιξη κόστους ευρυζωνικής πρόσβασης: 

Η παραπάνω αύξηση των ευρυζωνικών προσβάσεων αποτέλεσε και από τους 

βασικότερους λόγους μείωσης του συνολικού κόστους των προσβάσεων αυτών. 

Ειδικότερα, οι τιμές μειώθηκαν από 20,7% έως και 28,3% σε σύγκριση με την περίοδο 

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2005. 

Παρόλο όμως από αυτή τη μείωση των τιμών, οι τιμές εξακολουθούν να παραμένουν 

πάρα πολύ υψηλές σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό 

οφείλεται στο μονοπώλιο των σταθερών συνδέσεων του ΟΤΕ. 

 

Διαγραμματικά κάποια από τα παραπάνω ευρήματα αποτυπώνονται ως εξής: 

 
 

Διάγραμμα 3.6: Βαθμός διείσδυσης στις χώρες της ΕΕ των 25 

Πηγή: Ειδική Γραμματεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών 

 

 

Σημειώνουμε ότι βαθμός διείσδυσης σημαίνει ο αριθμός συνδέσεων ανά εκατό (100) 

κατοίκους. Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι παρόλη την αύξηση που έχουμε 

επιτύχει εθνικά στο βαθμό διείσδυσης των ευρυζωνικών γραμμών, ωστόσο σε σύγκριση 

με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατασσόμαστε στη τελευταία θέση. ΠΑ
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Ο μέσος όρος του βαθμού διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στις χώρες της ΕΕ των 15 

ανήλθε στο 14,46% έναντι το 9,81% τον Ιανουάριο του 2005. Ο αντίστοιχος μέσος όρος 

στην ΕΕ των 25 ανήλθε στο 12,8% αυξημένος κατά 4,2 εκατοστιαίες μονάδες μέσα σε 12 

μήνες. 

 

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα δείχνει αυτή την αυξητική εξέλιξη των ευρυζωνικών 

συνδέσεων στην Ελλάδα, τα οποία όμως συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα των χωρών της 

ΕΕ είναι ιδιαίτερα χαμηλά, τόσο που μας κατατάσσουν στη τελευταία θέση 

ευρυζωνικότητας. 

 

 

Διάγραμμα 3.7: Εξέλιξη ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα 

Πηγή: Ειδική Γραμματεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών 

 

 

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα, επίσης, απεικονίζει τη μείωση των τιμών για τις συνδέσεις 

στο διαδίκτυο. Πραγματικά, όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχεδιάγραμμα έχουν 

επιτευχθεί μειώσεις των τιμοκαταλόγων. Ωστόσο πάλι συγκρινόμενες αυτές οι τιμές με ΠΑ
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αντίστοιχες τιμές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά το 

ψηφιακό χάσμα και πόσο ακόμα υπολειπόμαστε από αυτές τις χώρες. 

 

Συμπερασματικά, αν και η Ελλάδα έχει επιτύχει αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων 

και μείωση των τιμοκαταλόγων, ωστόσο παραμένει ουραγός της ευρυζωνικότητας. 

Κύριος λόγος αυτής της κατάστασης αποτελεί το μονοπώλιο του ΟΤΕ στις σταθερές 

συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. 

 

 

Διάγραμμα 3.8: Εξέλιξη μέσου κόστους ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα 

Πηγή: Ειδική Γραμματεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών 

 

 

Η ευρυζωνικότητα όπως στην παραπάνω εξαμηνιαία αναφορά διατυπώνεται βρίσκεται 

ψηλά στην ατζέντα της στρατηγικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

περιλαμβάνεται στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής i2010, με βασικούς 

στόχους74:  

                                                
74 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Γ Εξαμηνιαία Αναφορά του Παρατηρητηρίου για την Κ τΠ αναφορικά με 
την πρόοδο της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα», όπ, σελ. 6. 
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α. τη δημιουργία ενός χώρου ευρωπαϊκής πληροφορίας χωρίς σύνορα (borderless 

European information space), ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει μια εσωτερική αγορά για 

την ηλεκτρονική επικοινωνία και τις ψηφιακές υπηρεσίες (internal market for 

electronic communication and digital services). Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η 

σύγκλιση μεταξύ του Διαδικτύου, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και της 

τηλεόρασης.  

β. την αύξηση της καινοτομίας και των επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το Δημόσιο Τομέα.  

γ. την προώθηση της ευρύτερης πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας, για 

παράδειγμα για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.  

 

Ωστόσο, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» αναγνωρίζει οχτώ σημεία για την ανάπτυξη στρατηγικής για την 

ευρυζωνική πρόσβαση75. 

 Πρώτο σημείο: Καταλυτική επίδραση νέων τεχνολογιών 

Το κυριότερο σημείο ανάπτυξης της ευρυζωνικής πρόσβασης είναι η ανάπτυξη αυτών 

των τεχνολογικών υποδομών που θα φέρουν αδιάλειπτη πρόσβαση, γρήγορη και 

ποιοτική, με προσιτές τιμές για όλους και με παγκόσμια παρουσία. 

 

 Δεύτερο σημείο: Ορισμός και προϋποθέσεις ευρυζωνικής πρόσβασης 

Ο ορισμός της ευρυζωνικότητας έχει ήδη δοθεί παραπάνω, ενώ οι συνθήκες που 

διασφαλίζουν την ανάπτυξή της είναι πολιτικές (ευθύνη πολιτείας) και οικονομικές 

(τοποθέτηση κονδυλίων). 

 

 Τρίτο σημείο: Ο νέος ρόλος του τελικού χρήστη 

Η ευαισθητοποίηση των τελικών χρηστών σε θέματα που άπτονται της ευρυζωνικής 

πρόσβασης δημιουργούν ενημερωμένους και απαιτητικούς καταναλωτές. 

 

 Τέταρτο σημείο: Ο ρόλος της Πολιτείας 
                                                
75 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Στρατηγική για την ευρυζωνική πρόσβαση», Ιούλιος 2005, (www.ktpa.gr) 

και www.broad-band.gr. 
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Ο ρόλος της Πολιτείας θα πρέπει να είναι στρατηγικός. Να θέτει τα θεμέλια υλοποίησης 

των όσων επιτάσσει η στρατηγική της Λισσαβόνας αναφορικά με την ευρυζωνικότητα. 

Να δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις όπου κάθε πολίτης χωρίς αποκλεισμούς θα έχει 

αδιάλειπτη και με προσιτές τιμές ευρυζωνική πρόσβαση. 

 Πέμπτο σημείο: Ο ρόλος των ερευνητικών και ακαδημαϊκών δικτύων 

Αρωγός στην ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να είναι και τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά 

δίκτυα λόγω της ειδικής τεχνογνωσίας τους. Σε αυτή τη κατεύθυνση είναι και το 

Ελληνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ/GRNET) σε συνεργασία με άλλα 

ερευνητικά κέντρα των ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

 

 Έκτο σημείο: Ο ρόλος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

Με απόφαση του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται στα δεκαπέντε (15) 

τότε κράτη-μέλη η αποδέσμευση του τοπικού βρόχου και δίδεται η ανάπτυξη 

ανταγωνιστικών (ιδιωτικών) ευρυζωνικών υποδομών. 

 

 Έβδομο σημείο: Η Ελληνική πραγματικότητα 

Με βάση τα όσα παραπάνω παρατέθηκαν για τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην 

Ελλάδα αλλά και με βάση τα κόστος, αποδεικνύεται ότι ναι μεν έχουν γίνει κάποια 

σημαντικά βήματα αλλά υστερούμε ακόμα σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

και το ψηφιακό χάσμα παραμένει. 

 

 Όγδοο σημείο: Συμπεράσματα Διαβούλευσης 

ü Κατά το τέλος των εργασιών διατυπώθηκαν τα εξής συμπεράσματα: 

ü Δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, 

ü Ανταγωνιστικοί τιμοκατάλογοι, 

ü Ευαισθητοποίηση καταναλωτών, 

ü Δράσεις για κοινή ανάπτυξη υποδομών, 

ü Οικονομικές επενδύσεις.  
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3.3.6 Απτό παράδειγμα επιτυχίας76 

 

Μια χώρα και συγκεκριμένα ένα νησί που κατάφερε να αντιληφθεί τα οφέλη της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να εφαρμόσει με επιτυχία δράσεις που οδηγούσαν στη 

νέα αυτή Ψηφιακή Οικονομία, είναι η Σιγκαπούρη. 

 

Ένα νησί με μόλις τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους και με γεωγραφική έκταση 640 

τετραγωνικά χιλιόμετρα κατάφερε μέσω των έργων της για την ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ειδικότερα μέσω της κυβερνητικής δικτυακής της 

πύλης να αποκομίζει έσοδα της τάξεως των 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. 

 

Η μετάβαση της χώρας αυτής στη νέα αυτή Ψηφιακή Οικονομία πέρασε μέσα από τρία 

διακριτά στάδια: Α) στάδιο της εκκίνησης, Β) στάδιο της σύνθεσης, Γ) στάδιο της 

παραμετροποίησης. Ωστόσο, σε όλα από τα παραπάνω στάδια σημαντικό ρόλο 

διαδραμάτισε η ηγεσία της Σιγκαπούρης. 

 

Στο πρώτο στάδιο της εκκίνησης σκοπός ήταν η δημιουργία επίσημων ιστοσελίδων των 

πολιτικών υπηρεσιών. Μέχρι το 1996 υπήρχαν πάνω από εξήντα (60) ιστοσελίδες οι 

οποίες παρείχαν πληροφόρηση για την πολιτική υπηρεσία που ανήκαν. Ωστόσο, το 1997 

δημιουργήθηκε το πρώτο one-stop- shop της πύλης E –citizen, μέσω ο οποίου παρεχόταν 

πρόσβαση σε όλες τις πολιτικές υπηρεσίες από ένα και μοναδικό σημείο.  

 

Στο δεύτερο στάδιο η ηγεσία της χώρας τολμά και προχωρά περισσότερο. Υιοθετεί την 

αρχή: «Όποια υπηρεσία μπορεί να προσφερθεί ηλεκτρονικά θα είναι ηλεκτρονικά 

διαθέσιμη, και όλες οι υπηρεσίες θα σχεδιαστούν με κέντρο τον πολίτη και τις ανάγκες 

του και όχι την υπηρεσία». 

 

Προτεραιότητά της είναι η αλλαγή νοοτροπίας των δημοσίων φορέων, η αναμόρφωση 

της κυβέρνησης, η παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η έμφαση στη 

                                                
76 Ke W., Kei Wei K., ‘Successful E- Government in Singapore’’, Communications of the ACM, Vol 47, No 6, June 2004, pp. 95- 
99. 
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καινοτομία, η ανάπτυξη και διάχυση στους περισσότερους τομείς της δημόσιας ζωής της 

νέας τεχνολογίας. Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω η κυβέρνηση της 

Σιγκαπούρης διέθεσε 932 εκατομμύρια δολάρια. 

 

Στο στάδιο της παραμετροποίησης δόθηκε έμφαση στη βελτιστοποίηση της αξίας προς 

τους πολίτες. Εντάχθηκαν συστήματα και τεχνικές CRM (Customer Relationship 

Management) προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ένα προσωποποιημένο προφίλ κατά 

τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

 
4.1 Εισαγωγή στην έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

 

 

Αντικείμενο αυτής της ενότητας είναι να αποτυπώσει συνοπτικά την έννοια της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και να περιγράψει με ιδιαίτερα απλό και κατανοητό τρόπο 

την έννοια της νέας αυτής μορφής Διοίκησης. Στόχος του κεφαλαίου δεν είναι να 

περιγράψει με λεπτομέρεια την έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τα εργαλεία 

εφαρμογής της, τις αρχές της και τους πρόδρομους ανάπτυξης και διάδοσης της νέας 

αυτής μορφής Διοίκησης αλλά αντίθετα να εισάγει την έννοια αυτή με ένα ιδιαίτερα 

επιγραμματικό τρόπο και να εστιάσει στην εφαρμογή της στη Δημόσια Διοίκηση. 

 

Ωστόσο, ίσως κάποιος εύλογα θέσει την ερώτηση: Ποιος ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου; 

Ποια η σχέση του με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Η απάντηση είναι απλή: Η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί παράγοντα επιτυχίας της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ξεκινάει από τη συμμετοχή του 

ανθρώπινου παράγοντα στην παροχή καλύτερων παραχθέντων προϊόντων ή 

παρεχόμενων υπηρεσιών και καταλήγει πάλι στον ανθρώπινο παράγοντα που είναι ο 

τελικός αποδέκτης. Εστιάζει στην ικανοποίηση του τελικού αποδέκτη του προϊόντος ή 

υπηρεσίας. Ομιλεί για μια νέα κουλτούρα που αναπτύσσεται και επηρεάζει οργανισμούς 

και επιχειρήσεις. Έχει εργαλεία, δείκτες αξιολόγησης και βραβεία ποιότητας (μέτρηση 

αποτελέσματος). Συντελεί στα οφέλη που αποκομίζονται από την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (αξιοκρατία, διαφάνεια, εξοικονόμηση χρόνου, 

περιορισμός κακοδιοίκησης, βελτίωση εικόνας των υπηρεσιών στους πολίτες και άρα 

αποτελεσματικότερη άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας κλπ). Από την άλλη 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρούνται για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εστιάζει στην ΠΑ
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εφαρμογή της τεχνολογίας με την πιο αποτελεσματική της μορφή στη Δημόσια Διοίκηση 

με σκοπό την ικανοποίηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Η Ολική Ποιότητα στη 

Δημόσια Διοίκηση έχει ακριβώς τον ίδιο σκοπό, χωρίς να εστιάζει μόνο στην εφαρμογή 

της τεχνολογίας αλλά να λαμβάνει υπόψιν και άλλους παράγοντες. Ειδικότερα, η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιζητεί τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα, την 

ικανοποίηση του πολίτη, τη μέτρηση της επιτυχίας της, την επισκόπηση της πορείας της 

και τη βράβευσή της. Τους ίδιους ακριβώς στόχους έχει και η Ολική Ποιότητα. 

 

Εν κατακλείδι, στις παρακάτω παραγράφους δεν θα αναπτυχθούν, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, τα εργαλεία της Ολικής Ποιότητας, οι αρχές της, αξίες της, οι δείκτες 

αποδοτικότητας κλπ. Θα απεικονιστεί όμως, με ένα τέτοιο τρόπο που κάθε αναγνώστης 

εφάμιλλος ή όχι με την έννοια της Ολικής Ποιότητας θα αντιληφθεί τη συνδρομή της 

στην επιτυχία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

  

Η  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management-TQM), που αναπτύχθηκε 

στην Ιαπωνία το 1950, αργότερα στην Αμερική και μόλις τη δεκαετία του 1980 στην 

Ευρώπη, αποτελεί μια νέα ουσιαστικά φιλοσοφία μάνατζμεντ που επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια φιλοσοφία του γενικότερου μάνατζμεντ η οποία 

κατευθύνεται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών. 

 

Τι είναι, όμως, ποιότητα77; Ένας ευρύτατα αποδεκτός ορισμός είναι ο ακόλουθος: 

«Ποιότητα είναι το να ανταποκρίνεσαι ή ακόμα και να ξεπερνάς τις προσδοκίες του 

πελάτη». Ένας άλλος ορισμός είναι: «Η φιλοσοφία της διοίκησης που κατευθύνεται από 

τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών». Κατά τον Dr. Feigenbaum78 (1991) 

«Ποιότητα είναι ένας τρόπος διοίκησης του οργανισμού, που επηρεάζει κάθε 

δραστηριότητα και κάθε διαδικασία. Και αυτό γιατί η ποιότητα είναι πραγματικά 

κερδοφόρα». 

 

                                                
77 Γιαννοπούλου Γεωργία, «Η Ολική Ποιότητα στον Τουρισμό», Εκδόσεις Έλλην, 2004, σελ.13-19 
78 Feigenbaum A.V, «Total Quality Qontrol», New York Mc Graw Hill,1991  
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Τα τελευταία χρόνια, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η εξέλιξη των νέων 

τεχνολογιών απαιτεί την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε νέα δεδομένα που έχουν ένα 

κοινό συστατικό, αυτό της ποιότητας. 

«Το πρόβλημα δεν είναι να αυξήσεις την ποιότητα. Η αύξηση της ποιότητας είναι η λύση 

του προβλήματος». (Maron Tribus) Η ποιότητα είναι ο καταλυτικός παράγοντας 

ικανοποίησης του πελάτη και άρα επιβίωσης της επιχείρησης. Φυσικά, όπως, λέει ο 

Deming (1982)79: «Δεν είσαι αναγκασμένος να το κάνεις αυτό, η επιβίωση δεν είναι 

υποχρεωτική!».  

 

Τι είναι τελικά Διοίκηση Ολικής Ποιότητας; Και πάλι για αυτήν την έννοια έχουν δοθεί 

πολλοί ορισμοί. «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και 

μεθόδων που εφαρμόζονται από τον οργανισμό, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και 

την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) του οργανισμού 

με το μικρότερο δυνατό κόστος». 

Ένας άλλος αποδεκτός ορισμός είναι: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύστημα 

διοίκησης με βάση το οποίο επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου 

προϊόντος όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη με την πλήρη συμμετοχή όλων των 

εργαζομένων». 

 

Όποιον όμως και αν από τους παραπάνω ορισμούς και αν δεχτούμε αντιλαμβανόμαστε 

ότι η ποιότητα είναι κλειδί για κάθε επιχείρηση. Η ποιότητα όχι όμως με την κλασική της 

έννοια, δηλαδή έμφαση στο τελικά παραγόμενο προϊόν ή στη τελική παρεχόμενη 

υπηρεσία. Αντίθετα, η έννοια της Ολικής Ποιότητας με τη σημερινή της μορφή σημαίνει 

ότι αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται σ’ όλες τις επιμέρους λειτουργίες μιας επιχείρησης, 

σ’ όλα τα στάδια, από την προετοιμασία, την παραγωγή ως και την παράδοση του 

προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας. Δεν θα πρέπει να γίνεται έλεγχος - επιθεώρηση 

(inspection) στο τελικό προϊόν ή στην υπηρεσία, αλλά σ’ όλα τα ενδιάμεσα στάδια. Αυτή 

είναι και η πεμπτουσία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

 

                                                
79 Deming W.E, «Quality, productivity, and competitive positions», ΜΑ: MIT, 1982 
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4.2 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση 

 

 

Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός όχι μόνο απελευθερώνεται από 

την κρατική παρεμβατικότητα, αλλά γίνεται και διεθνής με τη σταδιακή κατάργηση όλων 

των προστατευτικών – σε τοπικό επίπεδο - μέτρων.  

 

Πέρα από αυτό το πλαίσιο και πραγματικότητα δεν μπορεί να τοποθετηθεί η Δημόσια 

Διοίκηση, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι κάποιες υπηρεσίες που παρέχονται από τη 

Δημόσια Διοίκηση (εκτός από τις υπηρεσίες του στενού Δημόσιου Τομέα) μπορούν 

παράλληλα, έχοντας μόνο ένα μικρό κόστος, να  προσφερθούν και από ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση όπου ο καταναλωτής σήμερα είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικός και δίνει έμφαση όχι μόνο στη τιμή αλλά και στην ποιότητα, αναμφισβήτητα 

θα στραφεί προς την ιδιωτική παροχή υπηρεσιών. 

 

Σίγουρα οι ανάγκες μιας επιχείρησης όπως μιας Δημόσιας Υπηρεσίας είναι διαφορετικές 

από μια βιομηχανική επιχείρηση. Υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές, αφού η παροχή 

μιας υπηρεσίας δεν ακολουθεί τις ίδιες διαδικασίες με την παραγωγή ενός προϊόντος. 

 

Όσο οξύμωρο και αν ακούγεται η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μπορεί να εφαρμοστεί 

στη Δημόσια Διοίκηση, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τον ορισμό που δόθηκε για την 

έννοια της Ολικής Ποιότητας παραπάνω: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύστημα 

διοίκησης με βάση το οποίο επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου 

προϊόντος όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη με την πλήρη συμμετοχή όλων των 

εργαζομένων». 

 

Με βάση αυτόν τον ορισμό μπορεί στη Δημόσια Διοίκηση να εφαρμοστεί ένα τέτοιο 

σύστημα διοίκησης που θα απαιτεί τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων και θα 

μεγιστοποιεί την αξία του παρεχόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, όπως την αντιλαμβάνεται 

ο κάθε καταναλωτής/πολίτης (διαφάνεια, αξιοκρατία, γρήγορη εξυπηρέτηση κλπ). 
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Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι θιασώτες της άποψης ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

μπορεί να εφαρμοστεί στη Δημόσια Διοίκηση. Ειδικότερα, σε συνέδριο του Economist 

το 1997 o τότε Υφυπουργός Εσωτερικών είχε υποστηρίξει80: «Ποιότητα στο χώρο της 

Δημόσιας Διοίκησης είναι: εκσυγχρονισμός και ανασχεδιασμός των δημοσίων υπηρεσιών 

(δομικά - λειτουργικά - επικοινωνιακά) με βάση την οπτική του πολίτη ο οποίος είναι και ο 

καταναλωτής των υπηρεσιών τους εκτός από υποκείμενο υπηρεσιών συνταγματικά 

κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Η ποιοτική αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης έχει 

στο κέντρο της τον άνθρωπο και κυρίως στόχος της είναι η πλήρης ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις του πολίτη-πελάτη. Ο πολίτης πλέον θεωρείται ως ο τελικός κριτής των 

παρεχόμενων προς αυτών υπηρεσιών και όχι ως παθητικός αποδέκτης κάποιων αγαθών 

και υπηρεσιών για αυτό και βρίσκεται στο κέντρο των διοικητικών αποφάσεων». 

 

Επίσης, ο Golembiewski81 το 1969 είχε υποστηρίξει: «Αν και υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αυτό δεν σημαίνει ότι η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο δημόσιο τομέα. Πρέπει να αναγνωριστούν οι 

ιδιαιτερότητες του δημόσιου τομέα, όπως η ανάγκη για πολλαπλή συμμετοχή στις 

διαδικαστικές αποφάσεις, απρόβλεπτη πολιτική απόφαση κλπ».  

 

Παρόμοια γνώμη είχαν και οι Ehrenberg και Stupak (1994)82:  «Η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία τόσο στο Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο 

Τομέα». 

 

Αναμφισβήτητα, το εγχείρημα εισαγωγής και εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση είναι δύσκολο. Η σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση 

βρίσκεται μπροστά από μια πρόκληση: Να απαγκιστρωθεί από τον γραφειοκρατικό της 

τρόπο (με την αρνητική έννοια της γραφειοκρατίας) και να διοικηθεί με ένα νέο τρόπο 

διοίκησης ο οποίος θα συνιστά στην αλλαγή συνέργιας του λεγόμενου front office και 

                                                
80 Σ. Μπένος, Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, «Συνέδριο Economist: Ποιότητα-το κλειδί της 
επιτυχίας. Εμπειρίες, παραδείγματα από την Ευρώπη και ΗΠΑ», Economist, Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 1997, σελ. 1-9 
81 Golembiewski R., «Experts from Organization as a moral problem», Public Administration Review, March/April 1992, pp. 
95-104 
82 Ehrenberg R., Stupak R., «Total Quality Management: it’s relationship to administrative theory and organizational behavior in 
the public sector», Public Administration Quarterly, Spring 1994, pp.75-98 
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back office. Με τον όρο front office εννοούμε την παροχή του τελικού προϊόντος ή 

υπηρεσίας στον τελικό της αποδέκτη, ενώ με τον όρο  back office εννοούμε όλους 

εκείνους τους πόρους που συνετέλεσαν στο να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα (προϊόν ή 

υπηρεσία). Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση επίσης ομιλεί για αυτούς τους δύο όρους και 

υποστηρίζει πως η αποτελεσματική συνέργιά τους θα αποτελεί τον καταλύτη για την 

επιτυχία της. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων μέσω της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θέτει τα θεμέλια για την αποτελεσματική 

συνέργια μεταξύ του front και back office, αφού αρχή της είναι τα πάντα να γίνονται 

σωστά με μηδενικά λάθη από την αρχή, δίνοντας, δηλαδή, έμφαση στο back office. Ο 

όρος front office σύμφωνα με τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και με τα 

εργαλεία που παρέχει η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σημαίνει: μείωση λειτουργικών 

κοστών, βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας, βελτίωση της συνεργασίας του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Από 

την άλλη back office σημαίνει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρησιμοποίηση 

των πόρων, ένα μοναδικό και απλό σημείο αναφοράς των υπηρεσιών. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η εισαγωγή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια 

Διοίκηση αποτελεί δύσκολο εγχείρημα καθώς πρόκειται για παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών και όχι ποιοτικών προϊόντων και ικανοποίηση όλων των τελικών αποδεκτών 

με βάση τις δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες. Ειδικότερα, ένας αποδέκτης ενός 

τελικού προϊόντος μπορεί να ζητά από αυτό να είναι εύχρηστο, ποιοτικό, φτηνό, 

αξιόπιστο, λειτουργικό κλπ. Το να αποκωδικοποιηθούν όμως οι προσδοκίες των 

καταναλωτών υπηρεσιών και ειδικότερα των αποδεκτών Δημόσιων Υπηρεσιών αποτελεί 

ακόμα πιο δύσκολο εγχείρημα. Αυτό συμβαίνει γιατί ένας καταναλωτής από μια 

Δημόσια Υπηρεσία μπορεί να επιζητά αξιοπιστία, άλλως να δίνει βαρύτητα στη 

διαφάνεια, άλλος στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, άλλος στον τρόπο εξυπηρέτησης κλπ. 

 

Η εύρεση κοινού παρονομαστή στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών είναι δύσκολη. Οι 

Δημόσιες ειδικότερα Υπηρεσίες δεν μπορούν να έχουν ως στόχο την ικανοποίηση ενός 

συγκεκριμένου πλήθους - στόχου ανθρώπων που θα έχουν ταυτόχρονα τις ίδιες ανάγκες ΠΑ
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όλοι. Αντίθετα πρέπει να ικανοποιεί τον καθένα ξεχωριστά με τις μοναδικές του και 

ιδιαίτερες προτεραιότητες και προτιμήσεις.  

 

Ο ρόλος της Ολικής Ποιότητας εδώ είναι ότι θέτει τα θεμέλια για να γίνονται όλα σωστά 

από την αρχή και να τμηματοποιεί (segmentation) το πλήθος των καταναλωτών με βάση 

τις προτεραιότητές τους. Δίνει έμφαση στη τελική παρεχόμενη υπηρεσία αλλά 

ταυτόχρονα δίνει και ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία την ίδια που παράγει αυτή τη 

τελική παρεχόμενη υπηρεσία (π.χ στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία). 

 

Η ιδιομορφία παροχής ποιοτικών υπηρεσιών συνίσταται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω83:  

 

 Οι υπηρεσίες είναι άϋλες και δεν έχουν απτά χαρακτηριστικά. Συνεπώς ο 

παρέχων την υπηρεσία δεν μπορεί να προδιαγράψει τα χαρακτηριστικά της και 

μετά να ελέγξει τη τελική παρεχόμενη υπηρεσία ως προς το αν αυτή συμφωνεί με 

τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Ως συνέπεια δεν μπορεί να ελεγχθεί 

προληπτικά και να αξιολογηθεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια. 

 Το αποτέλεσμα των υπηρεσιών λόγω του γεγονότος ότι είναι εντάσεως εργασίας 

δεν είναι ομοιόμορφο. Μπορεί, δηλαδή, να διαφέρει από άτομο σε άτομο που 

παρέχει την υπηρεσία, από μέρα σε μέρα έστω και αν πρόκειται για την ίδια 

υπηρεσία με συγκεκριμένη εκροή. Μπορεί δηλαδή, να διαφέρει ο τρόπος 

εξυπηρέτησης ενός πολίτη στην εφορία που περιμένει να πληρώσει ένα πρόστιμο 

από υπάλληλο σε υπάλληλο. Μπορεί ο τρόπος, επίσης, εξυπηρέτησης να διαφέρει 

όχι μόνο λόγω του διαφορετικού υπαλλήλου που προσφέρει την υπηρεσία αλλά 

και λόγω της φυσικής ή συναισθηματικής κατάστασής του που πιθανώς βρίσκεται 

κατά την ημέρα παροχής της υπηρεσίας. 

 Η υπηρεσία παρέχεται την ώρα που καταναλίσκεται. Σε αντίθεση με την 

παραγωγή προϊόντων όπου αυτά παράγονται, ελέγχονται προληπτικά, 

αποθηκεύονται και παραδίδονται στον τελικό αποδέκτη, η υπηρεσία την ώρα που 

                                                
83 Zeithaml V., Parasuraman A., Berry Leonard., Delivering Quality Service. Balancing Customer Perceptions and Expectations, 
The Free Press, 1990, p. 15 - 17 
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παρέχεται καταναλίσκεται ταυτόχρονα. Άρα ο καταναλωτής είναι και ο τελικός 

κριτής, αυτός που την αξιολογεί και τελικά την αποδοκιμάζει ή όχι. 

 

Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά προκύπτουν κάποια βασικά συμπεράσματα. Η 

μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών είναι δύσκολο να γίνει με βάση αντικειμενικά 

κριτήρια καθώς ο τελικός της αποδέκτης την αξιολογεί με βάση τις δικές του ανάγκες -

προτεραιότητες και δεν υπάρχουν καθορισμένες εκ των προτέρων προδιαγραφές και 

χαρακτηριστικά. Συνεπεία του τελευταίου είναι ότι δεν μπορεί να γίνει κανένας 

ενδιάμεσος προληπτικός εσωτερικός έλεγχος παρά μόνο ο τελικός έλεγχος από τον 

αποδέκτη. Παράλληλα ο τελικός αποδέκτης δεν αξιολογεί μόνο τη τελική παρεχόμενη 

υπηρεσία αλλά και τη διαδικασία παροχής της, δηλαδή τον τρόπο παροχής της. Κάτι 

τέτοιο ο καταναλωτής προϊόντων δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει. 

 

Σε μια γενικότερη μορφή παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα οι διαστάσεις ποιότητας 

υπηρεσιών84, σύμφωνα με το ServQual model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Zeithaml V., Parasuraman A., Berry Leonard., ό.π pp. 21-22 & Γιαννοπούλου Γεωργία, ό.π σελ. 81-83  
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Πίνακας 4.1: Διαστάσεις Ποιότητας 

Πηγή: Zeithaml V., Parasuraman A., Berry Leonard., ό.π pp. 21-22 & Γιαννοπούλου 

Γεωργία, ό.π σελ. 81-83  
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Αναμφισβήτητα, ίσως κάποιες από τις παραπάνω ερωτήσεις σε κάθε μια από τις 

διαστάσεις δεν άπτονται στο πλαίσιο των Δημοσίων Υπηρεσιών, ωστόσο δείχνουν μια 

εικόνα των διαστάσεων των γενικά παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Τι είναι, όμως, τελικά ποιοτική υπηρεσία; «Ποιοτική υπηρεσία είναι η εναρμόνιση των 

προσδοκιών του καταναλωτή για μια υπηρεσία με την αντίληψη που σχηματίζει ο κάθε 

καταναλωτής για τη τελική παρεχόμενη υπηρεσία που έλαβε». (ServQual model) 

Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η αντίληψη αυτή διαφέρει από άτομο σε άτομο. Ενώ 

στην παροχή προϊόντων η αντίληψη αυτή κατά κανόνα είναι ίδια. 

 

Αυτό διαφαίνεται και μέσα από το παρακάτω σχήμα που δείχνει τα πέντε χάσματα  της 

άποψης για την ποιότητα των υπηρεσιών85. 

 

 
 

                                                
85 Zeithaml V., Parasuraman A., Berry Leonard., ό.π pp. 46 & Γιαννοπούλου Γεωργία, ό.π σελ. 80  
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Διάγραμμα 4.1: Το μοντέλο ServQual με τα πέντε χάσματα 

Πηγή: Zeithaml V., Parasuraman A., Berry Leonard., ό.π pp. 46 & Γιαννοπούλου 

Γεωργία, ό.π σελ. 80 

 

 

Χάσμα 1: Διάσταση ανάμεσα στις πραγματικές προσδοκίες του πελάτη και στην 

αντίληψη που έχει η επιχείρηση/οργανισμός για αυτές τις προσδοκίες. 

Χάσμα 2: Διάσταση ανάμεσα στην αντίληψη που έχει η επιχείρηση για τις προσδοκίες 

του πελάτη και στις προδιαγραφές ποιότητας των υπηρεσιών. 

Χάσμα 3: Διάσταση ανάμεσα στις προδιαγραφές ποιότητας των υπηρεσιών  και στην 

ποιότητα που πραγματικά λαμβάνει ο πελάτης. 

Χάσμα 4: Διάσταση ανάμεσα στις διαφημιζόμενες υπηρεσίες και σε εκείνες που 

πραγματικά λαμβάνει ο πελάτης. 

Χάσμα 5: Διάσταση ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσδοκά ο πελάτης και σε αυτές που 

τελικά λαμβάνει. 

 

Έχοντας λάβει υπόψιν όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή ποιοτικών 

παραχθέντων υπηρεσιών πχ. ποιότητα των συστημάτων πληροφοριών. Αυτό ακολούθως 

συνιστά συνέπεια των δεδομένων, σχεδιασμός των συστημάτων ασφαλείας, αξιόπιστα 

δίκτυα, εφαρμογές και υποδομές. 

 

Η σύνδεση της Ολικής Ποιότητας με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση φαίνεται να έχει 

εδραιωθεί στις αποφάσεις των αρμοδίων για την προώθηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στη χώρα. Ειδικότερα, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο το 

Πρόγραμμα Πολιτεία με το Υποπρόγραμμα 2: Νέα Συστήματα Οργάνωσης & Διοίκησης 

και ειδικότερα με το Μέτρο 2.4 Καθιέρωση συστημάτων ISO, εισάγει μια πλευρά της 

έννοιας της Ολικής Ποιότητας στη σφαίρα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



138 

Στόχος αυτού του μέτρου86 είναι η εισαγωγή συστήματος πιστοποίησης στη Δημόσια 

Διοίκηση και η καθιέρωση μηχανισμών επιθεώρησης και ελέγχου πιστοποιημένων 

διαδικασιών. Ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

είναι η ένταξη εγχειριδίων ή οδηγιών πιστοποίησης, η οργάνωση και παρακολούθηση 

της εφαρμογής διαδικασιών πιστοποίησης και η μελέτη και εφαρμογή συστήματος 

πιστοποίησης δημοσίων υπηρεσιών κατά ISO. 

 

Ποιότητα κατά ISO 9000:2000 είναι:87 « Ο βαθμός κατά τον οποίο το σύνολο των 

χαρακτηριστικών ενός προϊόντος/υπηρεσίας ικανοποιεί ρητές ανάγκες ή απαιτήσεις». 

 

Το πρότυπο ISO88 είναι τεχνικά έγγραφα που καθορίζουν γενικές ή ειδικές προδιαγραφές 

για διαδικασίες, προϊόντα ή συστήματα. 

 

Με βάση τον παραπάνω ορισμό το ISO επιβάλλει την καταγραφή όλων των διαδικασιών 

είτε αυτές προσθέτουν αξία σε μια επιχείρηση είτε όχι. Τα πάντα δηλαδή καταγράφονται 

και τα πάντα τυποποιούνται. Ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε μπορεί να ανατρέξει και να 

δει πώς μπορεί να κάνει μια εργασία, τι αρχεία θα πρέπει να τηρήσει, ποιος άλλος θα 

πρέπει να εμπλακεί κ.λ.π. 

 

Αυτό στη Δημόσια Διοίκηση μπορεί να έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Στα 

θετικά συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η Δημόσια Διοίκηση ακολουθεί όλες τις 

διαδικασίες για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί. Για οποιοδήποτε βήμα υπάρχει συνέχεια και 

διαφάνεια. Ο κάθε πολίτης γνωρίζει ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί από τον υπάλληλο, 

τι αρχεία θα του ζητηθούν κλπ. Είναι, δηλαδή, κατοχυρωμένος. Τέλος, η πιστοποίηση 

που έχει δοθεί σε ένα οργανισμό δεν ισχύει για πάντα. Ακολουθεί επανέλεγχος των 

διαδικασιών από τον οργανισμό που πιστοποίησε την επιχείρηση για το αν οι διαδικασίες 

τελικά ακολουθούνται.  

 

                                                
86 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία: Η επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης» (2005-2007), ό.π.,  σελ 51 
87 Λαγοδήμος Α., «Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας», Μεταπτυχιακές Σημειώσεις του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης  
Επιχειρήσεων-Ολικής Ποιότητας, σελ. 4 
88 Λαγοδήμος Α., ό.π σελ. 12 
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Από την άλλη ένα πρότυπο ISO ναι μεν έχει καταγράψει και πιστοποιήσει τις διαδικασίες 

ενός οργανισμού αλλά δεν ασχολείται με το αν αυτές οι διαδικασίες που καταγράφονται 

είναι σωστές ή όχι, αν προσθέτουν αξία ή όχι στους οργανισμούς. Επιπλέον, μπορεί να 

οδηγήσει σε περισσότερη γραφειοκρατία. 

 

Αυτά τα μειονεκτήματα μπορούν να ξεπεραστούν αν η Δημόσια υπηρεσία κάνει ένα 

βήμα παραπάνω: Τυποποιεί-καταγράφει τις διαδικασίες της, προβαίνει σε Business 

process engineering (ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών), δηλαδή σε μια 

απλούστευση διαδικασιών και αποκοπή από τις περιττές διαδικασίες που δεν προσθέτουν 

καμία αξία στη Δημόσια Υπηρεσία και τέλος, αυτοματοποιεί όσο το δυνατόν 

περισσότερες από τις διαδικασίες της.  

 

Το πρόγραμμα Πολιτεία με το Υποπρόγραμμα 2: Νέα Συστήματα Οργάνωσης & 

Διοίκησης και ειδικότερα με το Μέτρο 2.5: Καθιέρωση συστημάτων Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας: Αυτό-αξιολόγηση Δημοσίων Οργανώσεων προχωράει ένα βήμα παραπάνω. 

Εισάγει την έννοια της αυτοαξιολόγησης των Δημοσίων υπηρεσιών με την εφαρμογή του 

Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ), και άρα την εισαγωγή άλλης μιας έννοιας της 

Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση. 

 

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι βασισμένο και 

επηρεασμένο από το Βραβείο EFQM (European Foundation For Quality Management). 

Πριν ακόμα αναλύσουμε το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης θεωρούμε σκόπιμο να 

περιγράψουμε με λίγα λόγια το βραβείο EFQM, προκειμένου να εντοπιστούν οι 

ομοιότητες και διαφορές με το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης. 

 

Στην Ευρώπη89 ιδρύθηκε το 1989 από μεγάλες επιχειρήσεις ο οργανισμός EFQM με 

κύριους στόχους: 

Α) Τη συνειδητοποίηση απ’ όλους ότι η ποιότητα οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και,  

                                                
89 Γιαννοπούλου Γεωργία, ό.π σελ. 28-29  
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Β) Ότι όλες οι δραστηριότητες πρέπει να κατευθύνονται προς τη διασφάλιση της 

ποιότητας. 

Το 1992, ο EFQM καθιέρωσε το European Quality Award. Το ευρωπαϊκό αυτό βραβείο 

στηρίζεται πάνω σε εννέα αρχές: 

§ Ηγεσία 

Η άριστη ηγεσία αναπτύσσει και επιδιώκει την εφαρμογή του οράματος και αποστολή 

της. Αναπτύσσει τις οργανωτικές αξίες και τα συστήματα που απαιτούνται για μια 

σταθερή επιτυχία και εφαρμόζονται μέσω των ενεργειών και συμπεριφορών τους. Σε 

περιόδους αλλαγής ο σκοπός τους παραμένει σταθερός, αλλά ευέλικτος γιατί όταν οι 

συνθήκες το απαιτούν μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνση της επιχείρησης. 

 

§ Πολιτική και στρατηγική 

Η άριστη ηγεσία αναπτύσσει τέτοιες πολιτικές και στρατηγικές που ικανοποιούν τις 

ανάγκες όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων. Η πολιτική και η στρατηγική της 

διαμορφώνεται ύστερα από πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από έρευνα, μάθηση, 

μέτρηση επιδόσεων κλπ και όταν χρειαστεί επαναπροσδιορίζεται. 

 

§ Προσωπικό 

Η άριστη ηγεσία αξιοποιεί στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμικό της. Η διοίκηση και τα 

στελέχη αναπτύσσουν διάλογο. Το προσωπικό επιβραβεύεται, αναγνωρίζεται και 

αποτελεί το κλειδί για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

 

§ Πόροι και συνεργάτες 

Η άριστη ηγεσία θα πρέπει να αξιοποιεί όλους τους πόρους και τους εξωτερικούς 

συνεργάτες. Γνώση, τεχνολογία, πληροφορίες είναι πόροι που θα πρέπει η επιχείρηση να 

αξιοποιήσει. 

 

§ Διαδικασίες 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες που μέσα από καλά 

οργανωμένες διαδικασίες θα ικανοποιήσει πλήρως όλες τις προσδοκίες των άμεσα 
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§ Αποτελέσματα σχετικά με τους πελάτες 

Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να μετρούν κατά πόσο ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες/ 

προσδοκίες των πελατών. 

 

§ Αποτελέσματα σχετικά με το προσωπικό 

Οι διαδικασίες, επίσης, θα πρέπει να μετρούν και να δείχνουν κατά πόσο ικανοποιούνται 

και τα στελέχη της. 

 

§ Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία 

Με τις διαδικασίες της η επιχείρηση ελέγχει, μετρά, αξιολογεί τα αποτελέσματα που 

υπάρχουν για τους πελάτες της αλλά και τους εργαζομένους της. Μια επιχείρηση που 

θέλει να λάβει αυτό το βραβείο θα πρέπει επιπλέον να μετρά και τις επιδόσεις της προς 

την κοινωνία ως σύνολο. Η κοινωνική ευθύνη είναι άλλη μια παράμετρος που θα πρέπει 

να λάβει υπόψιν η επιχείρηση. 

 

§ Αποτελέσματα -αποδόσεις-κλειδιά 

Οι αποδόσεις /αποτελέσματα προέρχονται από την ενότητα  των προηγούμενων οκτώ 

αρχών. 
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Μοντέλο EFQM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.2: Μοντέλο EFQM 

Πηγή: Γιαννοπούλου Γεωργία, ό.π σελ. 28-29  

 

 

Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια διαιρείται σε υποκριτήρια τα οποία και 

βαθμολογούνται με βάση τη RADAR λογική. Το αποτέλεσμα αυτών των υποκριτηρίων 

αποτελεί και τη συνολική αξιολόγηση του οργανισμού. Τα βέλη δείχνουν τη δυναμική 
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του μοντέλου αυτού. Η καρδιά του μοντέλου αυτού έχει ως βάση τη λεγόμενη  RADAR 

λογική90, η οποία αποτυπώνεται στο παρακάτω ακρωνύμιο: 

Results (αποτελέσματα): Μετράει την αριστεία (με διάφορες παραμέτρους οι οποίες και 

πάλι βαθμολογούνται) και το εύρος του κατά πόσο ο οργανισμός παρέχει αξία στους 

άμεσα ενδιαφερόμενους και του κατά πόσο επιτυγχάνει αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα για τον οργανισμό. 

Approach (προσέγγιση): Αναφέρεται στη προσέγγιση που ακολουθεί ο οργανισμός για 

την επιτυχία του σκοπού κάθε υποκριτηρίου. Και πάλι αυτή η προσέγγιση βαθμολογείται 

με συγκεκριμένους παραμέτρους. 

Deployment (ανάπτυξη):Αναφέρεται στην υλοποίηση του κάθε τι που έχει αναφερθεί 

στην προσέγγιση. Αν δηλαδή, αναφέρεται στην προσέγγιση ο σκοπός του κάθε 

υποκριτηρίου στην ανάπτυξη διαφαίνεται ο τρόπος υλοποίησής του. Και πάλι αυτή η 

προσέγγιση βαθμολογείται με συγκεκριμένους παραμέτρους. 

Assessment (αξιολόγηση) & Review (επίβλεψη): Αναφέρεται στη μέτρηση και επίβλεψη 

του πώς η προσέγγιση ακολουθείται, πώς ο οργανισμός μαθαίνει, πώς εφαρμόζει ο 

οργανισμός κάθε από τα παραπάνω κριτήρια προκειμένου στο τέλος να ανακαλύψει, 

θέσει σε προτεραιότητα, σχεδιάσει και υλοποιήσει προτάσεις για βελτίωση. 

 

Την ίδια περίπου δομή ακολουθεί και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

                                                
90 www.efqm.org 

http://www.efqm.org
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Διάγραμμα 4.3: Μοντέλο ΚΠΑ 

Πηγή: Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών 

Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)», 2005, 

σελ.4.  
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Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης91 είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπουργών 

Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων 

Υπηρεσιών ανέλαβε να διαμορφώσει το ΚΠΑ, ύστερα από συνεννόηση με τους Γενικούς 

Διευθυντές των Υπουργείων Δημόσιας Διοίκησης.  

 

Η δομή του ΚΠΑ φάνηκε στο παραπάνω σχήμα. Ειδικότερα, υπάρχουν εννέα κριτήρια 

τα οποία αναφέρονται στις βασικές πτυχές μιας οργάνωσης. Καθένα από τα εννέα 

κριτήρια υποδιαιρείται σε δέσμη κριτηρίων τα οποία προσδιορίζουν τα κύρια σημεία που 

θα πρέπει να εξετάζονται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης μιας οργάνωσης. Τα 

κριτήρια αυτά αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω92: 

 Κριτήριο 1: Ηγεσία 

Ο τρόπος με τον οποίο οι επικεφαλείς και οι διοικητές διαμορφώνουν την αποστολή μιας 

δημόσιας οργάνωσης, διευκολύνουν την επίτευξή της και συμβάλλουν στην 

πραγματοποίηση του οράματος. Εξασφαλίζουν, επίσης, την ανάπτυξη των απαιτούμενων 

αξιών για μακροχρόνια επιτυχία. 

 

 Κριτήριο 2: Στρατηγική & Προγραμματισμός 

Ο τρόπος με τον οποίο η οργάνωση υλοποιεί την αποστολή της μέσω μιας 

συγκεκριμένης στρατηγικής προσανατολισμένης προς τις ομάδες συμφερόντων και 

υποστηριζόμενη από τις αναγκαίες δημόσιες πολιτικές, προγράμματα, σκοπούς, στόχους 

και διαδικασίες. 

 

 

 Κριτήριο 3: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ο τρόπος με τον οποίο μια δημόσια οργάνωση διαχειρίζεται, αναπτύσσει, απελευθερώνει 

τις γνώσεις και όλες τις δυνατότητες του προσωπικού της σε επίπεδο ατόμου, ομάδας και 

υπηρεσίας. Σχεδιάζει τις δράσεις αυτές προκειμένου να υποστηρίξει την πολιτική, 

στρατηγική της και την αποτελεσματική λειτουργία του προσωπικού της. 

                                                
91 Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, ό.π σελ. 3 
92 Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, ό.π σελ. 3-

37 
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 Κριτήριο 4: Εξωτερικές συνεργασίες και πόροι 

Ο τρόπος με τον οποίο η δημόσια οργάνωση σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις εξωτερικές 

συνεργασίες της και τους εσωτερικούς της πόρους προκειμένου να υποστηρίξει την 

πολιτική και στρατηγική της και την αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών της. 

 

 Κριτήριο 5: Διοίκηση διαδικασιών και αλλαγών 

Ο τρόπος με τον οποίο η οργάνωση διαχειρίζεται, βελτιώνει και αναπτύσσει τις 

διαδικασίες της για να διαμορφώσει καινοτομίες και να υποστηρίξει την πολιτική και τη 

στρατηγική της και ταυτόχρονα να ικανοποιεί τους πελάτες/πολίτες και να βελτιώνει την 

αξία της γι αυτήν και τους άλλους μετόχους. 

 

 Κριτήριο 6: Αποτελέσματα προσανατολισμένα προς τον πελάτη/πολίτη 

Τα αποτελέσματα που πετυχαίνει η δημόσια οργάνωση σχετικά με την ικανοποίηση των 

εσωτερικών και εξωτερικών της πελατών. 

 

 Κριτήριο 7: Αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό 

Τα αποτελέσματα που πετυχαίνει η δημόσια οργάνωση σε σχέση με την ικανοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού της. 

 

 Κριτήριο 8: Αποτελέσματα σχετικά με την κοινωνία 

Τι επιτυγχάνει η δημόσια οργάνωση για την ικανοποίηση των αναγκών και των 

προσδοκιών της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινωνίας γενικότερα. Αυτό περιλαμβάνει 

τον τρόπο θεώρησης της ποιότητας ζωής του περιβάλλοντος και της διατήρησης των 

παγκόσμιων πόρων. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι σχέσεις της με τις άλλες δημόσιες 

αρχές και φορείς που επηρεάζουν και ρυθμίζουν την επιχειρησιακή της λειτουργία. 

 

 Κριτήριο 9: Κύρια αποτελέσματα 

Τι επιτυγχάνει η δημόσια οργάνωση σε σχέση με την θεσμοθετημένη εντολή της και τους 

προκαθορισμένους στόχους καθώς και με την ικανοποίηση των αναγκών και των ΠΑ
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προσδοκιών όσων έχουν οικονομικό συμφέρον από αυτήν ή όσων άλλων συμμετέχουν 

στη δημόσια οργάνωση. 

 

Όπως φαίνεται και από την ήδη παράθεση των δύο μοντέλων, EFQM και ΚΠΑ, αυτά 

παρουσιάζουν μεταξύ τους σοβαρές ομοιότητες. Ωστόσο, στην πιο λεπτομερή τους 

σύγκριση και ανάλυση το ΚΠΑ αποτελεί το πρώτο βήμα για μια δημόσια οργάνωση 

καθώς είναι λιγότερο «αυστηρό» σε σύγκριση με το EFQM μοντέλο.  

 

Συμπερασματικά, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί μια νέα φιλοσοφία συνολικής 

και συνεχούς βελτίωσης. Όπως ήδη έχει φανεί με τα όσα λέχθηκαν παραπάνω η νέα αυτή 

φιλοσοφία έχει εφαρμογή στη Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα όταν αφορά θεμελιώδεις 

κοινωνικούς τομείς που πρωτίστης σημασίας έχει η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και δημόσιων αγαθών. 

 

Από την άλλη η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εξετάζει τον ιδεατό τρόπο συνεργασίας των 

Δημοσίων Υπηρεσιών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ένας από τους τρόπους που 

συντελεί στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι και η υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας. Αν δηλαδή, στόχος μεταξύ άλλων, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η 

αξιοπιστία των Δημοσίων Υπηρεσιών, η παροχή καλύτερων και ποιοτικότερων 

υπηρεσιών, η διαφάνεια, η αποδοτικότερη χρησιμοποίηση πόρων, η αύξηση της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, η εξοικονόμηση χρόνου κλπ, τότε η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας μπορεί να συντελέσει σε όλα τα παραπάνω με τα εργαλεία της, τις 

αρχές της, την κουλτούρα της κλπ.  

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχουν μεταξύ άλλων 

ένα κοινό στόχο: Την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών/προϊόντων και τη βελτίωση της 

εικόνας της Δημόσιας Διοίκησης στην αντίληψη των πολιτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (PORTALS) 

 

 
5.1 Έννοια και χαρακτηριστικά κυβερνητικών πυλών – κόμβων 

 

 

Οι κυβερνητικές δικτυακές πύλες αποτελούν το όραμα, το τελικό αντικειμενικό σκοπό 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όπως κάθε πελάτης κάθε τράπεζας αναζητά 24ωρη 

εξυπηρέτηση, όπου βρίσκεται και με διαφορετική τράπεζα από αυτή που πραγματικά 

συναλλάσσεται, έτσι και ο πελάτης - αποδέκτης Δημοσίων Υπηρεσιών επιδιώκει την 

ανάλογη χρησιμότητα και ικανοποίηση. 

 

Τι είναι, όμως, οι κυβερνητικές δικτυακές πύλες - κόμβοι; Οι κυβερνητικές δικτυακές 

πύλες αποτελούν την είσοδο από ένα και μόνο σημείο, από την οποία κάθε πολίτης θα 

μπορεί να αποκομίσει οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία έστω και αν αυτή παρέχεται από 

διαφορετικές Δημόσιες Υπηρεσίες. Ειδικότερα, κάθε πολίτης που θα θέλει να 

συναλλαχθεί με μια ή περισσότερες Δημόσιες Υπηρεσίες για να ικανοποιήσει μια και 

μόνο ανάγκη του (πχ. αγορά νέου οικοπέδου - Πολεοδομία - Υποθηκοφυλακείο), θα 

μπορεί μέσα από ένα «παράθυρο στο ίντερνετ» και καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας και 

όχι μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υπηρεσιών, να φέρει εις πέρας αυτή τη 

συναλλαγή του. Με τις κυβερνητικές δικτυακές πύλες επιτυγχάνεται, δηλαδή, η φυσική 

παρουσία των Δημοσίων Υπηρεσιών όλο το 24ωρο. 

 

Η απάντηση στο ερώτημα, όμως, που τίθεται σε πολλούς ερευνητές αν η ιστοσελίδα 

κάθε Δημόσιας Υπηρεσίας στο διαδίκτυο αποτελεί ταυτόχρονα και δικτυακό κόμβο, 

είναι μάλλον αρνητική. 

Η ιστοσελίδα μιας δημόσιας αρχής δεν αποτελεί δικτυακό κόμβο. Ο δικτυακός κόμβος 

είναι κάτι πιο ευρύ. Αυτή η διαφορά μεταξύ των παραπάνω δύο αποτυπώνεται με τον πιο 

σαφή τρόπο στον παρακάτω πίνακα. ΠΑ
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Πίνακας 5.1: Διαφορές κυβερνητικών δικτυακών τόπων και κυβερνητικών 

δικτυακών κόμβων 

Πηγή: Κυριάκος Διακονικολάου, «Προτάσεις και Καλές Πρακτικές για την παροχή 

Υπηρεσιών του Κράτους προς τις Επιχειρήσεις», E Business Forum, Νοέμβριος 2004, 

σελ. 8. 

 

Χαρακτηριστικό 

Γνώρισμα 

Κυβερνητικός Δικτυακός Τόπος Κυβερνητική Δικτυακή Πύλη 

Αρχή οργάνωσης του υλικού Η οργανωτική δομή του κυβερνητικού φορέα 

(«Γενικές Δνσεις», Διευθύνσεις», «Τμήματα», 

κλπ) 

Οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

χρηστών, δηλ όσων συναλλάσσονται με τον 

κυβερνητικό φορέα  

Αρχική Σελίδα Περιλαμβάνει παρουσίαση του κυβερνητικού 

φορέα και λίστα επιλογών με βάση τις 

επιμέρους διοικητικές διευθύνσεις του φορέα. 

Αναγνωρίζει και ταυτοποιεί τον χρήστη  και 

ακολούθως παρέχει λίστα με λειτουργίες 

πληροφόρησης ή εξυπηρέτησης που τον 

αφορούν. 

Περιεχόμενο Περιέχει κυρίως πληροφορίες (ενημερωτικό 

υλικό) 

 

Το υλικό περιγράφει γενικά θέματα και 

αλλάζει σπάνια 

Παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες 

(επικοινωνίας και εξυπηρέτησης) στους 

χρήστες. 

Το υλικό ενημερώνεται συχνά, γιατί 

αναφέρεται σε εξειδικευμένα θέματα 

Ολοκλήρωση με άλλες 

εφαρμογές του φορέα 

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ολοκλήρωση με 

παλιότερες εφαρμογές του φορέα. 

 

 

Στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων εφαρμογών 

του φορέα, δεν γίνεται πρόβλεψη για 

συνεργασία με το Δικτυακό Τόπο.  

 

 

 

Το Web Site κάνει απλές αναφορές στις 

εφαρμογές ή παρέχει links προς την αρχική 

σελίδα τους (σε όσες από αυτές είναι Web 

based). 

Γίνεται προσπάθεια για τη λειτουργική 

διασύνδεση των παλιότερων εφαρμογών του 

φορέα. 

 

Κάθε νέα εφαρμογή του φορέα, όχι μόνο 

επιβάλλεται να είναι Web Based, αλλά 

τίθεται ως προδιαγραφή, να ακολουθεί τα 

σχεδιαστικά και τεχνολογικά πρότυπα της 

«Δικτυακής Πύλης» ώστε να μπορεί να 

ενταχθεί λειτουργικά σε αυτήν. 

 

Η επικοινωνία των εφαρμογών με τη 

«Δικτυακή Πύλη» είναι λειτουργική, με την 

έννοια ότι υπάρχει τουλάχιστον μεταφορά 

δεδομένων (πχ τα στοιχεία του 

αναγνωρισμένου χρήστη) μεταξύ τους. 

Εικαστικό και Πλοήγηση Κάθε επιμέρους Web Site του κυβερνητικού 

φορέα αναπτύσσεται ανεξάρτητα και έχει δικό 

Όλα τα επιμέρους Web Sites ή οι 

συνεργαζόμενες Web Εφαρμογές  ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



152 

του εικαστικό και πλοήγηση. του κυβερνητικού φορέα,  

προδιαγράφονται με κοινό εικαστικό και 

κοινή πλοήγηση. 

Εξυπηρέτηση του Χρήστη 

 

Τα θέματα εξυπηρέτησης του πελάτη-χρήστη 

εξαντλούνται σε απαντήσεις σε ερωτήσεις 

(FAQs) ή παροχή πληροφόρησης από 

εξειδικευμένο προσωπικό (online ή 

τηλεφωνικά). 

Η «Δικτυακή Πύλη» συχνά ολοκληρώνεται 

με ένα πλήρες Customer Relationship 

Management (CRM) σύστημα του φορέα. 

 

Μια κυβερνητική πύλη πρέπει να εγγυάται την ασφαλή μεταφορά των προσωπικών 

δεδομένων του χρήστη που κάνει χρήση αυτής της δικτυακής κυβερνητικής πύλης. 

Τέλος, θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του Ελληνικού Πλαισίου 

Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει πάλι να τονίσουμε ότι ούτε οι δικτυακές εφαρμογές 

αποτελούν δικτυακούς κόμβους-πύλες. Παραδείγματα τέτοιων δικτυακών εφαρμογών 

είναι τα ακόλουθα: Εφαρμογές ERP, CRM, Call Centers, Μητρώων, Φορολογίας και 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών κλπ. Όλες οι παραπάνω εφαρμογές δεν αποτελούν κάτι 

περισσότερο από εξειδικευμένα προγράμματα των διαφόρων δημοσίων φορέων. 

 

Ωστόσο, ο δρόμος για τη μετάβαση από τους δικτυακούς τόπους και εφαρμογές σε 

δικτυακές πύλες ή κόμβους είναι αυτός που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. 
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Διάγραμμα 5.1: Μετάβαση από τους κυβερνητικούς δικτυακούς τόπους στις 

κυβερνητικές δικτυακές πύλες 

Πηγή: Κυριάκος Διακονικολάου, «Προτάσεις και Καλές Πρακτικές για την παροχή 

Υπηρεσιών του Κράτους προς τις Επιχειρήσεις», E Business Forum, Νοέμβριος 2004, 

σελ. 11-14. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 
6.1 Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης- Ιστορική αναδρομή 

 

 

Στις 23 και 24 Μαρτίου του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στη 

Λισσαβόνα χάραξε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα δέκα χρόνια. 

Η στρατηγική αυτή έλαβε την αντίστοιχη ονομασία του τόπου γέννησής της, δηλαδή 

ονομάστηκε η στρατηγική της Λισσαβόνας. Η στρατηγική αυτή καθορίζει ένα νέο 

στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 201093:  «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει 

ως το 2010 η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, 

ικανή για αειφόρο οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίες και 

με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Α) 

Οικονομική ανανέωση, Β) Κοινωνική ανανέωση και, Γ) Περιβαλλοντική ανανέωση. 

 

Ειδικότερα94, η στρατηγική της Λισσαβόνας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό 

σύνολο ενεργειών που αλληλοενισχύονται και έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιώσουν 

τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιτύχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Βασικοί 

στόχοι της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι οι εξής: 

 Ενίσχυση της απασχόλησης. Με την ενίσχυση της απασχόλησης δεν εννοείται 

μόνο η μείωση της ανεργίας στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα 

υποψήφια κράτη - μέλη αλλά και η ενίσχυση της ποιότητας της απασχόλησης. 

                                                
93 Θ. Καρούνος & Β. Κολυβά, «Το σχέδιο δράσης eEurope 2005: Τόνωση υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου για την ανάπτυξη 

της οικονομικής δραστηριότητας», Ημερίδα για την πληροφορία του Δημόσιου Τομέα: Προοπτικές διαχείρισης και 
αξιοποίησης,  10 Δεκεμβρίου 2003, σελ.1 
94 Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «Επιλέγοντας τη μεγέθυνση:Γνώση, καινοτομία και θέσεις 

εργασίας σε μια κοινωνία με συνοχή», Έκθεση στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21ης Μαρτίου 2003, σχετικά με τη 
στρατηγική της Λισσαβόνας για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανανέωση, COM (2003) 5,  Μάρτιος 2003, σελ. 
3-6 & σελ. 11. 
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 Μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων.  Οι 

μεταρρυθμίσεις στους προηγούμενους τομείς κρίνονται αναγκαίες για τη τόνωση 

του ανταγωνισμού. 

 Γνώση και καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι η  

καλλιέργεια ψηφιακού πνεύματος και η καινοτομία αποτελούν κλειδιά για τη 

τόνωση της ανταγωνιστικότητας. 

 Κοινωνική συνοχή. Απαιτείται εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής 

φροντίδας για την επίτευξη συνοχής στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

 Περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν μπορεί να επιτευχθεί 

οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση αν δεν υπάρχουν ενέργειες για τη μείωση 

των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μη εφαρμογή των κοινοτικών 

Οδηγιών αναφορικά με το περιβάλλον. 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η στρατηγική της Λισσαβόνας θέτει στόχους που δεν 

προσανατολίζονται μόνο στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση αλλά επιδιώκουν την 

κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική δέσμευση και ανανέωση. 

 

Προκειμένου να υπάρχει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη της 

Ένωσης και κατ επέκταση να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισσαβόνας 

προτάθηκε το Δεκέμβριο του 1999 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επικυρώθηκε το 

Μάρτιο του 2000 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, το σχέδιο δράσης 

eEurope. Σκοπός αυτού του σχεδίου δράσης και των εκδόσεών του (eEurope 2002 & 

eEurope 2005) ήταν να αποτελέσει την κατευθυντήρια μεθοδολογία επίτευξης των 

στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας και τον καθορισμό των στόχων και πολιτικών 

για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Μάϊο του 

2000 το σχέδιο δράσης  eEurope 2002 το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

της Φέϊρα τον Ιούνιο του 2000. Στόχοι αυτού του σχεδίου δράσης είναι ότι μέχρι το 

τέλος του 2002 θα πρέπει να υπάρχει:  

Α) φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο, ΠΑ
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Β) επένδυση σε άτομα και δεξιότητες, 

Γ) τόνωση της χρήσης του διαδικτύου. 

Ο πρώτος στόχος του παραπάνω σχεδίου δράσης διαρθρώνεται μέσα από τις εξής κύριες 

πολιτικές:95 α) φθηνότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, β) ταχύτερη πρόσβαση 

στο διαδίκτυο για ερευνητές και φοιτητές, και γ) ασφαλή δίκτυα και έξυπνες κάρτες. Ο 

δεύτερος στόχος περικλείει τις εξής πολιτικές για την επίτευξή του: α) είσοδος της 

νεολαίας στη ψηφιακή εποχή, β) η εργασία στην οικονομία της γνώσης, και γ) 

συμμετοχή όλων των πολιτών στην οικονομία της γνώσης.  Τέλος, ο τρίτος στόχος 

πλαισιώνεται από τις παρακάτω πολιτικές:  α) επιτάχυνση της διάδοσης του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, β) ηλεκτρονική πρόσβαση στις Δημόσιες Υπηρεσίες, γ) 

ηλεκτρονική υγειονομική περίθαλψη, δ) ψηφιακό περιεχόμενο για τα παγκόσμια δίκτυα 

και ε) νοήμονα συστήματα μεταφορών. Για την επίτευξη καθεμιάς από τις παραπάνω 

πολιτικές το σχέδιο δράσης πρότεινε συγκεκριμένες πολιτικές (ο αναγνώστης μπορεί να 

ανατρέξει στο: Europa.eu.int/ scadplus/leg/el/lvb/124226a). 

 

Το σχέδιο δράσης λοιπόν, θέτει τους στόχους, το χρονικό περιορισμό επίτευξης αυτών 

καθώς επίσης και τα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη των στόχων αυτών.  Παρέχει96 

συγκεκριμένη μεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων, όπως νομοθετικά μέτρα, 

προγράμματα υποστήριξης και σαφείς διατυπωμένους στόχους. Παράλληλα θα εντοπίσει 

η Επιτροπή μαζί με τα κράτη - μέλη τις βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις δράσεις του 

σχεδίου ανά κράτη - μέλη, θα τις διαδώσει και θα παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες. 

Τέλος, θα καθορίζονται δείκτες για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης, θα 

επικαιροποιούνται οι δείκτες και θα γίνεται συγκριτική αξιολόγηση με βάση τα 

αποτελέσματα των δεικτών άλλων χωρών. 

 

Ειδικότερα, για το σχέδιο δράσης eEurope 2002 χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένοι 

δείκτες για  τους οποίους η Επιτροπή στις 5 Φεβρουαρίου 2002 προς το Συμβούλιο, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 

                                                
95 Europa..eu.int/ scadplus/leg/el/lvb/124226a 
96 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «eEurope 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους. Σχέδιο δράσης που υποβάλλεται 
ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης, 21/22 Ιουνίου 2002», Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 28 Μαϊου 2002, 
σελ. 21 
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των Περιφερειών ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των παραπάνω δεικτών σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο97. Κάποια από αυτά τα αποτελέσματα παρατίθενται παρακάτω. 

Κάποιοι στόχοι του σχεδίου δράσης έχουν επιτευχθεί. Ειδικότερα, οι συνδέσεις στο 

διαδίκτυο στην Ευρώπη είχαν σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη κατά την περίοδο 2000-

2002. Το 2002 άνω του 90% των σχολείων και των επιχειρήσεων είχαν συνδεθεί με το 

διαδίκτυο. Στην Ελλάδα σε αντίθεση με τις περισσότερες επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούσαν συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, οι ιδιώτες εξακολουθούν να έχουν 

τηλεφωνικές συνδέσεις χαμηλής ταχύτητας. Οπότε ο πρώτος στόχος του σχεδίου δράσης 

αναφορικά με τη ταχεία πρόσβαση των ιδιωτών απαιτούσε βελτίωση.  

 

Το σχέδιο δράσης eEurope συμπληρώθηκε τον Ιούνιο του 2001 με το σχέδιο δράσης 

eEurope+ το οποίο αφορούσε τις υπό ένταξη τότε χώρες. Είναι γεγονός πως η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να λάβει μέτρα και για τις υπό ένταξη χώρες και να 

επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις και σε αυτές τις χώρες ώστε να επιτευχθεί μια συνολική 

κοινωνική συνοχή στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Διάδοχος του eEurope 2002 καθίσταται τον Ιούνιο του 2002 από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Σεβίλλης το eEurope 2005 με ημερομηνία λήξης και αυτό στις 

31/12/2005.  

Έως το 2005, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει98: 

 Σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες 

ü Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

ü Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης, 

ü Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας. 

 Δυναμικό περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν  

Και ως καταλύτη γι αυτό, 

ü Διαδεδομένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές, 

ü Ασφαλή υποδομή πληροφοριών. 

                                                
97 Europa.eu.int/ scadplus/leg/el/lvb/124226a 
98 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «eEurope 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους. Σχέδιο δράσης που υποβάλλεται 
ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης, 21/22 Ιουνίου 2002», ό.π, σελ. 4. 
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Εργαλεία για την επιτυχία των παραπάνω στόχων είναι η καθιέρωση μέτρων πολιτικής, η 

διάδοση και εφαρμογή της ορθής πρακτικής (ανταλλαγή των εμπειριών μεταξύ των 

κρατών – μελών στις βέλτιστες πρακτικές τους), εστίαση στη συγκριτική αξιολόγηση 

μέσω δεικτών και ο συντονισμός και παρακολούθηση των υφιστάμενων πολιτικών. 

Όπως και για το eEurope 2002 έτσι και για το eEurope 2005 παρουσιάστηκαν δείκτες για 

την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του συγκεκριμένου σχεδίου. Τα 

αποτελέσματα αυτών των δεικτών καθώς και το τι ακριβώς εξέταζαν αυτοί οι δείκτες  

παρουσιάζονται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Τέθηκαν, επίσης, προτεινόμενες δράσεις για καθέναν από τους παραπάνω στόχους. 

Ειδικότερα99, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: 

ü Ευρυζωνική σύνδεση για όλες τις Δημόσιες Διοικήσεις ως το 2005, 

ü Έκδοση από την Επιτροπή συμφωνημένου πλαισίου διαλειτουργικότητας ως το 

2003, 

ü Διαλογικές Δημόσιες Υπηρεσίες ως το τέλος του 2004, 

ü Ηλεκτρονικές Δημόσιες συμβάσεις ως το τέλος του 2005, 

ü Δημόσια σημεία πρόσβασης στο ίντερνετ για όλους, 

ü Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον πολιτισμό και τουρισμό. 

Για την ηλεκτρονική μάθηση: 

ü Ευρυζωνικές προσβάσεις σε όλα τα σχολεία ως το τέλος του 2005, 

ü Ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης ως το τέλος του 2002, 

ü Εικονική πανεπιστημιούπολη για όλους τους φοιτητές ως το τέλος του 2005, 

ü Σύστημα συνεργασίας με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 

πανεπιστήμια και στην έρευνα ως το τέλος του 2003,, 

ü Δρομολόγηση δράσεων ως το τέλος του 2003 για επανεκπαίδευση - απόκτηση 

δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης. 

Για την ηλεκτρονική υγεία: 

ü Ηλεκτρονική κάρτα υγείας ως το τέλος του 2003, 

ü Δίκτυα πληροφοριών υγείας ως το τέλος του 2005, 

                                                
99 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, «eEurope 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους. Σχέδιο δράσης που υποβάλλεται 
ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης, 21/22 Ιουνίου 2002», ό.π, σελ. 11-21. 
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ü Δικτυακές υπηρεσίες υγείας ως το τέλος του 2005. 

Για το ηλεκτρονικό επιχειρείν: 

ü Καθιέρωση από κάθε κράτος – μέλος νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

και ανασκόπηση αυτής πριν το 2003 από την Επιτροπή, 

ü Ευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως το τέλος 

του 2003, 

ü Υποστήριξη και ανάπτυξη ηλεκτρονικών δεξιοτήτων μέσα από προγράμματα 

και συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ως το τέλος του 2003, 

ü Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας ως το τέλος του 2003, 

ü Καθιέρωση ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος επίλυσης διαφορών των 

καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Για την ευρυζωνικότητα: 

ü Κανονιστικές ρυθμίσεις για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες (πολιτική 

ραδιοφάσματος), 

ü Ευρυζωνική πρόσβαση σε λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες, 

ü Άρση νομοθετικών εμποδίων για την εξάπλωση ευρυζωνικών δικτύων, 

ü Μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση ως το τέλος του 2003. 

Για την ασφαλή υποδομή πληροφοριών: 

ü Ασφαλείς επικοινωνίες των δημοσίων οργανισμών ως το τέλος του 2003, 

ü Σύσταση ομάδας ειδικού έργου για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ως το 

τέλος του 2003,  

ü Σχεδιασμός και υλοποίηση προϊόντων πληροφοριών ως το τέλος του 2005 για 

την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας. 

 

Την 1η Ιουνίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει στο Συμβούλιο, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

στην Επιτροπή Περιφερειών τη νέα επίσημη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την ενίσχυση της απασχόλησης στο χώρο της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των 

μέσων επικοινωνίας. Η νέα αυτή στρατηγική εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής 

της Λισσαβόνας και φέρει το όνομα: i2010 Information Space Innovation & 

Investment in R&D Inclusion, ενώ θεωρείται ο αντικαταστάτης του σχεδίου eEurope. ΠΑ
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Η Επιτροπή προτείνει τρεις στόχους για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

και των μέσων επικοινωνίας100: 

 Δημιουργία ενιαίας αγοράς για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τις 

υπηρεσίες ΜΜΕ 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα εξής 

ζητήματα: 

ü Αύξηση της ταχύτητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών, 

ü Διάθεση νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικά, 

ü Ανάπτυξη νέου σύγχρονου εξοπλισμού και, 

ü Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών για την ασφάλεια του 

διαδικτύου. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει αυτά τα ζητήματα - προκλήσεις και δίνει απαντήσεις με 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μέτρα που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Αυτά είναι τα 

κάτωθι: 

Α) Αναθεώρηση κανονιστικού πλαισίου για ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

συμπεριλαμβάνοντας έτσι την πολιτική ραδιοφάσματος (ως το 2006 υλοποίηση), Β) τον 

καθορισμό στρατηγικής για την ασφάλεια των πληροφοριών (υλοποίηση ως το 2006) και 

Γ) υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για τη διαλειτουργικότητα και τα ψηφιακά 

δικαιώματα (υλοποίηση ως το 2007). 

 

 Καινοτομία και επενδύσεις στην έρευνα 

Στόχος της Επιτροπής είναι να αυξηθεί κατά ογδόντα (80%) οι επενδύσεις στην έρευνα 

και στις τεχνολογίες. Ειδικότερα, η Ευρώπη επενδύει μόλις ογδόντα (80) εκατομμύρια 

ετησίως σε αυτό το τομέα, όταν η Ιαπωνία επενδύει 350 εκατομμύρια ευρώ και οι ΗΠΑ 

400 εκατομμύρια ευρώ.  

 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Επιτροπή προτρέπει: Α) Να δοθεί προτεραιότητα 

και έμφαση στους τεχνολογικούς πυλώνες του 7ου προγράμματος - πλαισίου για τη 

τεχνολογία και την έρευνα, Β) Δρομολόγηση λύσεων για τη διαλειτουργικότητα, 

αξιοπιστία και ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριών που ανταλλάσσονται, Γ) Παροχή 

                                                
100 Europa.eu.int/scadplus/leg/el/cha/c11328 & infosoc, «i2010-Η νέα πρόκληση για την Ευρώπη», τεύχος 33, Μάϊος 2005, σελ. 7. 
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κινήτρων και ενθάρρυνση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην 

έρευνα και καινοτομία, Δ) Προώθηση και εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, Ε) Διάδοση νέων μοντέλων εργασίας ιδιαίτερα στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

 Κοινωνική ένταξη όλων στην Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς 

αποκλεισμούς, βελτίωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής 

Για την επίτευξη αυτού του  στόχου η Επιτροπή προσανατολίζεται σε: Α) έγκριση 

σχεδίου δράσης ως το τέλος του 2006 για τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής 

από όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Β) δράσεις για τη γεφύρωση του ψηφιακού 

κοινωνικού και γεωγραφικού χάσματος (ιδιαίτερα αυτό των επαρχιών) και, Γ) βελτίωση 

της ποιότητας ζωής όπως τεχνολογίες για τη τρίτη ηλικία, έξυπνα αυτοκίνητα και 

ψηφιακές βιβλιοθήκες.  

 

Τα κράτη - μέλη καλούνταν να υιοθετήσουν εθνικά προγράμματα-δράσεις ως τον 

Οκτώβριο του 2005 και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους κατά την αναθεώρησης 

της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Τα αποτελέσματα κατά την αναθεώρησης της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας δεν ήταν ενθαρρυντικά γι αυτό και η Επιτροπή θα 

παρουσιάσει ένα ενιαίο έγγραφο ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας (Ο αναγνώστης για τα 

αποτελέσματα της αναθεώρησης της στρατηγικής της Λισσαβόνας μπορεί να ανατρέξει 

στην ιστοσελίδα: europa.eu/scadplus/leg/el/ha/c11325). 

 

Το έτος 2001 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Κοινωνία της Πληροφορίας», το οποίο δομείται σε πέντε (5) άξονες προτεραιότητας με 

συνολικά είκοσι πέντε (25) μέτρα. Η Ελλάδα προκειμένου να μην είναι αρωγός στη νέα 

αυτή εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και μέσα στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) δημιούργησε το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας. Οι παραπάνω άξονες που αναφέρθηκαν καθώς και τα αντίστοιχα 
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μέτρα για το έτος 2004 περιγράφονται παρακάτω101, ωστόσο για τις ανάγκες της 

παρούσας  διπλωματικής εργασίας έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο δεύτερο άξονα 

προτεραιότητας. 

ü Άξονας Προτεραιότητας 1: Παιδεία και Πολιτισμός 

Μέτρα: 1.1 Εξοπλισμός και δικτύωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Μέτρο 1.2 Εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

Μέτρο 1.3 Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού. 

 

ü Άξονας Προτεραιότητας 2: Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της 

Ποιότητας Ζωής 

Μέτρο 2.1 Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά 

σχέδια, μελέτες, πιλοτικά έργα. 

Μέτρο 2.2 Ηλεκτρονική Κυβέρνηση. 

Μέτρο 2.3 Υποστήριξη της διαχείρισης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων & 

μετάβασης στο ευρώ. 

Μέτρο 2.4 Περιφερειακά γεωγραφικά και πληροφοριακά συστήματα και καινοτόμες 

ενέργειες. 

Μέτρο 2.5 Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και μελέτες 

υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της. 

Μέτρο 2.6 Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην υγεία και πρόνοια. 

Μέτρο 2.7 Κατάρτιση και θεσμικά μέτρα στην υγεία και πρόνοια. 

Μέτρο 2.8 Ευφυείς μεταφορές. 

Μέτρο 2.9 Υποδομή δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών σε ένα σύγχρονο 

κτηματολόγιο. 

 

 

ü Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάπτυξη και Απασχόληση 

                                                
101 Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης 2004 του Ε.Π 

«Κοινωνία της Πληροφορίας», ό.π, σελ. 4. 
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Μέτρο 3.1 Δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος για την οικονομική 

δραστηριότητα. 

Μέτρο 3.2 Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην Ψηφιακή Οικονομία. 

Μέτρο 3.3 Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Μέτρο 3.4 Αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 

Μέτρο 3.5 Προώθηση της απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 

 

ü Άξονας Προτεραιότητας 4: Επικοινωνίες 

Μέτρο 4.1 Ανάπτυξη μηχανισμών για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και την 

ενίσχυση του ανταγωνισμού. 

Μέτρο 4.2 Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης. 

Μέτρο 4.3 Προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τις 

επιχειρήσεις. 

Μέτρο 4.4 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ταχυδρομικών υποδομών και ανάδειξη 

ταχυδρομικών γραφείων σε πολυδύναμα κέντρα. 

Μέτρο 4.5 Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των επικοινωνιών. 

Μέτρο 4.6 Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού των ΕΛΤΑ. 

 

ü Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική βοήθεια 

Μέτρο 5.1 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ. 

Μέτρο 5.2 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ. 

 

Για την καλύτερη διαχείριση του παραπάνω προγράμματος έχει συσταθεί ειδική εταιρεία 

και συγκεκριμένα η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ».  Πρόκειται για μια μη 

κερδοσκοπική εταιρεία που έχει ως κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους του 

Δημόσιου Τομέα και την υλοποίηση και μέτρηση προόδου των παραπάνω μέτρων.  Για 

τον λόγο αυτό η εταιρεία αυτή συνεργάζεται και με τις υπόλοιπες δομές της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας, όπως:  

• Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ανήκει στο 

υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών για τη μελέτη, χάραξη και 

παρακολούθηση της στρατηγικής στο πλαίσιο της νέας Ψηφιακής Οικονομίας). 
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• Διαχειριστική Αρχή (δέχεται την υποβολή προτάσεων για την ένταξη έργων στο 

πρόγραμμα, παρακολουθεί την εξέλιξη υλοποίησης των έργων και δημοσιοποιεί 

τα αποτελέσματα). 

• Παρατηρητήριο (κύριο στόχο έχει τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό - διεθνές επίπεδο).  

 

Στις 12 Ιουλίου του 2005 η Επιτροπή της Πληροφορικής, το ανώτατο αυτό θεσμικό 

όργανο υπεύθυνο για τη χάραξη στρατηγικής αλλά και για την εφαρμογή και υιοθέτηση 

της πληροφορικής στη χώρα μας, παρουσίασε στο Ζάππειο Μέγαρο την πρότασή της για 

τη ψηφιακή στρατηγική της χώρας 2006-2013. 

Η στρατηγική αυτή που αντικαθιστά το εθνικό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας 

και τη Λευκή Βίβλο του 2000 με τις εκάστοτε εκδόσεις της, είναι συμβατή με τη νέα 

ευρωπαϊκή πολιτική i2010 και εντάσσεται για τη χρηματοδότησή της στο Δ΄ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης. 

 

Η Επιτροπή της Πληροφορικής, λοιπόν, στις 12 Ιουλίου παρέθεσε την πρότασή της για 

τη ψηφιακή στρατηγική της χώρας για το χρονικό διάστημα 2007-2013 και θέτει την 

πρότασή της σε διαβούλευση με καταλυτική ημερομηνία στις 31/10/2005. Μέχρι τότε 

και για τη διάδοσή της πρότασής της η Επιτροπή Πληροφορικής διεξάγει δύο ημερίδες 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση της πρότασής της ενώ θέτει και ένα 

ερωτηματολόγιο στο δημόσιο κοινό.  

 

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτού του ερωτηματολογίου και μέχρι τις 30/11/2005 η 

Επιτροπή της Πληροφορικής θα συντάξει το τελικό σχέδιο της ψηφιακής στρατηγικής το 

οποίο θα συνοδεύεται από ολοκληρωμένους δείκτες για να μετράται η πρόοδος της 

χώρας με βάση το σχέδιο αυτό και θα το υποβάλλει για έγκριση στην Κυβερνητική 

Επιτροπή στο τέλος του έτους (31/12/2005).  

 

Τέλος, κατόπιν εγκρίσεώς του από την Κυβερνητική Επιτροπή θα ξεκινήσει άμεσα η 

υλοποίησή του υπό τον συντονισμό της Επιτροπής της Πληροφορικής και θα είναι 

βασισμένο όχι μόνο σε επιχειρησιακά προγράμματα αλλά και στο νέο εργαλείο της ΠΑ
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εποχής που καλείται σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα σε έργα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (ΣΔΙΤ). 

 

Η Ψηφιακή Στρατηγική θέτει δύο βασικούς στόχους: Α) Βελτίωση της 

παραγωγικότητας και Β) Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. Για την επίτευξη των 

στόχων αυτών η Επιτροπή της Πληροφορικής θέτει έξι (6) βασικές κατευθύνσεις οι 

οποίες θα υλοποιηθούν μέσα από εξήντα πέντε (65) δράσεις. Ο χρόνος υλοποίησης 

χωρίζεται στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (2008) όπου και θα αποτελεί την πρώτη φάση 

υλοποίησης της στρατηγικής και το μακροπρόθεσμο ορίζοντα (2013) όπου και θα 

αποτελεί τη δεύτερη και τελευταία φάση της στρατηγικής.  

 

Η πρόταση της Ψηφιακής Στρατηγικής αποτελεί ένα επίπονο και μακροχρόνιο εγχείρημα 

που στηρίχτηκε σε τέσσερα βήματα. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν οι ριζικές αιτίες (root 

causes) που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι ουραγός στη νέα αυτή Ψηφιακή Οικονομία και 

όχι τα συμπτώματα, μελετήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές είκοσι χωρών και με βάση 

αυτή την εμπειρία διαμορφώθηκαν οι στόχοι, οι κατευθύνσεις και τα μέτρα αυτής της 

στρατηγικής, υιοθέτησε τις ευρωπαϊκές πολιτικές και συμβαδίζει με αυτές και τέλος 

συμμετείχαν άνθρωποι από διάφορες τάξεις της κοινωνίας (εκτός από την Επιτροπή της 

Πληροφορικής, φορείς του Δημόσιου Τομέα, εκπρόσωποι φορέων, στελέχη της Ειδικής 

Γραμματείας της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στελέχη τραπεζών, εμπορίου και 

εταιρειών πληροφορικής). Ακριβώς αυτά τα τέσσερα βήματα απεικονίζονται στο 

παρακάτω σχήμα. 
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Διάγραμμα 6.1: Τα τέσσερα βήματα για την κατάρτιση της στρατηγικής 

Πηγή: www.infosociety.gr/digital_strategy 

 

 

Στην προσπάθειά της η Επιτροπή της Πληροφορικής να βρει τις αιτίες για τη χαμηλή 

παραγωγικότητα και τη μη καλή ποιότητα ζωής οδηγήθηκε σε έξι (6) μεγάλες περιοχές 

προβλημάτων που φαίνονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. 

 

http://www.infosociety.gr/digital_strategy
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Διάγραμμα 6.2: Αιτίες για τη χαμηλή παραγωγικότητα 

Πηγή: www.infosociety.gr/digital_strategy 
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Διάγραμμα 6.3: Αιτίες για τη χαμηλή ποιότητα ζωής 

Πηγή: www.infosociety.gr/digital_strategy 

 

 

Όπως, όμως, ήδη έχει αναφερθεί η Επιτροπή της Πληροφορικής είχε ως κύριο στόχο να 

βρει τις ριζικές αιτίες για αυτά τα προβλήματα και όχι να σταθεί σε γενικόλογες αιτίες. Γι 

αυτό προχωράει ένα βήμα παραπάνω και παραθέτει τις βασικές ριζικές αιτίες για τη 

χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλή ποιότητα ζωής. Αυτές παρατίθενται και παρακάτω 

στο σχεδιάγραμμα. 

 

 
 

Διάγραμμα 6.4: Ριζικές Αιτίες για τη χαμηλή παραγωγικότητα 

Πηγή: www.infosociety.gr/digital_strategy 

 

 ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ

http://www.infosociety.gr/digital_strategy
http://www.infosociety.gr/digital_strategy


173 

 
 

Διάγραμμα 6.5: Ριζικές Αιτίες για τη χαμηλή ποιότητα ζωής 

Πηγή: www.infosociety.gr/digital_strategy 

 

 

Με βάση αυτές τις ριζικές αιτίες η Επιτροπή της Πληροφορικής κατευθύνθηκε σε έξι 

βασικές συνιστώσες στις οποίες θα πρέπει να δοθεί έμφαση για το ψηφιακό άλμα της 

χώρας. Ωστόσο βασικό ρόλο διαδραματίζει η διασύνδεση και με τον όρο αυτό εννοείται 

κυρίως η διαλειτουργικότητα, ενώ κλειδί για την υλοποίηση των βασικών αυτών 

συνιστώσεων είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτό ακριβώς απεικονίζεται και στο 

παρακάτω σχεδιάγραμμα. 
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Διάγραμμα 6.6: Συνιστώσες της Ψηφιακής Στρατηγικής 

Πηγή: www.infosociety.gr/digital_strategy 

 

 

Για τις παραπάνω βασικές κατευθύνσεις η Επιτροπή της Πληροφορικής έχει κάνει 

πρόταση για την υιοθέτηση παραπάνω από εξήντα πέντε συγκεκριμένων μέτρων. 

Ωστόσο στο παρακάτω σχεδιάγραμμα απεικονίζονται ομαδοποιημένες δράσεις-μέτρα για 

κάθε μια συνιστώσα ενώ ο αναγνώστης για να μάθει τα αναλυτικά μέτρα δράσης που 

προτείνει η Επιτροπή Πληροφορικής καθώς και τη τοποθέτησή τους χρονικά στις δύο 

φάσεις υλοποίησης της στρατηγικής μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα 

(www.infosociety.gr/digital_strategy). Στο διάγραμμα 5.25 ενδεικτικά τοποθετούνται 

κάποια βασικά μέτρα της στρατηγικής στις δυο φάσεις υλοποίησης της Ψηφιακής 

Στρατηγικής. 
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Διάγραμμα 6.7: Συγκεντρωτικά μέτρα για την υλοποίηση της στρατηγικής 

Πηγή: www.infosociety.gr/digital_strategy 
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Διάγραμμα 6.8: Φάσεις υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων 

Πηγή: www.infosociety.gr/digital_strategy 

 

 

Υπάρχουν βέβαια και άλλα εθνικά προγράμματα μικρότερης δράσης αλλά όχι 

μικρότερης σημασίας. Ωστόσο πριν την ενδεικτική παράθεση αυτών των προγραμμάτων 

σκόπιμο πρωτίστως να αναφέρουμε είναι η μετονομασία της Γραμματείας Δημόσιας 

Διοίκησης σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

 

Στο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ), 

που ψηφίσθηκε στις 13/11/03 στη Βουλή περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία η Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η αλλαγή της επωνυμίας δεν έχει τυπικό 

χαρακτήρα αλλά ουσιαστικό περιεχόμενο. Σε συνεργασία με το «Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας» έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη υλοποίησης 

του οράματος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το συντονισμό όλων των δράσεων που ΠΑ
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αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση, τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου κατευθύνσεων και 

κανόνων που αφορούν όχι απλά στην υλοποίηση των έργων, αλλά στη λειτουργική 

διασύνδεση και στην παραγωγή αποτελεσμάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 

Τα παρακάτω προγράμματα που θα αναφερθούν τοποθετούνται χρονικά αρκετά χρόνια 

πιο πριν αλλά κρίναμε σκόπιμο να αναφερθούν καθώς και αυτά αποτέλεσαν βασικό 

εφαλτήριο για το δύσκολο μονοπάτι που οδηγεί στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Ειδικότερα: 

 

 Το πρόγραμμα «Αστερίας» λειτουργεί κυρίως για τα νησιά και για 

απομακρυσμένες περιοχές. Σκοπός του είναι να συνδέσει τα νησιά με τις 

νομαρχίες και ν’ απελευθερώσει τους κατοίκους από τις μετακινήσεις. Διαθέτει 

μια σειρά από ψηφιοποιημένες αιτήσεις, που μπορεί κανείς να τις προμηθευτεί 

από το δήμο, να τις συμπληρώσει και να τις υποβάλλει επί τόπου, χωρίς να 

χρειαστεί να ταξιδέψει στο νησί όπου βρίσκεται η νομαρχία. 

 

 Το πρόγραμμα Αριάδνη περιλαμβάνει102: 

ü Πρόσβαση στις διοικητικές πληροφορίες μέσω κέντρων κλήσης. 

ü Διασύνδεση ΟΤΑ. 

ü Πιλοτική ηλεκτρονική λήψη αιτημάτων πολιτών. 

ü Μελέτη για τη δημιουργία κυβερνητικών κόμβων. 

ü Μελέτη για τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

 

 Το πρόγραμμα Σύζευξις103: 

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η βελτίωση της λειτουργίας των φορέων της 

Δημόσιας Διοίκησης, με την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων σε αυτούς 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών. 

 

Ειδικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προγράμματος είναι τα κάτωθι: 

                                                
102 Πρόγραμμα «Πολιτεία» του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Η πορεία της 
μεταρρύθμισης στη Δημόσια Διοίκηση», Τεύχος 2, Απρίλιος 2001, σελ. 10 

103 www.ktpae.gr 
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ü Η παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας (προηγμένες υπηρεσίες τηλεφωνίας, τηλεομοιοτυπίας, τηλεκπαίδευση, 

τηλεδιάσκεψη, τηλεργασία, ασφάλεια συναλλαγών κλπ). 

ü Ο ευρυζωνικός χαρακτήρας του προγράμματος. 

ü Η γεωγραφική διασπορά του έργου με δυνατότητα διασύνδεσης όλων των 

χρηστών σε διάφορες περιοχές. 

ü Η παροχή ενιαίων τιμών για τηλεφωνικές κλήσεις εκτός Σύζευξις σύμφωνα με 

τη διεθνή πρακτική, ενώ οι τηλεφωνικές κλήσεις εντός Σύζευξις θα παρέχονται 

ατελώς. 

 

 Το Πρόγραμμα Πολιτεία104 

Τον Μάϊο του 2000 άρχισε να σχεδιάζεται το σχέδιο Πολιτεία το οποίο και λειτουργεί 

ακόμα και σήμερα (2005-2007).  Το σχέδιο αυτό έχει χαρακτήρα καινοτομικό και 

επιδιώκει τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Προγράμματος Πολιτεία είναι οι κάτωθι: 

 Προσανατολισμός της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τις ανάγκες των 

πολιτών. 

 Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και αύξηση δυνατότητας προσπέλασης στις 

αναφερόμενες υπηρεσίες για όσους πολίτες δε διαθέτουν ηλεκτρονικά μέσα. 

 Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Βελτιστοποίηση της διαχείρισης της πληροφορίας. 

 Αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

 Προώθηση του συνόλου των θεσμικών διοικητικών ρυθμίσεων για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση (ψηφιακή υπογραφή, ανασχεδιασμός διαδικασιών 

κλπ). 

 Αναγκαίες προσαρμογές στις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου 

δυναμικού (εκπαίδευση, αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας κλπ) 

                                                
104 «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία: Η επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης» (2005-2007), ό.π , σελ 12. 
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 Αναδιοργάνωση της Διοίκησης (πολιτοκεντρική φιλοσοφία, ενσωμάτωση νέων 

τεχνολογιών, ανασχεδιασμός διαδικασιών κλπ). 

 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για την 

ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. 

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων το πρόγραμμα Πολιτεία διακρίνεται σε έξι (6) 

επιμέρους υποπρογράμματα ενώ θα παρασχεθεί και τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο ενός 

εβδόμου για το χρονικό διάστημα 2005-2007. Κάθε υποπρόγραμμα περιέχει 

συγκεκριμένα μέτρα και αντίστοιχα για την υλοποίηση κάθε μέτρου υπάρχουν 

συγκεκριμένες δράσεις-έργα. Παρακάτω παρατίθενται τα υποπρογράμματα με τα 

αντίστοιχα μέτρα τους105, ενώ για την καλύτερη κατανόηση αυτών των μέτρων ο 

αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στην αντίστοιχη παραπομπή και ενημερωθεί για τις 

συγκεκριμένες πολύ σημαντικές δράσεις-έργα. 

 

 Υποπρόγραμμα 1: Εξυπηρέτηση Πολιτών & Επιχειρήσεων 

Μέτρο 1.1 Ανάπτυξη και ενίσχυση υπηρεσιών μιας στάσης. 

Μέτρο 1.2 Εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων πολιτών. 

Μέτρο 1.3 Άρση διοικητικών εμποδίων και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών. 

 

 Υποπρόγραμμα 2: Νέα Συστήματα Οργάνωσης & Διοίκησης 

Μέτρο 2.1 Αναδιοργάνωση Κεντρικής Διοίκησης. 

Μέτρο 2.2 Ανασυγκρότηση της αποκέντρωσης. 

Μέτρο 2.3 Διάκριση μεταξύ των επιτελικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. 

Μέτρο 2.4 Καθιέρωση συστημάτων ISO. 

Μέτρο 2.5 Καθιέρωση συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας: Αυτό-αξιολόγηση 

Δημοσίων Οργανώσεων. 

Μέτρο 2.6 Εφαρμογή συστήματος μέτρησης απόδοσης Δημοσίων Οργανώσεων. 

                                                
105 «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία: Η επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης» (2005-2007),  ό.π , σελ 16. 
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Μέτρο 2.7 Εισαγωγή συστημάτων Στρατηγικού Προγραμματισμού στη Δημόσια 

Διοίκηση. 

 

 Υποπρόγραμμα 3: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Μέτρο 3.1 Ανάπτυξη πιστοποιημένων διαδικτυακών τόπων και διαδικτυακών πυλών. 

Μέτρο 3.2 Ασφάλεια ψηφιακών συναλλαγών. Ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση πολιτών 

και διαχείριση ψηφιακών υπογραφών. 

Μέτρο 3.3 Τυποποίηση ηλεκτρονικής συνεργασίας μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών. 

Μέτρο 3.4 Δημιουργία δικτυακών τόπων με προστιθέμενη αξία για πολίτες & 

επιχειρήσεις. 

Μέτρο 3.5 Καινοτομίες στη Δημόσια Διοίκηση. 

 

 Υποπρόγραμμα 4: Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Μέτρο 4.1 Προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων- Σύστημα Προσλήψεων. 

Μέτρο 4.2 Στοχευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

Μέτρο 4.3 Βελτίωση των συστημάτων και μεθοδολογιών εκπαίδευσης των Δημοσίων 

Υπαλλήλων. 

Μέτρο 4.4 Σύστημα αξιολόγησης απόδοσης Δημοσίων Υπαλλήλων. 

Μέτρο 4.5 Αναμόρφωση συστήματος αμοιβών Δημοσίων Λειτουργών.  

 

 Υποπρόγραμμα 5: Διαφάνεια και αξίες χρηστής Διακυβέρνησης 

Μέτρο 5.1 Συμμετοχή των πολιτών & επιχειρήσεων στη λήψη αποφάσεων. 

Μέτρο 5.2 Ανάπτυξη αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για τη διαφάνεια. 

Μέτρο 5.3 Πολιτικές επαγγελματικής κοινωνικοποίησης. 

Μέτρο 5.4 Μηχανισμοί ελέγχου. 

 

 Υποπρόγραμμα 6: Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 

Μέτρο 6.1 Βελτίωση της υποδομής και ενίσχυση λειτουργίας του ενιαίου ευρωπαϊκού 

αριθμού κλήσεων έκτακτης ανάγκης. 

Μέτρο 6.2 Καθιέρωση ενιαίου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. ΠΑ
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Μέτρο 6.3 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων σε εθνικό επίπεδο για θέματα πολιτικής 

προστασίας. 

Μέτρο 6.4 Βελτίωση υποδομών των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. 

Μέτρο 6.5 Καθιέρωση ενιαίου συστήματος εκπαίδευσης στελεχών πολιτικής 

προστασίας. 

 

 Υποπρόγραμμα 7: Τεχνική Βοήθεια 

Το πρόγραμμα Πολιτεία θα αξιολογηθεί για τα αποτελέσματα των δράσεων που έχει 

θέσει σε πρώτη φάση, ως μια ενδιάμεση αξιολόγηση, στα μέσα του 2006 από την 

Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος και σε μία δεύτερη και τελική φάση στο τέλος 

της τριετής διάρκειάς του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ 

eEUROPE 2005 ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

 
7.1 Εισαγωγή 

 

 

Το έτος 2005 αποτελεί ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την πορεία 

υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Όπως σε προηγούμενο 

κεφάλαιο αναλύσαμε ένα εργαλείο – μέτρο προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

είναι και το σχέδιο eEurope 2005. Το σχέδιο αυτό που έχει ημερομηνία λήξης την 

31/12/2005 έχει δείκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του. 

 

Επειδή ακριβώς και η στιγμή συγγραφής της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρονικά 

τοποθετείται το έτος 2005 που ουσιαστικά εκπνέει και το συγκεκριμένο σχέδιο, κρίνεται 

σκόπιμο να παρατεθούν στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο τα αποτελέσματα των δεικτών του 

σχεδίου αυτού της Ελλάδας σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές δεικτών των άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών. 

 

Η έρευνα αυτή που παρουσιάζεται έχει διεξαχθεί από το Παρατηρητήριο για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας στα μέσα του Οκτωβρίου του 2005.  

Ειδικότερα, παρουσιάζεται η θέση της Ελλάδας σε σύγκριση με την Ευρώπη των 25 και 

των 15 καθώς και οι χώρες που βρίσκονται στην υψηλότερη θέση. Παρόλο που το 

Παρατηρητήριο μέτρησε όλους τους δείκτες για την Ελλάδα, εντούτοις παρουσιάζονται 

μόνο αυτοί οι δείκτες για τους οποίους υπάρχουν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα των 

άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση και να εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα. ΠΑ
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Τέλος, παρουσιάζονται επιλεκτικά συγκεκριμένες μετρήσεις για συγκεκριμένες περιοχές 

που άπτονται επί της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (πχ. πόσες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, για 

ποιους σκοπούς το χρησιμοποιούν κλπ) από άλλη έρευνα που πραγματοποίησε πάλι το 

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας το Σεπτέμβριο του 2005. 
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7.2 Τα αποτελέσματα των δεικτών του σχεδίου eEurope 2005 για την Ελλάδα σε 

σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές των δεικτών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών 

 

 

Πριν ακόμα παραθέσουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας και τη χαμηλή γενικότερα 

θέση της Ελλάδας που μοιραία προκύπτει, μια άλλη έρευνα που κατατάσσει τη χώρας 

μας στην 22η θέση στις 24 συνολικά αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας, μας προϊδεάζει αρκετά ότι ο στόχος για την Ευρωπαϊκή 

ψηφιακή σύγκλιση απαιτεί ακόμα πολλές προσπάθειες. 

 

Ειδικότερα106, σε έρευνα που πραγματοποίησε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ η 

Ελλάδα με άριστα το 10 παίρνει 4 αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας. Κατατάσσεται, δηλαδή, 22η ανάμεσα στις 24 χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Κύπρου), ενώ την καλύτερη επίδοση λαμβάνει η 

Φιλανδία με 5,8. Αναλυτικά, οι βαθμολογίες αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 7.1: Βαθμός εκπλήρωσης των στόχων της Λισσαβόνας με άριστα το…10 

Πηγή: Γιώργος Μαραδάτος, «Η Ελλάδα 22η στους 24», Έθνος, Τρίτη 4 Ιουλίου 2006, 

σελ.26 

 

Χώρα Βαθμός Χώρα Βαθμός Χώρα Βαθμός 

Φιλανδία 5,8 Αυστρία 4,94 Πορτογαλία 4,25 

Δανία 5,63 Βέλγιο 4,88 Μάλτα 4,2 

Σουηδία 5,62 Ιρλανδία 4.69 Τσεχία 4,16 

Ην. Βασίλειο 5,3 Εσθονία 464 Ουγγαρία 4,12 

Ολλανδία 5,21 Ισπανία 4,47 Λιθουανία 4,05 

Γερμανία 5,18 Ιταλία 4,38 Ελλάδα 4,0 

Λουξεμβούργο 5,14 Σλοβενία 4,36 Σλοβακία 3,89 

Γαλλία 5,03 Λετονία 4,34 Πολωνία 3,68 

                                                
106  Γιώργος Μαραδάτος, «Η Ελλάδα 22η στους 24», Έθνος, Τρίτη 4 Ιουλίου 2006, σελ.26 
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Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές που λαμβάνει σε κάθε 

δείκτη του σχεδίου eEurope 2005 η Ελλάδα, οι τιμές κάθε δείκτη για την Ευρώπη των 

25, των 15 καθώς και η χώρα με τη μέγιστη τιμή σε κάθε δείκτη107. 

 

Κάποια βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα και πάντα 

με βάση την έρευνα που διεξήγαγε το Παρατηρητήριο είναι ότι η Ελλάδα αναφορικά με 

την ευρυζωνικότητα αύξησε το ποσοστό νοικοκυριών με πρόσβαση ευρείας ζώνης από 

0,5% τον Ιανουάριο του 2005 σε 1% τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Συγκρινόμενη όμως με 

τα αντίστοιχα ποσοστά των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών (25%) φαίνεται ότι 

υπολείπεται ακόμα πάρα πολύ. 

 

Αναφορικά με την πρόσβαση των νοικοκυριών στο διαδίκτυο η αντίστοιχη τιμή 

υπολογίζεται στο 24% όταν ο ίδιος δείκτης για την Ευρώπη των 25 ανέρχεται στο 55%. 

 

Η πρόσβαση των επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 10 ατόμων φαίνεται άκρως 

ικανοποιητική αφού αγγίζει το μέσο όρο της τιμής της Ευρώπης των 25. Θα πρέπει 

ωστόσο να σημειώσουμε ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου εκεί τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα χαμηλά (38%). 

 

Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο φαίνεται πώς μόλις ένα ποσοστό της τάξεως του 

5% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για αγορές ή παραγγελίες. 

 

Η χώρα μας βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλή θέση αναφορικά με τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές των επιχειρήσεων με τις Δημόσιες Υπηρεσίες (81%). Το μεγάλο αυτό 

βέβαια ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι στο δείγμα κυρίως ήταν επιχειρήσεις με άνω 

των 10 ατόμων προσωπικό και πρόκειται κυρίως για συναλλαγές με το ηλεκτρονικό 

σύστημα φορολογίας ΤΑΧΙS. Αντίθετα, τα ποσοστά των νοικοκυριών είναι ιδιαίτερα 

χαμηλά. 

                                                
107 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους δείκτες eEurope 
2005», Οκτώβριος 2005, σελ. 1-6 & 2-17 
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Πίνακας 7.2: Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους δείκτες eEurope 2005 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τους δείκτες eEurope 2005», 

Οκτώβριος 2005, σελ. 1-6 & 2-17 

Δείκτης  Περιγραφή 
Τιμή 

2005 
EU 25 EU15 max 

Α. Πρόσβαση Πολιτών στο Διαδίκτυο και χρήση αυτού    

Βασικοί Δείκτες   

A1 % νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο  24% 49 55 78 Ολλανδία 

Α2  % ατόμων (χρηστών) που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο   18% 44 48 76 Σουηδία 

Συμπληρωματικοί Δείκτες   

Προσωπικός Υπολογιστής 88% 

Φορητός Η/Υ 10% Α3 

% νοικοκυριών με πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο, υποδιαιρούμενων ανά 

διάταξη πρόσβασης  Κινητό τηλέφωνο με internet 1% 

Δεν υπάρχουν τιμές για το 2005 

Οικία 72% 

Οικίες φίλων/ συγγενών 22% 

Τόπος εργασίας 39% 

Δεν υπάρχουν τιμές για το 2005 

Internet cafe 19% δ.α δ.α 10 Σλοβακία 

Πανεπιστήμιο - ΤΕΙ 13% 

Σχολείο 9% 

Εξωτερικό χώρο μέσω κινητού 6% 

Βιβλιοθήκη 4% 

Α4 

% ατόμων (χρηστών) με πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο, υποδιαιρούμενων ανά θέση 

πρόσβασης  

Δημόσιοι χώροι πρόσβασης 3% 

Δεν υπάρχουν τιμές για το 2005 

Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και 

υπηρεσίες  84% Α5 % ατόμων (χρηστών) που 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για 
Αποστολή/ λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-

70% 

Ο δείκτης αναφέρεται μόνο στις τραπεζικές 

συναλλαγές 
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mail)  

Για ψυχαγωγία  60% 

Για να διαβάσετε/ «να κατεβάσετε στον υπολογιστή 

σας (download)» ηλεκτρονικές εφημερίδες, 

περιοδικά 42% 

Χρήση υπηρεσιών σχετικά με ταξίδια   41% 

Για να μάθετε πληροφορίες σχετικά με τον καιρό  37% 

Για ηλεκτρονική μεταφορά παιχνιδιών και μουσικής  36% 

Επικοινωνία/Συζήτηση με άλλους χρήστες του 

Internet (Chat rooms / instant messaging) 35% 

Χρήση υπηρεσιών σχετικά με διαμονή  34% 

Για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας 

(download) λογισμικό/ software  33% 

Για να ακούσετε ραδιόφωνο ή να δείτε τηλεόραση  24% 

Για παραγγελία/ αγορά αγαθών/ υπηρεσιών  22% 

Για να ψάξετε για δουλειά ή να στείλετε κάποιο 

βιογραφικό  19% 

 

Για Τραπεζικές συναλλαγές  13% δ.α δ.α 56 Φινλανδία 

Τηλέφωνο μέσω Διαδικτύου/ Internet 

Τηλεσυνδιάσκεψη (Videoconference) 10% 

Για Άλλες οικονομικές υπηρεσίες (π.χ. αγορά 

μετοχών) 7% 

 ειδικούς σκοπούς  

Για Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. μέσω 

δημοπρασιών) 5% 

Ο δείκτης αναφέρεται μόνο στις τραπεζικές 

συναλλαγές 

Β. Πρόσβαση Επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο και χρήση αυτού    

Βασικός Δείκτης   
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Β1 

% υπαλλήλων (επιχειρήσεων 10+) που 

χρησιμοποιούν υπολογιστές 

συνδεδεμένους με το Διαδίκτυο, για τη 

διεκπεραίωση των κανονικών 

καθηκόντων τους   

28% 35 37 54 Δανία 

Συμπληρωματικοί Δείκτες   

Β2 
% επιχειρήσεων (10+) με πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο   
93% 91 92 97 Δανία 

Β3 

% επιχειρήσεων (10+) που διαθέτουν 

δικτυακό τόπο/ αρχική σελίδα (web 

site)   

56% 62 64 85 Σουηδία 

Β4 

% επιχειρήσεων (10+) που 

χρησιμοποιούν Intranet/ Extranet 

  

28% 15 17 29 
 

Βέλγιο 

Β5 

% επιχειρήσεων (10+) με υπαλλήλους 

μερικής απασχόλησης σε τόπους εκτός 

των χώρων της επιχείρησης που έχουν 

πρόσβαση από εκεί στα συστήματα 

Τεχνολογιών πληροφορικής της 

επιχείρησης   

11% 19 20 50 Δανία 

Δ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government)     

Βασικός Δείκτης   

Δ1 

Αριθμός βασικών δημόσιων υπηρεσιών 

που είναι πλήρως διαθέσιμες 

ηλεκτρονικά   5 

δεν είναι καταγεγραμμένος ο δείκτης 

Συμπληρωματικοί Δείκτες   
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ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ 8% δ.α δ.α 48.7 Σουηδία 

Για να πάρουν πληροφορίες από sites δημόσιων 

υπηρεσιών 6% 

Για να κατεβάσουν φόρμες επίσημων εντύπων 4% 
Δ2 

% πληθυσμού που χρησιμοποιεί το 

Διαδίκτυο για συναλλαγές με τις 

δημόσιες αρχές, υποδιαιρούμενα ανά 

σκοπό  
Για να στείλουν συμπληρωμένες φόρμες 5% Δίνεται συνολική τιμή για τον δείκτη 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ 

81% 18 18 81 Ελλάδα 

Αναζήτηση πληροφοριών 70% 

Πρόσβαση σε φόρμες εντύπων 71% 

Επιστροφή συμπληρωμένων εντύπων 54% 

Δ3 

% επιχειρήσεων (10+) που 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για 

συναλλαγές με τις δημόσιες αρχές, 

υποδιαιρούμενων ανά σκοπό 

Πλήρως ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων (πχ 

ΦΠΑ) 78% 

Δίνεται συνολική τιμή για τον δείκτη 

Δ4 

Αριθμός διαθέσιμων βασικών δημόσιων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών με 

ολοκληρωμένες ψηφιακές διεργασίες 

back office   5 

Δ5 

Διαδικασίες δημοσίων προμηθειών που 

διενεργούνται καθ’ ολοκληρία με 

ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικά 

ολοκληρωμένες) σε % της συνολικής 

αξίας των δημόσιων προμηθειών    Ν/Α 

Δ6 

% των δημόσιων αρχών που 

χρησιμοποιούν λογισμικό ανοικτής 

πηγής   31% 

Δεν αναφέρονται 

Ε. Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning)     

Βασικός Δείκτης   
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Ευρείας 17% 
Ε1 

Αριθμός μαθητών ανά υπολογιστή με 

σύνδεση στο Διαδίκτυο (ευρείας ζώνης/ 

μη ευρείας ζώνης) Μη ευρείας 18% 

Δεν είναι καταγεγραμμένος ο δείκτης 

Συμπληρωματικοί Δείκτες   

Την εκπαίδευση στο σχολείο ακόμη και για 

λογαριασμό κάποιο άλλου μέλους της οικογένειας 7% 

Την εκπαίδευσή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ ή σε κάποια άλλη 

τεχνική σχολή/εργαστήριο ελευθέρων σπουδών  6% 

Τη συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης 3% 
Ε2 

% πληθυσμού που χρησιμοποίησε το 

Διαδίκτυο για σκοπούς εκπαίδευσης και 

κατάρτισης υποδιαιρούμενο ανά 

συγκεκριμένες χρήσεις Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης 3% 

δ.α δ.α 22.4 Φινλανδία 

Ε3 

% επιχειρήσεων (10+) που 

χρησιμοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικής 

μάθησης για εκπαίδευση και κατάρτιση 

υπαλλήλων   

10% 21 20 47 Λιθουανία 

ΣΤ. Ηλεκτρονική Υγεία (e-Health)     

Βασικοί Δείκτες   

Αναζήτηση πληροφοριών για θέματα υγείας   4% 
ΣΤ1 

% του πληθυσμού (ηλικίας 16 ετών και 

άνω) που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για 

ανεύρεση πληροφοριών σχετικών με 

την υγεία, είτε για ίδια χρήση είτε για 

λογαριασμό άλλων. 
Αναζήτηση πληροφοριών από ιστοσελίδες 

νοσοκομείων ή κέντρων υγείας 2% 

δ.α δ.α. 10.9 Εσθονία 

ΣΤ2 

Ποσοστό παθολόγων ιατρών που 

χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μητρώα 

ασθενών   27% 

Δεν είναι καταγεγραμμένος ο δείκτης 

Ζ. Ηλεκτρονικές Αγορές και Πωλήσεις (e-commerce)     

Βασικός Δείκτης   
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Ζ1 

% του συνολικού κύκλου εργασιών των 

επιχειρήσεων (10+), το οποίο 

προέρχεται από το ηλεκτρονικό εμπόριο 
  

0,2% δ.α δ.α 9 Βέλγιο 

Συμπληρωματικοί Δείκτες   

Ζ2 

% πληθυσμού που παρήγγειλε/ 

αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες για ιδιωτική 

χρήση, μέσω Διαδικτύου το τελευταίο 

τρίμηνο 

  5% 19 23 36 
Σουηδία 

Μ. Βρετανία 

Ζ3 
% επιχειρήσεων (10+) που έγιναν 

αποδέκτες ηλεκτρονικών παραγγελιών   
8% 12 13 32 Δανία 

Ζ4 

% επιχειρήσεων (10+) που έγιναν 

αποδέκτες ηλεκτρονικών πληρωμών για 

πωλήσεις μέσω Διαδικτύου   

3% 3 3 8 Δανία 

Ζ5 
% επιχειρήσεων (10+) που 

πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές   
12% 24 27 51 

Μεγάλη  

Βρετανία 

Ζ6 
% επιχειρήσεων (10+) που εξέδωσαν 

ηλεκτρονικά τιμολόγια   0% 
δεν είναι καταγεγραμμένος ο δείκτης 

Η. Ετοιμότητα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business)     

Βασικός Δείκτης   

Η1 
Δείκτης ηλεκτρονικού επιχειρείν 

(σύνθετος δείκτης)   35% 
Δεν αναφέρονται στοιχεία 

Θ. Η πείρα και οι πρακτικές χρηστών του διαδικτύου σε ότι αφορά την ασφάλεια 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών   

Θ3 

% ατόμων (χρηστών) που έλαβαν 

μέτρα ασφαλείας Τεχνολογιών 

  

80% Δεν υπάρχουν τιμές για το 2005 
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Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

το τελευταίο τρίμηνο 

Θ4 

% επιχειρήσεων (10+) που έλαβαν 

μέτρα ασφαλείας Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

το τελευταίο τρίμηνο   

92% 89 91 95 
Δανία 

Σλοβενία 

Άτομα (Χρήστες) 
63% Δεν υπάρχουν τιμές για το 2005 

Θ5 

% ατόμων και επιχειρήσεων που 

εγκατέστησαν διατάξεις ασφαλείας 

στους υπολογιστές τους και τις έχουν 

επικαιροποιήσει το τελευταίο τρίμηνο Επιχειρήσεις (10+) 

66% 70 71 89 Σουηδία 

Θ6 

% ιστοσελίδων (web pages) ή 

σημαντικών κόμβων ηλεκτρονικού 

εμπορίου και χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών με πιστοποίηση για 

ασφαλείς συναλλαγές (επιχειρήσεων 

10+)   

30% δεν είναι καταγεγραμμένος ο δείκτης 

Ι. Ευρυζωνικά Δίκτυα ( Διείσδυση Ευρυζωνικότητας)   

Βασικοί Δείκτες   

Ι1 

Διαθεσιμότητα ευρυζωνικής πρόσβασης 

(% επί του συνόλου των νοικοκυριών 

και των ιδιωτών ανά πλατφόρμα 

πρόσβασης)   

1% 23 25 54 Ολλανδία 

Ι2 
% επιχειρήσεων (10+) με πρόσβαση 

ευρείας ζώνης   
36% 63 65 83 Σουηδία 
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Ι3 
% του πληθυσμού με πρόσβαση ευρείας 

ζώνης   
1% δεν είναι καταγεγραμμένος ο δείκτης 

Ι4 
% δημοσίων διοικήσεων με πρόσβαση 

ευρείας ζώνης   
72% δεν είναι καταγεγραμμένος ο δείκτης 

Συμπληρωματικοί Δείκτες   

Ι5 

Διαφορά μεταξύ διαθεσιμότητας και 

αφομοίωσης της πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο ευρείας ζώνης, με 

υποδιαίρεση ανά τυπολογία πρόσβασης  απορρόφηση  

75% δεν είναι καταγεγραμμένος ο δείκτης 

Ι6 
% του πληθυσμού εφοδιασμένο με 

οικιακές δικτυακές συνδέσεις   
2% Στοιχεία για 9 χώρες του 2003 
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Παρακάτω παρουσιάζονται επιλεγμένα ραβδογράμματα που αποτυπώνουν ποσοτικά 

τους παραπάνω δείκτες που αναλύσαμε. Η επιλογή των δεικτών έγινε με βάση όσους 

αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση108. 

 

 
 

Διάγραμμα 7.1: Αριθμός βασικών υπηρεσιών πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμων 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Η πορεία προς τη 

Ψηφιακή Ελλάδα – Πρώτη ολοκληρωμένη μέτρηση των δεικτών eEurope», 11 Οκτωβρίου 

2005, σελ. 30 

                                                
108 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Η πορεία προς τη Ψηφιακή Ελλάδα – Πρώτη ολοκληρωμένη μέτρηση των 
δεικτών eEurope», 11 Οκτωβρίου 2005, σελ. 30 - 33 
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Διάγραμμα 7.2: % πληθυσμού που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συναλλαγές 

με δημόσιους φορείς, υποδιαιρούμενα ανά σκοπό 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Η πορεία προς τη 

Ψηφιακή Ελλάδα – Πρώτη ολοκληρωμένη μέτρηση των δεικτών eEurope», 11 

Οκτωβρίου 2005, σελ. 31 
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Διάγραμμα 7.3: % επιχειρήσεων με προσωπικό 10+ που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο για συναλλαγές με δημόσιους φορείς, υποδιαιρούμενα ανά σκοπό 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Η πορεία προς τη 

Ψηφιακή Ελλάδα – Πρώτη ολοκληρωμένη μέτρηση των δεικτών eEurope», 11 

Οκτωβρίου 2005, σελ. 32 
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Διάγραμμα 7.4: % των δημοσίων αρχών που χρησιμοποιούν λογισμικό ανοικτής 

πηγής για ανάπτυξη ιστοσελίδων, Webserver, Βάση δεδομένων  

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Η πορεία προς τη 

Ψηφιακή Ελλάδα – Πρώτη ολοκληρωμένη μέτρηση των δεικτών eEurope», 11 

Οκτωβρίου 2005, σελ. 33 

 

Τέλος, παρακάτω παρουσιάζονται επιλεκτικά συγκεκριμένες μετρήσεις για 

συγκεκριμένες περιοχές που άπτονται επί της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από άλλη 

έρευνα που πραγματοποίησε πάλι το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας το Σεπτέμβριο του 2005109.  

Η παρακάτω έρευνα έγινε σε 8330 άτομα – νοικοκυριά ηλικίας 16-74 ετών με 

τηλεφωνική επικοινωνία μέσω CATI και αντίστοιχα σε 1368 επιχειρήσεις με 

προσωπικό από 1-9 και από 10 άτομα και πάνω. 

 

 

                                                
109 Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας σε ιδιώτες – νοικοκυριά»  &  

«Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας σε επιχειρήσεις », ό..π, σελ. 48 – 51 & σελ. 28 & 68 
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Διάγραμμα 7.5: Έρευνα σε ιδιώτες – νοικοκυριά. Ενδιαφέρον για χρησιμοποίηση 

διαδικτύου προκειμένου να αντικατασταθούν προσωπικές επαφές ή επισκέψεις 

στις Δημόσιες Υπηρεσίες   

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Παρουσίαση 

αποτελεσμάτων έρευνας σε ιδιώτες – νοικοκυριά», Σεπτέμβριος 2005, σελ. 48  
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Διάγραμμα 7.6: Έρευνα σε ιδιώτες – νοικοκυριά. Λόγοι χρησιμοποίησης 

διαδικτύου με τις Δημόσιες Υπηρεσίες   

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Παρουσίαση 

αποτελεσμάτων έρευνας σε ιδιώτες – νοικοκυριά», Σεπτέμβριος 2005, σελ. 49 
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Διάγραμμα 7.7: Έρευνα σε ιδιώτες – νοικοκυριά. Πλεονεκτήματα χρήσης 

διαδικτύου για αντικατάσταση επισκέψεων προσωπικών επαφών με τις 

Δημόσιες Υπηρεσίες   

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Παρουσίαση 

αποτελεσμάτων έρευνας σε ιδιώτες – νοικοκυριά», Σεπτέμβριος 2005, σελ. 50 
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Διάγραμμα 7.8: Έρευνα σε ιδιώτες – νοικοκυριά. Για ποιες δραστηριότητες 

σχετικά με τις Δημόσιες Υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο  

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Παρουσίαση 

αποτελεσμάτων έρευνας σε ιδιώτες – νοικοκυριά», Σεπτέμβριος 2005, σελ. 51 

 

 

Τα βασικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν αναφορικά με τα νοικοκυριά είναι 

τα κάτωθι: Μόλις το δώδεκα (12%) των χρηστών διαδικτύου το χρησιμοποίησε για 

να αντικαταστήσει προσωπικές επαφές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Οι δυνητικοί 

χρήστες αγγίζουν το σαράντα έξι (46%) ενώ αυτοί που χρησιμοποίησαν περισσότερο 

το διαδίκτυο για συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες είναι άτομα 35-44 ετών, 

ανώτατης μόρφωσης. Ωστόσο, οι περισσότερες δραστηριότητες των παραπάνω 

χρηστών περιορίζονται στο να λαμβάνουν φόρμες – αιτήσεις παρά να τις 

αποστέλλουν και αυτές ηλεκτρονικά. 

 

Παρακάτω, παρουσιάζονται αντίστοιχα ραβδογράμματα για τις επιχειρήσεις από την 

ίδια την έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, πάλι για 

θέματα που άπτονται της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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Διάγραμμα 7.9: Έρευνα σε επιχειρήσεις με 1-9 άτομα προσωπικού. Ποσοστό και 

λόγοι χρησιμοποίησης διαδικτύου για δραστηριότητες σχετικά  με τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες  

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Παρουσίαση 

αποτελεσμάτων έρευνας σε επιχειρήσεις», Σεπτέμβριος 2005, σελ. 28 
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Διάγραμμα 7.10: Έρευνα σε επιχειρήσεις 10 ατόμων προσωπικού. Ποσοστό και 

λόγοι χρησιμοποίησης διαδικτύου για δραστηριότητες σχετικά με τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες  

Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, «Παρουσίαση 

αποτελεσμάτων έρευνας σε επιχειρήσεις», Σεπτέμβριος 2005, σελ. 68 

 

 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω ραβδογράμματα εκείνες που χρησιμοποιούν 

περισσότερο το διαδίκτυο για συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες είναι οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις (άνω των 10 ατόμων προσωπικό). Αυτό το ποσοστό 

δικαιολογείται από τις συναλλαγές που κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις λόγω του 

TAXIS. Το ποσοστό αυτό, όμως, είναι πολύ πιο χαμηλό στις επιχειρήσεις με 

προσωπικό ως εννιά άτομα οι οποίες αποτελούν και την πλειονότητα των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων 

και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής 

ζωής. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: 

α) “Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο 

υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα 

στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να 

προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. 

β) “Ευαίσθητα δεδομένα”, τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική 

προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη 

συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την 

κοινωνική πρόνοια και τη ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή 

καταδίκες. 

γ) “Υποκείμενο των δεδομένων”, το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, 

δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας 

ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 

υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, 

πολιτική ή κοινωνική. 

δ) “Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” (“επεξεργασία”), κάθε εργασία 

ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή 

χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή 
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αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε 

άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση 

(κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.  

ε) “Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” (“αρχείο”), σύνολο δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 

επεξεργασίας, και τα οποία τηρούνται είτε από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου, ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο. 

στ) “Διασύνδεση”, μορφή επεξεργασίας που συνίσταται στην δυνατότητα συσχέτισης 

των δεδομένων ενός αρχείου με δεδομένα αρχείου ή αρχείων που τηρούνται από 

άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από τον ίδιο υπεύθυνο 

επεξεργασίας για άλλο σκοπό.  

ζ) “Υπεύθυνος επεξεργασίας”, οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο 

σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή 

κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα 

ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από 

το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.  

η) “Εκτελών την επεξεργασία”, οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. 

θ) “Τρίτος”, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή 

οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να 

επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την 

άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

ι) “Αποδέκτης”, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή 

οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα 

δεδομένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι. 

ια) “Συγκατάθεση” του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική 

δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή, και εν πλήρη επίγνωση, και με 

την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται 

να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον 
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σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες δεδομένων που αφορά η 

επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του 

υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να 

ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. 

ιβ) “Αρχή”, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θεσπίζεται 

στο κεφάλαιο Δ΄ του παρόντος νόμου. 

 

Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στην εν όλω ή εν μέρει 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να 

περιληφθούν σε αρχείο.  

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την 

άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών.  

Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, εφόσον αυτή εκτελείται:  

α) Από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, εγκατεστημένο 

στην Ελληνική Επικράτεια ή σε τόπο όπου βάσει του δημοσίου διεθνούς δικαίου 

εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο.  

β) Από υπεύθυνο επεξεργασίας μη εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια ή 

σε τόπο όπου εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, όταν η επεξεργασία αφορά 

υποκείμενα εγκατεστημένα στην Ελληνική Επικράτεια. Στην περίπτωση αυτή, ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να υποδείξει με γραπτή δήλωσή του προς την Αρχή 

εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια, ο οποίος υποκαθίσταται στα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις του υπεύθυνου, χωρίς ο τελευταίος αυτός να 

απαλλάσσεται από τυχόν ιδιαίτερη ευθύνη του. Το αυτό ισχύει και όταν ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας καλύπτεται από ετεροδικία, ασυλία, ή άλλο λόγο που κωλύει την 

ποινική δίωξη. 

γ) Από υπεύθυνο επεξεργασίας που δεν είναι εγκατεστημένος στην επικράτεια 

Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης αλλά τρίτης χώρας και για τους σκοπούς 
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της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσφεύγει σε μέσα, 

αυτοματοποιημένα ή όχι, ευρισκόμενα στην Ελληνική Επικράτεια, εκτός εάν τα μέσα 

αυτά χρησιμοποιούνται μόνο με σκοπό τη διέλευση από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, 

ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να υποδείξει με γραπτή δήλωσή του προς την 

Αρχή εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια, ο οποίος υποκαθίσταται 

στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του υπεύθυνου, χωρίς ο τελευταίος αυτός να 

απαλλάσσεται από τυχόν ιδιαίτερη ευθύνη του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Άρθρο 4 

Χαρακτηριστικά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας 

πρέπει : 

α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και 

νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των 

σκοπών αυτών. 

β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά 

απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. 

γ) Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση. 

δ) Να διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της 

ταυτότητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που 

απαιτείται, κατά την κρίση της Αρχής, για την πραγματοποίηση των σκοπών της 

συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. Μετά την παρέλευση της περιόδου 

αυτής, η Αρχή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να επιτρέπει τη διατήρηση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς επιστημονικούς ή στατιστικούς 

σκοπούς, εφ΄ όσον κρίνει ότι δεν θίγονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση τα 

δικαιώματα των υποκειμένων τους ή και τρίτων. Η τήρηση των διατάξεων της 

παραγράφου αυτής βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
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2. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί ή υφίστανται 

επεξεργασία κατά παράβαση της προηγούμενης παραγράφου καταστρέφονται 

με ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η Αρχή, εάν εξακριβώσει 

αυτεπαγγέλτως ή μετά από σχετική καταγγελία παράβαση των διατάξεων της 

προηγούμενης παραγράφου, επιβάλλει την διακοπή της συλλογής ή της 

επεξεργασίας και την καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που έχουν ήδη συλλεγεί ή τύχει επεξεργασίας.  

 

 

Άρθρο 5 

Προϋποθέσεις επεξεργασίας 

1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το 

υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.  

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:  

α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης, στην 

οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων ή για τη 

λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου κατά το 

προσυμβατικό στάδιο. 

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του 

υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόμο. 

γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού 

συμφέροντος του υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νομική 

αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του. 

δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δημόσιου 

συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας 

και εκτελείται από δημόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο γνωστοποιούνται τα 

δεδομένα. 

ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του 

έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 

τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό 

τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και 
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συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και 

δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών. 

3. Η Αρχή μπορεί να εκδίδει ειδικούς κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον 

συνήθεις κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων, οι οποίες προφανώς δεν 

θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδομένα. Οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται με 

κανονισμούς που καταρτίζει η Αρχή και κυρώνονται με προεδρικά 

διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης.  

 

 

Άρθρο 6 

Γνωστοποίηση αρχείων  

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην 

Αρχή, τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας.  

2. Με τη γνωστοποίηση της προηγούμενης παραγράφου ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας πρέπει απαραιτήτως να δηλώνει:  

α) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία ή τον τίτλο του, και τη διεύθυνσή του. 

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελληνική 

επικράτεια ή σε τόπο όπου εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο, θα πρέπει 

επιπροσθέτως να δηλώνεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή ο τίτλος και η 

διεύθυνση του εκπροσώπου του στην Ελλάδα. 

β) Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένο το αρχείο ή ο κύριος εξοπλισμός που 

υποστηρίζει την επεξεργασία. 

γ) Την περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο.  

δ) Το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται ή πρόκειται 

να υποστούν επεξεργασία ή περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο. 

ε) Το χρονικό διάστημα για το οποίο προτίθεται να εκτελεί την επεξεργασία ή να 

διατηρήσει το αρχείο. 

στ) Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ανακοινώνει ή 

ενδέχεται να ανακοινώνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 
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ζ) Τις ενδεχόμενες διαβιβάσεις και το σκοπό της διαβίβασης δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.  

η) Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος και των μέτρων ασφαλείας του 

αρχείου ή της επεξεργασίας. 

3. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου καταχωρίζονται στο Μητρώο 

Αρχείων και Επεξεργασιών που τηρεί η Αρχή. 

4. Κάθε μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει να 

γνωστοποιείται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση από τον υπεύθυνο στην 

Αρχή.  

***Η περίπτωση α΄ της παρ.2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρ. 8 Ν.2819/2000, ΦΕΚ84Α/2000. 

 Η περίπτωση θ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου διεγράφη σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000. 

Άρθρο 7 

Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων 

1. Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.  

2. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων 

δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από 

άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

α) Το υποκείμενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η συγκατάθεση 

έχει αποσπασθεί με τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη ή νόμος ορίζει 

ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση. 

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του 

υποκειμένου, εάν τούτο τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη 

συγκατάθεσή του. 

γ) Η επεξεργασία αφορά δεδομένα που δημοσιοποιεί το ίδιο το υποκείμενο ή 

είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον 

δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου. 

δ) Η επεξεργασία αφορά θέματα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο που 

ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε 

καθήκον εχεμύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η 
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επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή 

τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας. 

ε) Η επεξεργασία εκτελείται από Δημόσια Αρχή και είναι αναγκαία είτε αα) για 

λόγους εθνικής ασφάλειας είτε ββ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση 

εγκλημάτων, ποινικές καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας είτε γγ) για λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας είτε δδ) για την άσκηση δημόσιου φορολογικού 

ελέγχου ή δημόσιου ελέγχου κοινωνικών παροχών.  

στ) Η επεξεργασία πραγματοποιείται για ερευνητικούς και επιστημονικούς 

αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα 

οποία αναφέρονται. 

ζ) Η επεξεργασία αφορά δεδομένα δημοσίων προσώπων, εφόσον αυτά 

συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος ή τη διαχείριση 

συμφερόντων τρίτων, και πραγματοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Η άδεια της αρχής χορηγείται μόνο εφόσον η 

επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση του δικαιώματος 

πληροφόρησης επί θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και στο πλαίσιο 

καλλιτεχνικής έκφρασης και εφόσον δεν παραβιάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο το 

δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. 

3. Η Αρχή χορηγεί άδεια συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδομένων, 

καθώς και άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σχετικού αρχείου, ύστερα από 

αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Εφ’ όσον η Αρχή διαπιστώσει ότι 

πραγματοποιείται επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, η γνωστοποίηση 

αρχείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, επέχει θέση αιτήσεως 

για τη χορήγηση άδειας. Η Αρχή μπορεί να επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις 

για την αποτελεσματικότερη προστασία του δικαιώματος ιδιωτικής ζωής των 

υποκειμένων ή τρίτων. Πριν χορηγήσει την άδεια, η Αρχή καλεί σε ακρόαση 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκπρόσωπο του και τον εκτελούντα την 
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4. Η άδεια εκδίδεται για ορισμένο χρόνο, ανάλογα με τον σκοπό της 

επεξεργασίας. Μπορεί να ανανεωθεί ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου 

επεξεργασίας. 

5. Η άδεια περιέχει απαραιτήτως: 

α) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία ή τον τίτλο καθώς και τη διεύθυνση του 

υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. 

β) Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένο το αρχείο. 

γ) Το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπεται να 

περιληφθούν στο αρχείο. 

δ) Το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η άδεια. 

ε) Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις που έχει επιβάλει η Αρχή για την ίδρυση 

και λειτουργία του αρχείου. 

στ) Την υποχρέωση γνωστοποίησής του ή των αποδεκτών ευθύς ως 

εξατομικευτούν.  

6. Αντίγραφο της άδειας καταχωρίζεται στο Μητρώο Αδειών που διατηρεί η 

Αρχή. 

7. Κάθε μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 

γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή. Κάθε άλλη μεταβολή, πλην 

της διεύθυνσης του υπευθύνου ή του εκπροσώπου του, συνεπάγεται την 

έκδοση νέας άδειας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.  

***Η περίπτωση γ΄ της παρ.2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρ. 34 Ν. 2915/2001, ΦΕΚ 109Α/2001, η 

περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρ. 34 Ν. 2915/2001 και η υποπερίπτωση γγ΄ 

της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 3156/2003, ΦΕΚ 

157Α/2003, και προσετέθη υποπερίπτωση δδ΄.  

 

Άρθρο 7Α 

Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης  

και λήψης άδειας 
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1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης 

του άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του 

παρόντος νόμου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που 

συνδέονται άμεσα με σχέση εργασίας ή έργου ή με παροχή υπηρεσιών 

στο δημόσιο τομέα και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρέωσης 

που επιβάλλει ο νόμος ή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων από τις 

παραπάνω σχέσεις και το υποκείμενο έχει προηγουμένως ενημερωθεί. 

β) Όταν η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προμηθευτές, εφόσον τα δεδομένα δεν 

διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη 

διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει νόμος ή δικαστική απόφαση. Δεν 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση γνωστοποίησης οι ασφαλιστικές εταιρείες για 

όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι εταιρείες εμπορίας 

πληροφοριών και τα χρηματοπιστωτικά νομικά πρόσωπα, όπως οι τράπεζες και οι 

εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών. 

γ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από σωματεία, εταιρείες, ενώσεις προσώπων και 

πολιτικά κόμματα και αφορά δεδομένα των μελών ή εταιρειών τους, εφόσον αυτοί 

έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε 

κοινοποιούνται σε τρίτους. Δεν λογίζονται τρίτοι τα μέλη ή εταίροι, εφόσον η 

διαβίβαση γίνεται προς αυτούς για τους σκοπούς των ως άνω νομικών προσώπων 

ή ενώσεων, ούτε τα δικαστήρια και οι δημόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση 

επιβάλλει νόμος ή δικαστική απόφαση. 

δ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από ιατρούς ή άλλα πρόσωπα που παρέχουν 

υπηρεσίες υγείας και αφορά ιατρικά δεδομένα, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

δεσμεύεται από το ιατρικό απόρρητο ή άλλο απόρρητο που προβλέπει νόμος ή 

κώδικας δεοντολογίας και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε 

τρίτους. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης τα δικαστήρια και οι δημόσιες 

αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλει 

νόμος ή δικαστική απόφαση. Δεν εμπίπτουν στην απαλλαγή της παρούσας 

διάταξης τα νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως 

κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα αποθεραπείας και αποτοξίνωσης, ασφαλιστικά 

ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν η επεξεργασία διεξάγεται στο πλαίσιο 

προγραμμάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ιατρικών υπηρεσιών μέσω δικτύου.  

ε) Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους 

υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές και αφορά την παροχή νομικών 

υπηρεσιών προς πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεσμεύεται από 

υποχρέωση απορρήτου που προβλέπει νόμος και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται 

ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι 

αναγκαίο και συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση εντολής του πελάτη. 

στ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικαστικές αρχές ή υπηρεσίες στο πλαίσιο 

απονομής της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας 

τους. 

2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο παρών 

νόμος και υποχρεούται να συμμορφώνεται με ειδικούς κανόνες επεξεργασίας 

που η Αρχή εκδίδει σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος 

νόμου. 

3. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 2472/1997 

παρατείνονται έως την 21η Ιανουαρίου 2001. 

***Το άρθρο 7Α προσετέθη με την παρ. 4 άρθρ. 8 Ν.2819/2000 ΦΕΚ 

84Α/2000. 

***Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω 

σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρ. 34 του Ν. 2915/2001. 

*** Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε με το 

άρθρο 10 Ν. 3090/2002, ΦΕΚ Α 329/24.12.2002. 

 

 

Άρθρο 8 

Διασύνδεση αρχείων 

1. Διασύνδεση αρχείων επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους του παρόντος 

άρθρου.  

2. Κάθε διασύνδεση γνωστοποιείται στην Αρχή με δήλωση την οποία 

υποβάλλουν από κοινού οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ο υπεύθυνος 
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επεξεργασίας που διασυνδέει δύο ή περισσότερα αρχεία που 

εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.  

3. Εάν ένα τουλάχιστον από τα αρχεία που πρόκειται να διασυνδεθούν 

περιέχει ευαίσθητα δεδομένα, ή εάν η διασύνδεση έχει ως συνέπεια 

την αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων, ή εάν για την 

πραγματοποίηση της διασύνδεσης, πρόκειται να γίνει χρήση ενιαίου 

κωδικού αριθμού, η διασύνδεση επιτρέπεται μόνον με προηγούμενη 

άδεια της Αρχής (άδεια διασύνδεσης).  

4. Η άδεια διασύνδεσης της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται 

ύστερα από ακρόαση των υπεύθυνων επεξεργασίας των αρχείων και 

περιέχει απαραιτήτως:  

α) Τον σκοπό για τον οποίο η διασύνδεση θεωρείται αναγκαία. 

β) Το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά η 

διασύνδεση. 

γ) Το χρονικό διάστημα για το οποίο επιτρέπεται η διασύνδεση. 

δ) Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη 

προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών και ιδίως του 

δικαιώματος ιδιωτικής ζωής των υποκειμένων ή τρίτων. 

5. Η άδεια διασύνδεσης μπορεί να ανανεωθεί ύστερα από αίτηση των 

υπεύθυνων επεξεργασίας.  

6. Οι δηλώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς και αντίγραφα 

των αδειών διασύνδεσης καταχωρίζονται στο Μητρώο Διασυνδέσεων 

που τηρεί η Αρχή.  

 

Άρθρο 9 

Διασυνοριακή ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι ελεύθερη. Η διαβίβαση προς χώρα που δεν ανήκει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν 

υποστεί ή πρόκειται να υποστούν επεξεργασία μετά τη διαβίβασή τους, 

επιτρέπεται ύστερα από άδεια της Αρχής. Η Αρχή παρέχει την άδεια μόνον 

εάν κρίνει ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 

προστασίας. Προς τούτο, λαμβάνει υπόψη ιδίως τη φύση των δεδομένων, τους 

σκοπούς και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τους σχετικούς γενικούς και 
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ειδικούς κανόνες δικαίου, τους κώδικες δεοντολογίας, τα μέτρα ασφαλείας για 

την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το επίπεδο 

προστασίας των χωρών προέλευσης, διέλευσης και τελικού προορισμού των 

δεδομένων.  

2. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς χώρα που δεν ανήκει 

στην Ευρωπαϊκή ΄Ένωση και η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 

προστασίας, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, με άδεια της Αρχής, εφ’ όσον 

συντρέχει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:  

α) Το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη διαβίβαση, 

εκτός εάν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί με τρόπο που να αντίκειται στο νόμο ή 

τα χρηστά ήθη. 

β) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη i) για τη διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος του 

υποκειμένου των δεδομένων, εφ΄όσον αυτό τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να 

δώσει τη συγκατάθεσή του, ή ii) για τη συνομολόγηση και εκτέλεση σύμβασης 

μεταξύ αυτού και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή μεταξύ του υπεύθυνου 

επεξεργασίας και τρίτου προς το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων, εφ’ 

όσον το υποκείμενο τελεί σε φυσική ή νομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή 

του, ή iii) για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που έχουν ληφθεί κατ΄αίτηση 

του υποκειμένου των δεδομένων. 

γ) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση εξαιρετικής ανάγκης και 

τη διαφύλαξη υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, ιδίως για την εκτέλεση 

συμβάσεων συνεργασίας με δημόσιες αρχές της άλλης χώρας, εφόσον ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

και των θεμελιωδών ελευθεριών και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων. 

δ) Η διαβίβαση είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση 

δικαιώματος ενώπιον του δικαστηρίου. 

ε) Η μετάδοση πραγματοποιείται από δημόσιο μητρώο, το οποίο κατά το νόμο 

προορίζεται για την παροχή πληροφοριών στο κοινό και είναι προσιτό στο κοινό ή 

σε κάθε πρόσωπο που αποδεικνύει έννομο συμφέρον, εφόσον στη συγκεκριμένη 

περίπτωση πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο μητρώο. ΠΑ
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3. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων η Αρχή ενημερώνει την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αντίστοιχες Αρχές των άλλων κρατών μελών, 

όταν θεωρεί ότι μία χώρα δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. 

 

Άρθρο 10 

Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας 

1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. 

Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο 

του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία και μόνον 

κατ’ εντολή του.  

2. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 

επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν 

επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής 

ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.  

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά 

και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους 

από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 

διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα 

μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους 

κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που 

είναι αντικείμενο της επεξεργασίας. Η Αρχή παρέχει εκάστοτε οδηγίες για τον 

βαθμό ασφαλείας των δεδομένων καθώς και για τα μέτρα προστασίας που 

είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για κάθε κατηγορία δεδομένων, εν’ όψει και 

των τεχνολογικών εξελίξεων.  

4. Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασμό του υπεύθυνου από πρόσωπο μη 

εξαρτώμενο από αυτόν, η σχετική ανάθεση γίνεται υποχρεωτικά εγγράφως. Η 

ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο ενεργών την επεξεργασία την διεξάγει 

μόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου και ότι οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος 

άρθρου βαρύνουν αναλόγως και αυτόν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Άρθρο 11 

Δικαίωμα ενημέρωσης 

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το 

υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:  

• την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του. 

• τον σκοπό της επεξεργασίας. 

• του αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων. 

• την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης 

2. Εάν για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας ζητεί την συνδρομή του υποκείμενου, οφείλει να το ενημερώνει 

ειδικώς και εγγράφως για τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς 

και για τα δικαιώματά του, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως και 13 του παρόντος 

νόμου. Με την αυτή ενημέρωση ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί στο 

υποκείμενο εάν υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδρομή του, με βάση 

ποιες διατάξεις, καθώς και για τις τυχόν συνέπειες της αρνήσεώς του. 

3. Εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για 

την ανακοίνωση πριν από αυτούς. 

4. Με απόφαση της Αρχής, μπορεί να αρθεί εν όλω ή εν μέρει η υποχρέωση 

ενημέρωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3, εφόσον η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή 

για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις η άρση της υποχρέωσης ενημέρωσης μπορεί να γίνει με 

προσωρινή, άμεσα εκτελεστή, απόφαση του Προέδρου, ο οποίος πρέπει να 

συγκαλέσει το συντομότερο την Αρχή για την έκδοση οριστικής απόφασης επί 

του θέματος. 

5. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων εκ των άρθρων 12 και 13, η υποχρέωση 

ενημέρωσης δεν υφίσταται όταν η συλλογή γίνεται αποκλειστικά για 

δημοσιογραφικούς σκοπούς και αφορά δημόσια πρόσωπα.  ΠΑ
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***Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω με την 

παρ. 4 άρθρ. 34 Ν. 2915/2001 ΦΕΚ 109Α/2001. 

Άρθρο 12 

Δικαίωμα πρόσβασης 

1. Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Προς τούτο, 

ο υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως.  

2. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από 

τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και 

σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:  

α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την 

προέλευσή τους. 

β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 

αποδεκτών. 

γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την 

προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του. 

δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. 

Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των 

δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού. 

3. Το δικαίωμα της προηγούμενης παραγράφου και τα δικαιώματα του άρθρου 

13 ασκούνται με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον υπεύθυνο της 

επεξεργασίας και ταυτόχρονη καταβολή χρηματικού ποσού, το ύψος του 

οποίου, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο συναφές ζήτημα ρυθμίζονται 

με απόφαση της Αρχής. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στον αιτούντα εάν το 

αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων κριθεί βάσιμο είτε από τον 

υπεύθυνο της επεξεργασίας είτε από την Αρχή, σε περίπτωση προσφυγής του 

σ' αυτήν. Ο υπεύθυνος έχει υποχρέωση στην περίπτωση αυτή να χορηγήσει 

στον αιτούντα, χωρίς καθυστέρηση δωρεάν και σε γλώσσα κατανοητή, 

αντίγραφο του διορθωμένου μέρους της επεξεργασίας που τον αφορά.  

4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή 

εάν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων 

έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημα του 
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ενδιαφερόμενου, κοινοποιεί την απάντησή του στην Αρχή και ενημερώνει τον 

ενδιαφερόμενο ότι μπορεί να προσφύγει σε αυτήν. 

5. Με απόφαση της Αρχής, ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας, η 

υποχρέωση πληροφόρησης, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος 

άρθρου, μπορεί να αρθεί, εν όλω ή εν μέρει, εφ’ όσον η επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή 

για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Στην περίπτωση αυτή ο 

Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες 

ενέργειες και έχει ελεύθερη πρόσβαση στο αρχείο. 

6. Δεδομένα που αφορούν την υγεία γνωστοποιούνται στο υποκείμενο μέσω 

ιατρού. 

 

Άρθρο 13 

Δικαίωμα αντίρρησης 

1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε 

αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις 

απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν 

αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη 

χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των 

αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην 

απάντησή του οφείλει να ενημερώσει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις 

οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το 

αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων πρέπει να 

κοινοποιείται και στην Αρχή.  

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εμπροθέσμως ή η απάντησή 

του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να 

προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεών του. Εάν 

η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι εύλογες και ότι συντρέχει 

κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειμένου από την συνέχιση της 

επεξεργασίας, μπορεί να επιβάλλει την άμεση αναστολή της επεξεργασίας έως 

ότου εκδώσει οριστική απόφαση επί των αντιρρήσεων.  

3. Καθένας έχει δικαίωμα να δηλώσει στην Αρχή ότι δεδομένα που τον αφορούν 

δεν επιθυμεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιονδήποτε, 
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για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ 

αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί μητρώο με τα στοιχεία ταυτότητας των ανωτέρω. 

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών αρχείων έχουν την υποχρέωση να 

συμβουλεύονται πριν από κάθε επεξεργασία το εν λόγω μητρώο και να 

διαγράφουν από το αρχείο τους τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής. 

 

Άρθρο 14 

Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας 

1. Καθένας έχει δικαίωμα να ζητήσει από το αρμόδιο κάθε φορά δικαστήριο την 

άμεση αναστολή ή μη εφαρμογή πράξης ή απόφασης που τον θίγει, την οποία 

έχει λάβει διοικητική αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού 

δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο αποκλειστικά με 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία στοιχείων, εφόσον η επεξεργασία αυτή 

αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως της 

αποδοτικότητάς του στην εργασία, της οικονομικής φερεγγυότητάς του, της 

αξιοπιστίας του και της εν γένει συμπεριφοράς του.  

2. Το δικαίωμα του παρόντος άρθρου μπορεί να ικανοποιηθεί και όταν δεν 

συντρέχουν οι λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις της προσωρινής δικαστικής 

προστασίας, όπως προβλέπονται κάθε φορά.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

Άρθρο 15 

Σύσταση - αποστολή - νομική φύση 

1. Συνιστάται Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή), 

με αποστολή την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος νόμου και άλλων 

ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την ενάσκηση των 

αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά.  

2. Η Αρχή αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια αρχή, και εξυπηρετείται από δική της 

γραμματεία. Η Αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο. Κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Αρχής απολαύουν προσωπικής 
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και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η Αρχή υπάγεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης 

και εδρεύει στην Αθήνα.  

3. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται σε 

ειδικό φορέα, που ενσωματώνεται στον ετήσιο Προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διατάκτης της δαπάνης είναι ο Πρόεδρος ή ο 

αναπληρωτής του. 

***Οι παρ.2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 15 άρθρ. 13 

Ν.2703/1999 Α72 

 

Άρθρο 16 

Συγκρότηση της Αρχής 

1. Η Αρχή συγκροτείται από έναν δικαστικό λειτουργό βαθμού Συμβούλου της 

Επικρατείας ή αντίστοιχου και άνω, ως Πρόεδρο, και έξι μέλη ως εξής:  

(Α) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο 

του δικαίου. 

(Β) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο 

της πληροφορικής. 

(Γ) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι.  

(Δ) Τρία πρόσωπα κύρους και εμπειρίας στον τομέα της προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Ο δικαστικός λειτουργός - Πρόεδρος και οι καθηγητές - μέλη μπορεί να 

είναι εν ενεργεία ή μη. 

 

 “Στα μέλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους διδακτικού προσωπικού 

Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.»  

*** Το άνω εντός «» εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 14 Ν. 3068/2002, 

ΦΕΚ Α 274/14.11.2002. 

2. Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και 

διορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Εάν για τη 

θέση του Προέδρου επιλεγεί εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός, απαιτείται 

απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Με την ίδια 

διαδικασία επιλέγεται και διορίζεται ο αναπληρωτής του Προέδρου. 
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3. Τα μέλη της Αρχής διορίζονται με την εξής διαδικασία: ο Υπουργό 

Δικαιοσύνης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής πρόταση για το διορισμό 

των έξι τακτικών μελών της Αρχής και των ισάριθμων αναπληρωτών τους. Η 

πρόταση περιλαμβάνει διπλάσιο αριθμό υποψηφίων. Ο Πρόεδρος της Βουλής 

διαβιβάζει την πρόταση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία 

διατυπώνει γνώμη. Τα τακτικά μέλη της Αρχής και οι αντίστοιχοι 

αναπληρωτές τους επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Οι 

επιλεγέντες διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 

του Υπουργού Δικαιοσύνης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

(Οι παράγραφοι 2 και 3 καταργήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 

του ν. 3051/2002 και ισχύουν οι γενικές διατάξεις του ως άνω νόμου) 

4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής διορίζονται με θητεία. Η θητεία τους είναι 

τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κανείς δεν μπορεί να 

υπηρετήσει συνολικά περισσότερο από οκτώ (8) χρόνια. Η σύνθεση των έξι 

μελών της Αρχής ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία. 

Kατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία των έξι (6) μελών της 

Αρχής είναι τετραετής. Μετά τη δεύτερη συγκρότηση της Αρχής γίνεται 

κλήρωση μεταξύ των έξι τακτικών μελών της, ώστε τρία να έχουν τετραετή 

θητεία και τρία διετή.  

Το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρο 

11 Ν.2623/1998. 

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής διορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, 

οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις αυτές ιδιότητες και προσόντα. Οι 

αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών μετέχουν στις συνεδριάσεις της 

Αρχής μόνο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του 

αντίστοιχου τακτικού. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της Αρχής αναθέτει 

ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές. «Οπότε οι τελευταίοι μετέχουν στη 

συνεδρίαση με ψήφο ανεξάρτητα από την παράλληλη παρουσία του τακτικού 

μέλους». Η θητεία του κάθε αναπληρωτή είναι ίση με τη θητεία του 

αντίστοιχου τακτικού.  

Το εντός «»άνω εδάφιο προστέθηκε με την παρ.1 άρθρο 47 Ν.2721/1999 

ΦΕΚ Α 112. 
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Άρθρο 17 

Κωλύματα - ασυμβίβαστα μελών της Αρχής 

1. Δεν μπορεί να διορισθεί μέλος της Αρχής :  

α) Υπουργός, υφυπουργός, γενικός γραμματέας υπουργείου ή αυτοτελούς 

γενικής γραμματείας και βουλευτής. 

β) Διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή 

ασκών διευθυντικά καθήκοντα εν γένει σε επιχείρηση η οποία παράγει, μεταποιεί, 

διαθέτει ή εμπορεύεται υλικά χρησιμοποιούμενα στην πληροφορική ή τις 

τηλεπικοινωνίες ή παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική, τις 

τηλεπικοινωνίες ή την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και 

οι συνδεόμενοι με σύμβαση έργου με τέτοια επιχείρηση. 

2. Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους της Αρχής όποιος, μετά το 

διορισμό του :  

α) Αποκτά μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με 

την προηγούμενη παράγραφο. 

β) Προβαίνει σε πράξεις ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία ή έργο ή αποκτά 

άλλη ιδιότητα που, κατά την κρίση της Αρχής, δεν συμβιβάζονται με τα 

καθήκοντά του ως μέλους της Αρχής. 

3. Στην διαπίστωση των ασυμβίβαστων της προηγούμενης παραγράφου 

προβαίνει η Αρχή, χωρίς συμμετοχή του μέλους της, στο πρόσωπο του οποίου 

ενδέχεται να συντρέχει το ασυμβίβαστο. Η Αρχή αποφασίζει ύστερα από 

ακρόαση του εν λόγω μέλους. Την διαδικασία κινεί είτε ο Πρόεδρος της 

Αρχής είτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.  

4. Απώλεια της ιδιότητας βάσει της οποίας μέλος της Αρχής διορίσθηκε, 

σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, συνεπάγεται την 

αυτοδίκαιη έκπτωσή του αν οφείλεται σε αμετάκλητη πειθαρχική ή ποινική 

καταδίκη.  

 

Άρθρο 18 

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών της Αρχής ΠΑ
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1 Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Αρχής υπακούουν στη 

συνείδησή τους και το νόμο. Υπόκεινται στο καθήκον εχεμύθειας. Ως 

μάρτυρες ή πραγματογνώμονες μπορούν να καταθέτουν στοιχεία που 

αφορούν αποκλειστικά και μόνο την τήρηση των διατάξεων του παρόντος 

νόμου από υπεύθυνους επεξεργασίας. Το καθήκον εχεμύθειας υφίσταται και 

μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μελών της Αρχής.  

2 Oι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου της Αρχής είναι αντίστοιχες με το 

σύνολο των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, των δε μελών της Αρχής αντίστοιχες με το σαράντα 

τοις εκατό (40%) των αποδοχών του Προέδρου κατά παρέκκλιση από κάθε 

άλλη διάταξη. Οι αποδοχές των αναπληρωτών του Προέδρου και των μελών 

της Αρχής είναι αντίστοιχες με το 1/3 των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου 

και των τακτικών μελών της Αρχής και καταβάλλονται σε αυτούς εφόσον 

κατά βεβαίωση του Προέδρου της Αρχής προσέφεραν κατά τη διάρκεια του 

μηνός υπηρεσία πλην της τυχόν συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις της Αρχής. 

Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών της Αρχής και του Γραμματέα για 

κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν ορίζεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Οι διατάξεις για τις δαπάνες 

κινήσεως των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου για 

εκτέλεση υπηρεσίας που ισχύουν κάθε φορά έχουν εφαρμογή και για την 

μετακίνηση των μελών και των υπαλλήλων της Αρχής. Ο Πρόεδρος της 

Αρχής εκδίδει τις σχετικές εντολές μετακίνησης. Η ισχύς των παραπάνω 

διατάξεων αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής. 

3 Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα 

νόμο, τα μέλη της Αρχής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική αγωγή 

ασκεί ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής και ο Πρόεδρος της Αρχής για τα μέλη της. 

Το πειθαρχικό συμβούλιο συντίθεται από έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, ως πρόεδρο, έναν Αρεοπαγίτη, ένα Σύμβουλο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και δύο Καθηγητές Α.Ε.Ι. σε γνωστικό αντικείμενο του 

δικαίου. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Αρχής. Ο 

πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους 

αναπληρωτές. Για τα μέλη του συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί 

απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Το 
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συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με τριετή 

θητεία. Το συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον 

μελών, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και 

αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Αν υπάρχουν περισσότερες από δύο 

γνώμες, οι ακολουθούντες την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε 

μία από τις επικρατέστερες. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο 

και τελευταίο βαθμό την απαλλαγή ή την παύση του εγκαλουμένου. Η αμοιβή 

του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου καθορίζεται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως.  

4 Μέλος της Αρχής που, κατά παράβαση του παρόντος νόμου, γνωστοποιεί με 

οποιονδήποτε τρόπο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι προσιτά σε 

αυτό λόγω της υπηρεσίας του ή αφήνει άλλον να λάβει γνώση αυτών, 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή 

τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών έως δέκα εκατομμυρίων 

(10.000.000) δραχμών. Αν όμως τέλεσε την πράξη με σκοπό να προσπορίσει 

στον εαυτό του ή σε άλλο αθέμιτο όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται 

κάθειρξη. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια 

επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή. 

***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4 άρθρ. 11 Ν.2623/1998 

Α139. 

 

Άρθρο 19 

Αρμοδιότητες, λειτουργία και αποφάσεις της Αρχής  

1. Η Αρχή έχει τις εξής ιδίως αρμοδιότητες :  

α) Εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό ενιαίας εφαρμογής των ρυθμίσεων που 

αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. 

β) Καλεί και επικουρεί τα επαγγελματικά σωματεία και τις λοιπές ενώσεις 

φυσικών ή νομικών προσώπων που διατηρούν αρχεία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στην κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας για την αποτελεσματικότερη ΠΑ
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προστασία της ιδιωτικής ζωής και των εν γένει δικαιωμάτων και θεμελιωδών 

ελευθεριών των φυσικών προσώπων στον τομέα της δραστηριότητάς τους. 

γ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή τους 

τυχόν εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση της δημοσιότητα σε αυτές. 

δ) Χορηγεί τις άδειες που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου και 

καθορίζει το ύψος των σχετικών παραβόλων. 

ε) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις 

αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές. 

στ) Επιβάλλει τις κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις. 

ζ) Αναθέτει σε μέλος ή μέλη της τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων. 

η) Ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας διοικητικούς ελέγχους σε κάθε 

αρχείο. Έχει προς τούτο δικαίωμα προσβάσεως στα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα και συλλογής κάθε πληροφορίας για τους σκοπούς του ελέγχου, χωρίς 

να μπορεί να της αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο. Κατ’ εξαίρεση, η Αρχή δεν 

έχει πρόσβαση στα στοιχεία ταυτότητας συνεργατών που περιέχονται σε αρχεία 

που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα 

σοβαρών εγκλημάτων. Τον έλεγχο διενεργεί μέλος ή μέλη της Αρχής ή υπάλληλος 

της Γραμματείας, ειδικά προς τούτο εντεταλμένος από τον Πρόεδρο της Αρχής. 

Κατά τον έλεγχο αρχείων που τηρούνται για λόγους εθνικής ασφαλείας παρίσταται 

αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος της Αρχής. 

θ) Γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά την επεξεργασία και προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

ι) Εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και 

λεπτομερειακών θεμάτων, στα οποία αναφέρεται ο παρών νόμος. 

ια) Ανακοινώνει στη Βουλή παραβάσεις των ρυθμίσεων που αφορούν την 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

ιβ) Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Στην έκθεση επισημαίνονται και οι τυχόν 

ενδεικνυόμενες νομοθετικές μεταβολές στον τομέα της προστασίας του ατόμου 

από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η έκθεση υποβάλλεται 

από τον Πρόεδρο της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρωθυπουργό και 
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δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ευθύνη της Αρχής, η οποία 

μπορεί να δώσει και άλλου είδους δημοσιότητα στην έκθεση. 

ιγ) Εξετάζει παράπονα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου και την προστασία 

των δικαιωμάτων των αιτούντων όταν αυτά θίγονται από την επεξεργασία 

δεδομένων που τους αφορούν και αιτήσεις με τις οποίες ζητείται ο έλεγχος και η 

εξακρίβωση της νομιμότητας των επεξεργασιών αυτών και ενημερώνει τους 

αιτούντες για τις σχετικές ενέργειές της.  

ιδ) Συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων της.  

2. Η Αρχή συνεδριάζει τακτικώς ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. 

Συνεδριάζει εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση δύο 

τουλάχιστον μελών της. Οι αποφάσεις της Αρχής λαμβάνονται με πλειοψηφία 

τουλάχιστον τεσσάρων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.  

3. Η Αρχή καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της, με τον οποίο ρυθμίζονται 

ιδίως η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της, η προηγούμενη 

ακρόαση των ενδιαφερομένων, θέματα πειθαρχικής διαδικασίας και ο τρόπος 

διεξαγωγής των κατά την περίπτωση η’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 

ελέγχων.  

***Στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου προστίθενται με την παρ. 5 του 

άρθρ. 34 του Ν. 2915/2001 τα ακόλουθα εδάφια: 

«Η Αρχή μπορεί να συνεδριάζει και σε τμήματα, συντιθέμενα από τρία 

τουλάχιστον τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη και προεδρευόμενα από τον 

Πρόεδρο της Αρχής ή τον αναπληρωτή του. Ο κανονισμός λειτουργίας της 

ρυθμίζει περαιτέρω τη σύνθεση, τους όρους λειτουργίας των τμημάτων και την 

κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ ολομέλειας και τμημάτων. Αποφάσεις των 

τμημάτων μπορεί να τροποποιούνται ή ανακαλούνται από την ολομέλεια.» 

 

4. Η Αρχή τηρεί τα ακόλουθα μητρώα :  

α) Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα 

αρχεία και οι επεξεργασίες που γνωστοποιούνται στην Αρχή. 
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β) Μητρώο Αδειών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι άδειες που εκδίδει η 

Αρχή για την ίδρυση και λειτουργία αρχείων που περιέχουν ευαίσθητα 

δεδομένα. 

γ) Μητρώο Διασυνδέσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι δηλώσεις και οι άδειες 

που εκδίδει η Αρχή για τη διασύνδεση αρχείων. 

δ) Μητρώο προσώπων που δεν επιθυμούν να περιλαμβάνονται σε αρχεία, τα 

οποία έχουν ως σκοπό την προώθηση προμήθειας αγαθών ή την παροχή 

υπηρεσιών εξ αποστάσεως. 

ε) Μητρώο Αδειών Διαβίβασης, στο οποίο καταχωρίζονται οι άδειες διαβίβασης 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

στ) Μητρώο Απόρρητων Αρχείων, στο οποίο καταχωρίζονται, με απόφαση της 

Αρχής ύστερα από αίτηση του εκάστοτε υπεύθυνου επεξεργασίας, αρχεία που 

τηρούν τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης καθώς και η Εθνική 

Υπηρεσία Πληροφοριών, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση 

ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Στο Μητρώο Απόρρητων Αρχείων 

καταχωρίζονται και οι διασυνδέσεις με ένα τουλάχιστον αρχείο της περίπτωσης 

αυτής. 

5. Καθένας έχει πρόσβαση στα υπό στοιχεία α, β, γ, δ και ε μητρώα της 

προηγούμενης παραγράφου. Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και με 

απόφαση της Αρχής είναι δυνατό να επιτραπεί εν όλω ή εν μέρει, η πρόσβαση 

και στο Μητρώο Απόρρητων Αρχείων. Ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου 

επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του και με απόφαση της Αρχής είναι 

δυνατόν να απαγορευθεί, εν όλω ή εν μέρει, η πρόσβαση στο Μητρώο Αδειών 

Διαβίβασης, εφ’ όσον από αυτήν θα προέκυπτε κίνδυνος για την ιδιωτική ζωή 

τρίτου, την εθνική ασφάλεια, τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από διεθνείς 

συμβάσεις. 

6. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον κάθε άλλης αρχής, καθώς και σε 

επιτροπές και ομάδες, συνεδριάσεις και συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών και οργάνων που 

προβλέπονται από διεθνείς συμβάσεις ή στις οποίες μετέχουν εκπρόσωποι 

αντίστοιχων αρχών άλλων χωρών. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την 
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εκπροσώπηση της Αρχής σε μέλος της, αναπληρωτή ή και υπάλληλο του 

κλάδου ελεγκτών της Γραμματείας. 

7. Στον Πρόεδρο της Αρχής ανήκει η ευθύνη της λειτουργίας της καθώς και της 

λειτουργίας της Γραμματείας. Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλος της 

Αρχής ή τον προϊστάμενο της Γραμματείας ή προϊστάμενο υπηρεσίας της 

Γραμματείας να υπογράφει με “εντολή Προέδρου” έγγραφα, εντάλματα 

πληρωμής ή άλλες πράξεις. Ο Πρόεδρος είναι ο διοικητικός προϊστάμενος του 

προσωπικού της Γραμματείας, ασκεί την επ’ αυτού πειθαρχική εξουσία και 

μπορεί να επιβάλλει πειθαρχική ποινή το πολύ προστίμου ίσου προς το ήμισυ 

των μηνιαίων αποδοχών του εγκαλουμένου. 

***Στο παρόν άρθρο προστίθεται με την παρ. 6 του άρθρ. 34 του Ν. 2915/2001 

παράγραφος 7α ως εξής: 

7α. Όταν η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

επιβάλλει την άμεση λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος μπορεί, ύστερα από αίτηση 

του ενδιαφερομένου, να εκδίδει προσωρινή διαταγή για άμεση, ολική ή μερική, 

αναστολή της επεξεργασίας ή της λειτουργίας του αρχείου. Η διαταγή ισχύει 

μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από την Αρχή. Την παραπάνω 

αρμοδιότητα έχει και η Αρχή, όταν επιλαμβάνεται του θέματος. 

8. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Αρχής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Οι λοιπές αποφάσεις της Αρχής ισχύουν από την έκδοση ή την 

κοινοποίησή τους. 

9. Ένδικα βοηθήματα κατά των αποφάσεων της Αρχής μπορεί να ασκεί και το 

Δημόσιο. Το ένδικο βοήθημα ασκεί ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπουργός. 

***Στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου προστίθενται με την παρ. 7 του 

άρθρ. 34 του Ν. 2915/2001 τα ακόλουθα εδάφια: 

Σε κάθε δίκη που αφορά απόφαση της Αρχής διάδικος είναι η ίδια, 

εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο. Η παράσταση στο δικαστήριο γίνεται είτε 

από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είτε από μέλος της Αρχής, 

τακτικό ή αναπληρωματικό, ή ελεγκτή, που είναι δικηγόρος και ενεργεί με εντολή 

του Προέδρου χωρίς αμοιβή. 

10. Κάθε δημόσια αρχή παρέχει τη συνδρομή της στην Αρχή. 

 

 

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



251 

Άρθρο 20 

Γραμματεία της Αρχής  

1. Η Αρχή εξυπηρετείται από Γραμματεία. Η Γραμματεία λειτουργεί σε επίπεδο 

Διευθύνσεως. Η υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της διέπεται από τις 

διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για τους δημόσιους διοικητικούς 

υπαλλήλους.  

2. Η οργάνωση της Γραμματείας, η διαίρεση της σε τμήματα και γραφεία και οι 

επί μέρους αρμοδιότητες τούτων, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού 

κατά κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των 

Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομικών 

και Δικαιοσύνης, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, η οποία διατυπώνεται 

μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συγκρότησή της. Με το αυτό διάταγμα 

προβλέπεται συγκρότηση, ως υπηρεσιακής μονάδας της Γραμματείας, 

τμήματος Ελεγκτών, η πρόσληψη και η υπηρεσιακή κατάσταση των 

υπαλλήλων του οποίου ρυθμίζεται κατά παρέκκλιση από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. Ο προϊστάμενος της Γραμματείας προέρχεται 

υποχρεωτικά από τον κλάδο ελεγκτών. Ο αριθμός των θέσεων του πάσης 

φύσεως προσωπικού της Γραμματείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα 

(30).  

Ως υπάλληλοι του Τμήματος Ελεγκτών της Γραμματείας της Αρχής μπορούν να 

προσλαμβάνονται και δικηγόροι, χωρίς να αποβάλλουν τη δικηγορική ιδιότητα, 

αλλά με αναστολή της ασκήσεως της δικηγορίας κατά τη διάρκεια της θητείας 

τους. 

Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με την παρ.5 άρθρο 11 Ν.2623/1998. 

3. Η πλήρωση των θέσεων της Γραμματείας γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη δημόσιων υπαλλήλων. Ειδικά για τους 

υπαλλήλους του κλάδου ελεγκτών της Γραμματείας η πρόσληψή τους γίνεται 

από την Αρχή, με επιλογή ή διαγωνισμό, ύστερα από προκήρυξή της.  

4. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γραμματείας 

κρίνονται από υπηρεσιακό συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του 

Προέδρου της Αρχής και αποτελείται από δύο (2) μέλη της, έναν (1) 

υπάλληλο που ορίζεται από αυτήν και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των 
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υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 

για τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και 

των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.  

5. Οι τακτικοί υπάλληλοι της Γραμματείας της Αρχής υπάγονται ως προς την 

επικουρική ασφάλισή τους στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Υπηρεσιών 

Αρμοδιότητος Υπουργείου Δικαιοσύνης. ΄Όσοι προέρχονται από άλλες 

υπηρεσίες μπορούν να διατηρήσουν τα ταμεία ασφαλίσεως της προηγούμενης 

υπηρεσίας τους. Οι υπάλληλοι της Γραμματείας ασφαλίζονται υποχρεωτικώς 

στο Ταμείο Νομικών, υπό τους αυτούς όρους με τους οποίους ασφαλίζονται 

και οι λοιποί έμμισθοι ασφαλισμένοι του. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής 

έχουν εφαρμογή και επί των υπαλλήλων που μετατάσσονται στη Γραμματεία 

της Αρχής από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η πλήρωση των θέσεων 

προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων της Γραμματείας, εκτός του Τμήματος 

Ελεγκτών, γίνεται ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, είτε με μετάταξη 

υπαλλήλων βαθμού Α’ ή αντίστοιχου του Δημοσίου ή νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, είτε με διορισμό. Διορισμός γίνεται μόνο στις θέσεις που 

δεν θα πληρωθούν με μετάταξη. Η επιλογή των μετατασσομένων ή 

διοριζομένων γίνεται από την Αρχή. Ο διορισμός των επιλεγομένων από την 

Αρχή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και η μετάταξη με 

απόφαση του ίδιου και του οικείου Υπουργού. Για την μετάταξη δεν 

απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας από 

την οποία μετατάσσεται ο υπάλληλος. Τον προϊστάμενο της Γραμματείας 

επιλέγει η Αρχή από τους υπαλλήλους του κλάδου ελεγκτών, κατά 

παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. 

7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι λοιπές θέσεις της Γραμματείας 

πληρούνται με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία της προηγούμενης 

παραγράφου. Προτιμούνται υποψήφιοι που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε 

θέματα πληροφορικής. Για τους υπαλλήλους του κλάδου ελεγκτών ισχύουν οι 

διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 

8. Ο χρόνος της προηγούμενης υπηρεσίας των μετατασσομένων από νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου λογίζεται ως 

χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. 
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9. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 εφαρμόζονται και επί των υπαλλήλων 

της Γραμματείας. 

10. Στο προσωπικό της Γραμματείας της Αρχής, πλέον του μισθού και των 

λοιπών επιδομάτων που καταβάλλονται κάθε φορά στους μόνιμους 

υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μπορεί να καταβάλλεται και 

πρόσθετη αμοιβή που καθορίζεται κατά κατηγορία, με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. 

Η παρ.10 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρο 13 Ν.2703/1999 ΦΕΚ Α΄ 72. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 21 

 

Διοικητικές κυρώσεις  

1. Η Αρχή επιβάλλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή στους τυχόν 

εκπροσώπους τους τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση των 

υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και από κάθε άλλη 

ρύθμιση που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα :  

α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης. 

β) Πρόστιμο ποσού από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) έως πενήντα εκατομμύρια 

(50.000.000) δραχμές. 

γ) Προσωρινή ανάκληση άδειας. 

δ) Οριστική ανάκληση άδειας. 

ε) Καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών 

δεδομένων. 

2. Οι υπό στοιχεία β, γ, δ και ε διοικητικές κυρώσεις της προηγούμενης 

παραγράφου επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου 

επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της 

παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία γ, δ και ε διοικητικές 
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κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπή 

παράβασης. Πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία 

γ, δ και ε κυρώσεις. Εάν επιβληθεί η κύρωση της καταστροφής αρχείου, για 

την καταστροφή ευθύνεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρχείου, στον οποίο 

μπορεί να επιβληθεί και πρόστιμο για μη συμμόρφωση.  

3. Τα ποσά των προστίμων της παρ. 1 μπορεί να αναπροσαρμόζονται με 

απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση της Αρχής.  

4. Οι πράξεις της Αρχής με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα συνιστούν 

εκτελεστό τίτλο και επιδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον τυχόν 

εκπρόσωπό του. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται κατά τις διατάξεις του 

Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 

 

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. άρθρο 8 Ν. 3144/2003 σχ. με Προστασία Ατομικών 

Δεδομένων των εργαζομένων και επιβολή κυρώσεων του παρόντος  

 

Άρθρο 22 

Ποινικές κυρώσεις 

1. Όποιος παραλείπει να γνωστοποιήσει στην Αρχή, κατά το άρθρο 6 του 

παρόντος νόμου τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή οποιαδήποτε μεταβολή 

στους όρους και τις προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας που προβλέπεται 

από την παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση 

έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου 

(1.000.000) δραχμών έως πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.  

2. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 7 του παρόντος νόμου διατηρεί αρχείο 

χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της άδειας της 

Αρχής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική 

ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έως πέντε 

εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.  

3. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 8 του παρόντος νόμου προβαίνει σε 

διασύνδεση αρχείων χωρίς να την γνωστοποιήσει στην Αρχή, τιμωρείται με 

φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έως πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) 

δραχμών. Όποιος προβαίνει σε διασύνδεση αρχείων χωρίς την άδεια της 

Αρχής, όπου αυτή απαιτείται ή κατά παράβαση των όρων της άδειας που του 
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έχει χορηγηθεί, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 

χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έως 

πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.  

4. Όποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών 

ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, 

ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα 

πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων, ή τα 

εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και 

χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα με φυλάκιση 

τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών, αν 

η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. 

5. Υπεύθυνος επεξεργασίας που δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Αρχής 

που εκδίδονται για την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, σύμφωνα 

με την παρ. 4 του άρθρου 12, για την ικανοποίηση του δικαιώματος 

αντίρρησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13, καθώς και με πράξεις 

επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των περιπτώσεων γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1 

του άρθρου 21 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με 

χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έως 

πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. Με τις ποινές του προηγούμενου 

εδαφίου τιμωρείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας που διαβιβάζει δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα κατά παράβαση του άρθρου 9 καθώς και εκείνος που 

δεν συμμορφώνεται προς την δικαστική απόφαση του άρθρου 14 του 

παρόντος νόμου.  

6. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου είχε σκοπό 

να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ή 

να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) ετών και χρηματική 

ποινή τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών έως δέκα 

εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.  

7. Αν από τις πράξεις των παρ. 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου προκλήθηκε 

κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή για 

την εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον 
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πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών έως δέκα εκατομμυρίων 

(10.000.000) δραχμών.  

8. Αν οι πράξεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου τελέσθηκαν από 

αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηματική ποινή.  

9. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αν υπεύθυνος 

επεξεργασίας δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ευθύνεται ο εκπρόσωπος του 

νομικού προσώπου ή ο επικεφαλής της δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή 

οργανισμού αν ασκεί και ουσιαστικά τη διοίκηση ή διεύθυνση αυτών.  

10. Για τα εγκλήματα του παρόντος άρθρου ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής 

καθώς και οι προς τούτο ειδικά εντεταλμένοι υπάλληλοι του τμήματος 

ελεγκτών της Γραμματείας, είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και έχουν όλα 

τα δικαιώματα που προβλέπει σχετικά ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. 

Μπορούν να διενεργούν προανάκριση και χωρίς εισαγγελική παραγγελία, 

όταν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα ή υπάρχει κίνδυνος 

από την αναβολή.  

11. Για τα εγκλήματα της παρ. 5 του παρόντος άρθρου καθώς επίσης και σε κάθε 

άλλη περίπτωση όπου προηγήθηκε διοικητικός έλεγχος από την Αρχή, ο 

Πρόεδρος αυτής ανακοινώνει γραπτώς στον αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε 

αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από την Αρχή και διαβιβάζει σε αυτόν όλα τα 

στοιχεία και τις αποδείξεις.  

12. Η προανάκριση για τα εγκλήματα του παρόντος άρθρου περατώνεται μέσα σε 

δύο (2) το πολύ μήνες από την άσκηση της ποινικής δίωξης και εφόσον 

υπάρχουν ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη, η 

δικάσιμος ορίζεται σε ημέρα που δεν απέχει περισσότερο από τρεις (3) μήνες 

από το πέρας της προανάκρισης ή αν η παραπομπή έγινε με βούλευμα δύο (2) 

μήνες από τότε που αυτό έγινε αμετάκλητο. Σε περίπτωση εισαγωγής της 

υπόθεσης με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο δεν 

επιτρέπεται η προσφυγή κατά του κλητήριου θεσπίσματος.  

13. Δεν επιτρέπεται αναβολή της δίκης για τα εγκλήματα του παρόντος άρθρου 

παρά μόνον μία φορά για εξαιρετικά σοβαρό λόγο. Στην περίπτωση αυτή 

ορίζεται ρητή δικάσιμος, που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) μήνες και η 

υπόθεση εκδικάζεται κατ’ εξαίρεση πρώτη.  

14. Τα κακουργήματα που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του δικαστηρίου των εφετών.  
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*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 3 άρθρ. 13 Ν. 2774/1999, ΦΕΚ Α 287/22.12.1999  

 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό 

 τομέα», ορίζεται ότι: 

 «Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 14 του άρθρου 22 του ν. 2472/1997 

 εφαρμόζονται και επί των πράξεων των προηγουμένων παραγράφων». 

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. άρθρο 8 Ν. 3144/2003 σχ. με Προστασία Ατομικών 

Δεδομένων των εργαζομένων και επιβολή κυρώσεων του παρόντος 

 

Άρθρο 23 

Αστική ευθύνη  

1. Φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση 

του παρόντος νόμου, προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε πλήρη 

αποζημίωση. Αν προκάλεσε ηθική βλάβη, υποχρεούται σε χρηματική 

ικανοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την 

πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον.  

2. Η κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για 

παράβαση του παρόντος νόμου ορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των δύο 

εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα 

μικρότερο ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια. Η χρηματική αυτή 

ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξαρτήτως από την αιτούμενη αποζημίωση για 

περιουσιακή βλάβη.  

3. Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου εκδικάζονται κατά τα άρθρα 664 - 676 

του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ανεξάρτητα από την τυχόν έκδοση ή μη 

απόφασης της Αρχής ή την τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς και από την 

αναστολή ή αναβολή της για οποιοδήποτε λόγο. Η απόφαση του δικαστηρίου 

εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο.  

 

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. άρθρο 8 Ν. 3144/2003 σχ. με Προστασία Ατομικών 

Δεδομένων των εργαζομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 24 

Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας 

1. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αρχείων τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να υποβάλλουν την κατά το άρθρο 

6 γνωστοποίηση λειτουργίας στην Αρχή μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη 

λειτουργίας της Αρχής.  

2. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αρχείων με 

ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου, προκειμένου να εκδοθεί η κατά την παρ. 3 του άρθρου 7 

άδεια.  

3. Για αρχεία που λειτουργούν και επεξεργασίες που εκτελούνται κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να 

προβούν στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 ενημέρωση των υποκειμένων 

μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής. Η ενημέρωση, 

εφόσον αφορά μεγάλο αριθμό υποκειμένων μπορεί να γίνει και δια του τύπου. 

Στην περίπτωση αυτή τις λεπτομέρειες καθορίζει η Αρχή. Οι διατάξεις της 

παρ. 4 του άρθρου 11 έχουν εφαρμογή και εν προκειμένω. 

 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 5 άρθρου 8. Ν. 2819/2000, ΦΕΚ Α  

 84/15.3.2000 ορίζεται ότι: 

 «5. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 

 2472/1997 παρατείνονται έως την 21η Ιανουαρίου 2001». 

4. Για τα εξ ολοκλήρου μη αυτοματοποιημένα αρχεία οι προθεσμίες των 

προηγουμένων παραγράφων είναι ενός (1) χρόνου.  

5. Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, και 19 παρ. 1 του παρόντος νόμου δεν 

εφαρμόζονται στο ποινικό μητρώο και στα υπηρεσιακά αρχεία που τηρούνται 

από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

λειτουργίας της ποινικής δικαιοσύνης και στο πλαίσιο της λειτουργίας της.  

 

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 11 Ν. 2623/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε 

 με την παρ. 2 άρθρ. 47 Ν. 2721/1999 ορίζεται ότι: 
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 «2. Οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 3, και 4 του άρθρου 

 24 του ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 

 2623/1998 λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 1999.» 

 

 

Άρθρο 25 

Έναρξη λειτουργίας της Αρχής  

1. Μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 

διορίζεται ο Πρόεδρος της Αρχής και ο αναπληρωτής του. Μέσα στην ίδια 

προθεσμία ο Υπουργός Δικαιοσύνης υποβάλει στον Πρόεδρο της Βουλής 

πρόταση για τον διορισμό των τεσσάρων τακτικών μελών της Αρχής και των 

ισάριθμων αναπληρωτών τους.  

2. Ο χρόνος της έναρξης λειτουργίας της Αρχής ορίζεται με απόφαση του 

Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) 

μήνες μετά τη συγκρότηση της Αρχής. Από τον διορισμό των μελών της και 

έως την κατά τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου πλήρωση 

των θέσεων της Γραμματείας της, η Αρχή εξυπηρετείται από προσωπικό το 

οποίο αποσπάται προσωρινά σε αυτήν, με απόφασή της, κατά παρέκκλιση από 

κάθε άλλη διάταξη.  

3. Έως ότου η Αρχή λειτουργήσει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η 

εκκαθάριση των δαπανών της γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού της 

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  

4. Η κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου απόφαση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης για τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της Αρχής δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε τέσσερις (4) τουλάχιστον ημερήσιες 

πολιτικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα και 

την Θεσσαλονίκη και σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές 

εφημερίδες.  

Άρθρο 26 

Έναρξη ισχύος  

1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 20 του παρόντος νόμου 

αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
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2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων αρχίζει από την κατά το προηγούμενο άρθρο 

έναρξη λειτουργίας της Αρχής.   
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ΝΟΜΟΣ 2774/1999 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ 

ΤΟΜΕΑ  
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 2774  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

1. Σκοπός του παρόντος νόμου αυτού η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

των ατόμων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής και η θέσπιση των προϋποθέσεων για 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό 

τομέα. Ο Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50 Α΄ /10.04.1997) εφαρμόζεται για κάθε ζήτημα 

σχετικό με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που δεν ρυθμίζεται 

ειδικότερα από τον παρόντα νόμο.  

 

Άρθρο 2  

Ορισμοί 

 

Εκτός των ορισμών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του Ν. 2472/97 για τους 

σκοπούς του νόμου αυτού νοούνται ως: 

α) “συνδρομητής”, κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση με 

φορέα παροχής διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την παροχή 

των υπηρεσιών αυτών. 

β) “χρήστης”, κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί διαθέσιμη στο κοινό 

τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, χωρίς να 

είναι απαραίτητα συνδρομητής της. 

γ) “δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο” τα συστήματα μετάδοσης, ο εξοπλισμός 

μεταγωγής και τα λοιπά μέσα που επιτρέπουν την μεταφορά σημάτων μεταξύ 

συγκεκριμένων τερματικών σημείων με τη χρήση καλωδίου, ραδιοκυμάτων, οπτικών 

ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιούνται εν μέρει ή εν όλω, 

για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών.  

δ) “τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες” οι υπηρεσίες των οποίων η παροχή συνίσταται εν 

όλω ή εν μέρει στη μετάδοση και περαιτέρω διαβίβαση σημάτων μέσω 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων εξαιρουμένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

εκπομπών. 
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Άρθρο 3 

Υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

 

1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που συνδρομητές κατά τους 

ορισμούς του νόμου αυτού είναι νομικά πρόσωπα, όπως ορίζεται ειδικότερα στα 

παρακάτω άρθρα.  

 

2. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών σε δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ιδίως μέσω του ψηφιακού 

δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών (Integrated Services Digital Network - ISDN) 

και των δημοσίων ψηφιακών κινητών δικτύων. Για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο μη διαθέσιμων στο 

κοινό υπηρεσιών εφαρμόζεται ο Ν. 2472/97.  

 

3. Τα άρθρα 6 και 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις γραμμές συνδρομητών 

που συνδέονται με ψηφιακά κέντρα και όταν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό σε 

γραμμές συνδρομητών που συνδέονται με αναλογικά κέντρα και δεν συνεπάγεται 

δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)  κατόπιν γνωστοποιήσεως των ενδιαφερόμενων 

οργανισμών κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις περιπτώσεις 

όπου είναι τεχνικώς αδύνατο ή επιφέρουν δυσανάλογη επένδυση. 

 

Άρθρο 4 

Γενικές αρχές 

 

1. Οποιαδήποτε χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως ορίζονται στο νόμο 

αυτό προστατεύεται από τις ρυθμίσεις για το απόρρητο των επικοινωνιών. Η 

άρση του απορρήτου σε δημόσιες αρχές είναι επιτρεπτή μόνο για τους λόγους και 

υπό τους όρους και διαδικασίες που ορίζει ο Ν. 2225/94 (ΦΕΚ 121 Α’ 

/20.07.1994), όπως ισχύει. 

 

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο εάν: 
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α) ο συνδρομητής ή ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από 

ενημέρωση για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό και την έκταση της 

επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών ή 

β) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία ο 

συνδρομητής ή ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων 

κατά το προσυμβατικό στάδιο μετά από αίτηση του συνδρομητή. 

 

3.  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιορίζεται στο 

απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.  

 

4.  Ο φορέας παροχής δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο 

κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα ή να τα διαβιβάζει σε τρίτους για άλλους σκοπούς και 

ιδίως για σκοπούς διαφήμισης ή εμπορικής έρευνας αγοράς προϊόντων και 

υπηρεσιών εκτός εάν ο συνδρομητής ή ο χρήστης έχει ρητά και ειδικά δώσει τη 

συγκατάθεσή του. Η συγκατάθεση απαιτείται να είναι έγγραφη εφόσον τα 

δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους. Η συγκατάθεση μπορεί σε κάθε περίπτωση 

να αρθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση άρσης της 

συγκατάθεσης και εφόσον τα δεδομένα έχουν στο μεταξύ ανακοινωθεί σε τρίτους 

η ανάκληση ανακοινώνεται σε αυτούς με φροντίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

Ο φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό 

τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας απαγορεύεται να εξαρτά την παροχή των 

υπηρεσιών αυτών από τη συγκατάθεση του συνδρομητή/ χρήστη για την 

επεξεργασία των δεδομένων αυτών για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που 

εξυπηρετούν άμεσα την παροχή των υπηρεσιών τις οποίες αφορά ο νόμος αυτός.  

 

5.  Ο σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνικών μέσων καθώς και ο εξοπλισμός για την 

παροχή διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με 

κριτήριο και σκοπό την επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα.  

 

6.  Ο παρέχων διαθέσιμες στο κοινό τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες οφείλει να καθιστά 

δυνατή την χρήση και πληρωμή των υπηρεσιών αυτών ανωνύμως ή με 

ψευδώνυμο, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Σε περίπτωση 
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αμφισβήτησης για την τεχνική δυνατότητα της ανώνυμης και ψευδώνυμης χρήσης 

και πληρωμής των υπηρεσιών αυτών γνωμοδοτεί η Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με τις 

οικείες διατάξεις.  

 

 Άρθρο 5 

Δεδομένα κίνησης και χρέωσης - Αναλυτική χρέωση 

 

1. Τα δεδομένα κίνησης που αφορούν συνδρομητές και χρήστες, τα οποία 

υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πραγματοποίηση κλήσεων και 

αποθηκεύονται από το φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και 

διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας πρέπει να απαλείφονται η να 

καθίστανται ανώνυμα κατά τη λήξη της κλήσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων 

των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 

 

2. Για τη χρέωση των συνδρομητών και την πληρωμή των διασυνδέσεων, εφόσον 

είναι αναγκαίο επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα που 

αφορούν τον αριθμό ή την ταυτότητα της συσκευής του συνδρομητή, τη 

διεύθυνση του συνδρομητή και τον τύπο της συσκευής, τον συνολικό αριθμό των 

προς χρέωση μονάδων για τη λογιστική περίοδο, τον αριθμό του καλούμενου 

συνδρομητή, τον τύπο, το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια των κλήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν ή/και τον όγκο των διαβιβασθέντων δεδομένων, την 

ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η κλήση/ υπηρεσία, άλλες πληροφορίες 

που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία πληρωμής όπως προκαταβολές, 

πληρωμές με δόσεις, αποσύνδεση, υπομνηστική επιστολή. Η επεξεργασία αυτή 

επιτρέπεται μόνο έως το τέλος της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να 

αμφισβητηθεί νομίμως ο λογαριασμός ή να επιδιωχθεί η πληρωμή του. 

 

3. Εφόσον το ζητήσει ο συνδρομητής ή ο χρήστης, ο φορέας παροχής 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής 

υπηρεσίας οφείλει να διαγράφει τα τρία τελευταία ψηφία των κληθέντων 

αριθμών. Εφόσον το ζητήσει ο συνδρομητής ή ο χρήστης, ο φορέας παροχής 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής 

υπηρεσίας υποχρεούται σε πλήρη διαγραφή των κληθέντων αριθμών, αμέσως 

μετά την αποστολή του λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή δεν θα υφίσταται για 
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την εταιρία υποχρέωση απόδειξης της ορθότητας των στοιχείων των 

λογαριασμών. 

 

4. Η επεξεργασία των δεδομένων κίνησης και χρέωσης πρέπει να ανατίθεται σε 

πρόσωπα τα οποία ενεργούν υπό την εποπτεία των φορέων παροχής των 

δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή και των διαθέσιμων στο κοινό 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τα οποία ασχολούνται με τη διαχείριση των 

χρεώσεων ή της κίνησης, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις πελατών, την ανίχνευση 

της απάτης και με την εμπορική προώθηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

του φορέα.  

 

5. Οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την έκδοση και λήψη μη 

αναλυτικών λογαριασμών. Σε περίπτωση συσκευής σε χώρο με πολλούς 

κατοίκους ή διαμένοντες ή σε επαγγελματική εγκατάσταση με πολλούς χρήστες 

για την αποστολή αναλυτικού λογαριασμού χρειάζεται έγγραφη βεβαίωση του 

συνδρομητή ότι οι χρήστες έχουν ενημερωθεί ή θα ενημερωθούν με τον κατά 

περίπτωση πρόσφορο τρόπο για την αποστολή αναλυτικών λογαριασμών στον 

συνδρομητή.  

 

6. Οι παράγραφοι 1,2,3,4 του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη ότι η 

Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνεται από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για τα δεδομένα που 

αφορούν τη χρέωση ή την κίνηση με σκοπό την επίλυση διαφορών, που 

σχετίζονται ιδίως με τη διασύνδεση ή τη χρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας.  

 

Άρθρο 6 

Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισμός αναγνώρισης καλούσας και 

συνδεδεμένης γραμμής 

 

1. Σε περίπτωση που παρέχεται η ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραμμής, ο 

καλών χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα, με απλά μέσα και ατελώς, να 

εμποδίζει αυτή τη λειτουργία ανά κλήση. Ο καλών συνδρομητής πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα αυτή ανά γραμμή. 
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2. Σε περίπτωση που παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραμμής, ο 

καλούμενος συνδρομητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα, με απλά μέσα και ατελώς 

να μην επιτρέπει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραμμής για τις 

εισερχόμενες κλήσεις. 

 

3. Σε περίπτωση που παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραμμής και η 

ένδειξη αυτή γίνεται πριν γίνει οριστικά η κλήση ο καλούμενος συνδρομητής 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα με απλά μέσα, να μη δέχεται την εισερχόμενη κλήση 

όταν ο καλών χρήστης ή συνδρομητής δεν έχει επιτρέψει την ένδειξη της 

ταυτότητας της καλούσας γραμμής. 

 

4. Σε περίπτωση που παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεμένης γραμμής, ο 

καλούμενος συνδρομητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαλείφει, με απλά 

μέσα και ατελώς, την ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεμένης γραμμής στον 

καλούντα χρήστη. 

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν επίσης όσον αφορά κλήσεις προς χώρες 

που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 

ισχύουν επίσης και για τις εισερχόμενες κλήσεις που προέρχονται από τρίτες 

χώρες.    

 

6. Σε περίπτωση που παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας ή και 

συνδεδεμένης γραμμής, οι φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέσο το 

κοινό και τους συνδρομητές σχετικά, όπως επίσης και για τις δυνατότητες που 

ορίζονται στις παραγράφους 1-4. 

 

7. Ο φορέας παροχής δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο 

κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να διαθέτει μέσα εξουδετέρωσης της 

δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής: 

α) για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά από αίτηση του συνδρομητή που 

ζητεί τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων. Τα δεδομένα που 

περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή 

αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα από το φορέα παροχής δημόσιου 
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τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής 

υπηρεσίας μόνο έναντι του συνδρομητή/χρήστη που ζητεί τον εντοπισμό και 

κατόπιν διαγράφονται.   

 

β) Επί τη βάσει της ανά γραμμή απάλειψης για δημόσιες υπηρεσίες που 

ασχολούνται με τις κλήσεις άμεσης επέμβασης ή ιδιωτικούς φορείς άμεσης 

επέμβασης αναγνωρισμένους από το κράτος σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις 

ώστε να δίδεται απάντηση στις κλήσεις αυτές. Τα δεδομένα που περιέχουν την 

αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή αποθηκεύονται και 

είναι διαθέσιμα από την υπηρεσία ή τον ιδιωτικό φορέα άμεσης επέμβασης 

μόνο για το σκοπό της άμεσης απάντησης και επέμβασης και για το χρονικό 

διάστημα που είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση του σκοπού και κατόπιν 

διαγράφονται.  

 

Άρθρο 7 

Αυτόματη προώθηση κλήσεων 

 

Ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να εμποδίζει τις αυτόματα προωθούμενες κλήσεις 

από τρίτους στην τερματική του συσκευή. Ο φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να παρέχει 

ατελώς την αντίστοιχη τεχνική δυνατότητα. Σε περίπτωση αμφισβήτησης αυτής της 

τεχνικής δυνατότητας γνωμοδοτεί η Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.  

Άρθρο 8 

Κατάλογοι συνδρομητών 

 

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους έντυπους ή 

ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του 

κοινού ή μπορούν να ληφθούν μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, 

πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας 

συγκεκριμένου συνδρομητή(όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) εκτός εάν ο 

συνδρομητής έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση 

συμπληρωματικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Ο συνδρομητής δικαιούται, εφόσον το ζητεί, να μην συμπεριλαμβάνεται σε 

έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο, να δηλώνει ότι δεν επιτρέπει τη χρησιμοποίηση 
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των προσωπικών του στοιχείων για απευθείας εμπορική προώθηση, να ζητά να 

παραλείπεται η διεύθυνσή του εν μέρει και να μην επιτρέπει να υπάρχει αναφορά 

που να αποκαλύπτει το φύλο του, εφόσον τούτο είναι γλωσσικά εφικτό. Ο φορέα 

παροχής της υπηρεσίας μπορεί να χρεώνει τον συνδρομητή που επιθυμεί να μην 

αναφέρονται τα στοιχεία του στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι η χρέωση, 

περιορίζεται στο πραγματικό κόστος του φορέα παροχής της υπηρεσίας για την 

προσαρμογή και ενημέρωση της καταστάσεως των συνδρομητών των οποίων τα 

στοιχεία δεν θα εγγραφούν στο δημόσιο κατάλογο. Το ύψος και ο τρόπος 

καταβολής του ποσού καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με 

απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ..  

3. Τα δικαιώματα που παρέχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν για 

τους συνδρομητές που είναι φυσικά πρόσωπα. Όταν οι συνδρομητές είναι νομικά 

πρόσωπα τα στοιχεία που δημοσιεύονται σε τηλεφωνικούς καταλόγους 

περιορίζονται στα απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας του νομικού 

προσώπου (επωνυμία ή διακριτικός τίτλος, έδρα, νομική μορφή, κύριο 

αντικείμενο δραστηριότητας, διεύθυνση) εκτός εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

νομικού προσώπου έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση 

συμπληρωματικών στοιχείων. 

 

Άρθρο 9 

Μη ζητηθείσες κλήσεις  

 

1.  Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση 

ιδίως με χρήση αυτόματων συσκευών κλήσεως ή συσκευών τηλεομοιοτυπίας ή η 

πραγματοποίηση μη ζητηθεισών κλήσεων γενικώς με οποιοδήποτε 

τηλεπικοινωνιακό μέσο με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απ’ 

ευθείας εμπορικής προώθησης προιόντων ή υπηρεσιών ή για κάθε είδους 

διαφημιστικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση συνδρομητών, οι 

οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεση τους.  

 

2.  Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών κλήσεων για τους παραπάνω 

σκοπούς, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται 

τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας παροχής διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών 
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υπηρεσιών, υποχρεούται να καταχωρεί τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο 

συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.  

 

3.  Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τους συνδρομητές που είναι νομικά 

πρόσωπα εκτός εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη λήψη μη 

ζητηθεισών κλήσεων που γίνονται για τους παραπάνω σκοπούς.  

 

4.  Οι δηλώσεις των προηγουμένων παραγράφων γίνονται χωρίς επιβάρυνση και 

απευθύνονται στο φορέα παροχής δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και 

διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας 

 

Άρθρο 10 

Ασφάλεια  

 

1. Ο φορέας παροχής διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οφείλει 

να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να 

προστατεύεται η ασφάλεια των υπηρεσιών του, και εφόσον χρειάζεται από κοινού 

με το φορέα παροχής του δημοσίου δικτύου τηλεπικοινωνιών και η ασφάλεια του 

δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Λαμβανομένων υπόψη των πλέον 

πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων και του κόστους εφαρμογής τους, τα μέτρα 

αυτά εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τον υπάρχοντα κίνδυνο. 

 

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του 

δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ο φορέας που παρέχει διαθέσιμη στο κοινό 

τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει τους συνδρομητές για τον 

κίνδυνο αυτό και για όλες τις τυχόν δυνατότητες αποτροπής του κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους. Η ενημέρωση αυτή δεν 

απαλλάσσει τον φορέα από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1. 
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Άρθρο 11 

Αρμοδιότητες της Αρχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 

1. Εκτός των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί από το ν.2472/97 και άλλες 

ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τις διατάξεις του παρόντος η Αρχή: 

α) καταγγέλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις αρμόδιες 

διοικητικές και δικαστικές αρχές και 

β) εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και 

λεπτομερειακών θεμάτων στα οποία αναφέρεται ο παρόν νόμος. 

2. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ.Τ. η 

πράξη της Αρχής εκδίδεται μετά από κοινοποίηση της σχετικής από φασης της 

Ε.Ε.Τ.Τ.. 

Άρθρο 12 

Αστική ευθύνη 

 

1.  Φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, που κατά παράβαση του νόμου αυτού 

προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση. Αν προκάλεσε 

ηθική βλάβη, υποχρεούται σε χρηματική ικανοποίηση. Ο υπόχρεος απαλλάσσεται 

από την ευθύνη αν αποδείξει ότι δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει την 

πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον. 

 

2.  Η κατά το άρθρο 932 Α.Κ. χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για 

παράβαση του παρόντος νόμου ορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των δύο 

εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα 

μικρότερο ποσό. Η χρηματική αυτή ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξαρτήτως από 

την αιτούμενη αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη. 

 

3.  Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου εκδικάζονται κατά τα άρθρα 664-676 του 

Κώδικα πολιτικής Δικονομίας, ανεξάρτητα από την τυχόν έκδοση ή μη απόφασης 

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή την τυχόν άσκηση 

ποινικής δίωξης. Η απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δύο 

(2) μήνες από την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο. 
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Άρθρο 13 

Ποινικές κυρώσεις 

 

1.  Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόμου χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, 

μεταδίδει, ανακοινώνει, δημοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

συνδρομητών ή χρηστών τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή 

επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λαβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων, ή τα 

εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιη τουλάχιστον ενός 

(1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως 

δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών ,αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα 

από άλλες διατάξεις. 

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας που δεν συμμορφώνεται με τις πράξεις της Αρχής που 

επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄και ε΄ της παρ.1 του 

άρθρου 21 του ν.2472/97, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και 

με χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έως 

πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 14 του άρθρου 22 του ν. 2472/97 

εφαρμόζονται και επί των πράξεων των προηγούμενων παραγράφων. 

 

Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει μετά την πάροδο τριών μηνών 

από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους. 

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ



 

 

ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΙΟ

 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΑ


