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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Νη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ ζήκεξα απμάλνληαη ζπλερψο θαη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαζψο 

θαη ε δηεθπεξαίσζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ έρεη σο απνηέιεζκα ην ράζηκν πνιχηηκνπ ρξφλνπ ζηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ θνξέα θαη αλακνλή ζηηο νπξέο. Ξαξάιιεια, ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ 

πνπ εμνηθεηψλεηαη κε ην Γηαδίθηπν νινέλα θαη απμάλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηά ηα δχν γεγνλφηα 

νδεγνχλ πνιινχο θπβεξλεηηθνχο θνξείο λα πξνβαίλνπλ ζηε δηάζεζε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο κέζσ δηθηπαθψλ ηφπσλ (web-sites) ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ ηαρεία 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε απηνχο. 

 Πηελ παξαθάησ εξγαζία, θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα, ψζηε λα απνηππσζεί ε εηθφλα πνπ 

επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα.  

 Ζ παξνχζα εξγαζία απαξηίδεηαη απφ πέληε θεθάιαηα, θαζψο επίζεο θαη απφ ηέζζεξα 

ελδηαθέξνληα παξαξηήκαηα. Αξρηθψο, γίλεηαη κία αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηα είδε ησλ ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηα ζηάδηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 Πηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα επίπεδα εθαξκνγήο ηνπ e – Government ζηελ Διιάδα, 

θαζψο επίζεο γίλεηαη αλάιπζε ηεο πχιεο e – Gov.gr & ηνπ ζπζηήκαηνο Taxis. 

 Θαηφπηλ, αθνινπζεί κία αλάιπζε θαη θξηηηθή πάλσ ζην ζεκεξηλφ επίπεδν Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, θαη κειεηψληαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο καο. 

 Αθνινχζσο, παξνπζηάδεηαη κία SWOT Analysis, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηνπηθήο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο Ν.Ρ.Α. 

              Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζεκειηψλεη ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα. 

 Πηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ηέζζεξα πνιχ ελδηαθέξνληα παξαξηήκαηα. Πην πξψην, γίλεηαη 

ιφγνο γηα ην πξνγξακκαηηζηηθφ πιαίζην θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο γηα ην δηάζηεκα 2007 – 2013, θαζψο επίζεο αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά φια ηα πξνγξάκκαηα θαη νη ζηφρνη ηνπο, ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα καο.  

 Πην δεχηεξν παξάξηεκα, παξνπζηάδεηαη ε ηερληθή αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο Taxis. Ρα 

ζηνηρεία πξνέθπςαλ απφ έξεπλα κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ 

(πξψελ Θ.Δ.Ξ..Ν.). 

   Πην ηξίην παξάξηεκα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ Δζληθή Ξχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ermis. 

   Πην ηέηαξην παξάξηεκα δίλεηαη έλα ππνζεηηθφ ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγήζακε ζρεηηθά κε 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή απνδείμεσλ, κέζα απφ ην νπνίν παξνπζηάδεηαη έλα απιφ παξάδεηγκα 

εθαξκνγήο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Πην ηέινο ηνπ παξαξηήκαηνο απηνχ γίλεηαη κηα 

αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 
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SUMMARY 

The requirements of people today are increased continuously and the search of information as well as 

the transaction of various work have as result the loss of precious time in the localisation of 

responsible institution and waiting in the tails. At the same time, the percentage of citizens that is 

familiarized with the Internet continuously increases. These two facts lead a lot of governmental 

institutions proceed in the disposal of applications of electronic governing via network places (web-

sites) which they aim in the rapid service of citizens.  

  In the following work, was made an effort, to show the statement that exists in Greece about 

e-government.  

  The present work is composed from five chapters, as well as from four specially interesting 

annexes. Initially, there is a report in the significance of Electronic Government, its characteristics, 

the types of services, as well as the stages that are required for their application.  

  Afterwards, they are presented the levels of application e - Government in Greece, while also 

there is analysis of gate e - Gov.gr and Taxis system.  

   Then, follows an analysis and criticism on current level of Electronic Government in Greece, 

and is studied its repercussions in the sector of competitiveness of the country.  

   Afterwards, is presented a SWOT Analysis, for the application of local Electronic 

Government from Local authorities.  

   Furthermore, is presented the laws about e-gov in Greece. 

   Afterwards, they are mentioned four very interesting anneces. In first, it is referred the 

programming frame at the next period, where is presented the digital strategy of country for interval 

2007 - 2013, while also are reported analytically all programs and their objectives, that will lead to 

the upgrade of quality of services of electronic government in Greece.  

    In the second annex, is presented the technical analysis of system Taxis. The elements 

resulted from research via the General Secretariat of Informative Systems (former 

[K].[E].[P].[Y].[O].). 

    In the third annex is mentioned information about Greek Government Portal "Ermis"    

    Finally, in the forth annex is mentioned a system that is developed about e-submission of 

receipts, through is showed a simple practice example of e-government. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Αο θαληαζηνχκε έλαλ θφζκν φπνπ ε επαθή καο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζα ήηαλ έλα θιηθ 

καθξηά. Αηηήζεηο, πηζηνπνηεηηθά, άδεηεο νηθνδνκήο, πιεξσκέο πξνζηίκσλ, δηαβαηήξηα, ηαπηφηεηεο.. 

ια ζηα ρέξηα καο ρσξίο νπξέο, ρσξίο γλσξηκίεο κε θαιφβνπινπο ππαιιήινπο, ρσξίο 

αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζην λεπξηθφ καο ζχζηεκα. Απηφο είλαη ν θφζκνο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 
1
Ζ είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζην "γξαθεηνθξαηηθφ ιαβχξηλζν" ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί λα 

έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη ρξφληα, αιιά ζρεδφλ ζε φιν ηνλ θφζκν, νη θπβεξλήζεηο αλαξσηηνχληαη 

αθφκα, αλ ν κίηνο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη λα μεδηπιψλνπλ, είλαη θαη ν ζσζηφο. 

Αξρηθά, φηαλ ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έθαλε ηα πξψηα βήκαηά ηεο φινη κηινχζαλ γηα 

ζπζηήκαηα, ηερλνινγίεο, δίθηπα θαη ινγηζκηθά… Πηελ πνξεία, φκσο, έγηλε εκθαλέο φηη ζην e-

government ε ηερλνινγία δελ είλαη πξσηαγσληζηήο. Δίλαη έλα κέζν θαη ζπλεπψο, αλ δελ ην 

ρξεζηκνπνηεί θαλείο, ράλεη θάζε αμία. 

Πήκεξα, ινηπφλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αξκφδησλ θνξέσλ αλαγλσξίδεη φηη γηα λα 

πεηχρεη ην e-government απαηηείηαη αιιαγή ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

εθπαίδεπζε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, δεκηνπξγία ςεθηαθήο θαη ηερλνινγηθήο θνπιηνχξαο ζηνλ 

πνιίηε, θαη πάλσ απφ φια ελεκέξσζε πξνο φιεο ηηο πιεπξέο. 

Θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε ρψξα καο "θαιά" θξαηεί ηηο 

ηειεπηαίεο ζέζεηο ησλ επξσπατθψλ εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ. Θεσξεηηθά, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

θνλδπιίσλ ηεο ΘηΞ αθνξά ζην e-government, αιιά, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ πνξεία ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, θαηαλνεί απηφκαηα θαη ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα καο. Ξιελ ηνπ TAXISnet, ηνπ IKAnet θαη θάπνησλ κηθξψλ έξγσλ, ε e-

πξφνδνο ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ κφλν κεδακηλή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί. Ξαξάιιεια, 

βέβαηα, θαη ε e-γλψζε ηεο ζπληξηπηηθήο κεξίδαο ησλ πνιηηψλ δελ θηλείηαη ζε θαιχηεξα επίπεδα. 

Ξνιιά, ινηπφλ, ηα εκπφδηα. Ξνιιά ηα ρξήκαηα. Ξνιινί νη εκπιεθφκελνη θνξείο. Ξνιιά ηα βήκαηα 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, γηα λα κπνξέζεη ε ρψξα καο λα πξνζεγγίζεη ηελ e-εηνηκφηεηα ησλ 

ππφινηπσλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ. Ίζσο γηα απηφ θαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ηειηθψο, λα 

απνηειεί ην θξηζηκφηεξν ζηνίρεκα ηεο ρψξα καο γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

Ζ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ε δηείζδπζή ηεο ζε παγθφζκην επίπεδν θξχβνπλ πνιιά 

εκπφδηα. Πηε ρψξα καο, ε ζπλνιηθή επζχλε ηεο πνξείαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνο ην e-

government βαξαίλεη ηνπο ψκνπο ηνπ ΞΔΠΓΓΑ θαη εηδηθφηεξα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, βέβαηα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ έξγσλ e-government πνπ 

πξέπεη λα πινπνηεζνχλ, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ΘηΞ πνπ βξίζθεηαη 

ππφ ηελ επζχλε ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

Πηηο ζεκαληηθφηεξεο πξσηνβνπιίεο ζην ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζπλαληάκε ηε 

δεκηνπξγία ησλ ΘΔΞ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξηάδλε, ηηο πξνθεξχμεηο ησλ δπν κεγάισλ έξγσλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο Πχδεπμηο θαη Police Online, ην TAXISnet, ηε δεκηνπξγία ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Ξνιηηεία, πνπ είρε ζρεδηαζηεί γηα λα θαιχςεη e-αλάγθεο πνπ δελ 

ήηαλ επηιέμηκεο απφ ηελ ΘηΞ, κηα πξνζπάζεηα πνπ δελ νινθιεξψζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο 

δνκήο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, ηε δεκηνπξγία ηεο ΘηΞ ΑΔ - κηαο 

εηαηξίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ e-

έξγσλ ηνπο -, ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ΞεΠΞ, ηε δεκηνπξγία ηνπ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηα "crash" πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο ζηα 

νπνία ζπκκεηείραλ νη γεληθέο γξακκαηείεο ησλ ππνπξγείσλ θαη ζηειέρε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη βέβαηα 

                                                
1 http://www.go-online.gr/, ε-Δπηρεηξείλ::Αθηεξψκαηα::Γεκφζηνο Ρνκέαο - Online πεξεζίεο, 

Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε: Έλα άγλσζην ζηνίρεκα 
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ην ζρεδηαζκφ, ηελ έληαμε θαη ηελ πξνθήξπμε πνιιψλ ζρεηηθψλ έξγσλ πνπ, δπζηπρψο φκσο, δελ 

αθνινχζεζαλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαη ην δξφκν ηεο θαηαθχξσζεο. 

Πήκεξα, πνιιέο πηπρέο ηεο παξειζνχζεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έρνπλ αιιάμεη. Ζ Δπηηξνπή Ξιεξνθνξηθήο πνπ δεκηνπξγήζεθε πξηλ 

απφ έλα ρξφλν πεξίπνπ, βξίζθεηαη ζήκεξα πνιχ θνληά ζηελ νινθιήξσζε ελφο ζρεδίνπ εζληθήο 

επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο κε ηελ νλνκαζία Τεθηαθή Πηξαηεγηθή. Ρν ελ ιφγσ ζρέδην αθνξά ζηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2007 έσο θαη 2013 θαη πξνηείλεη, αλάκεζα ζε άιια, ηελ πηνζέηεζε ηεο πξαθηηθήο 

ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη γηα ην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ην Πχδεπμηο, πνπ απνηειεί θαη αθξνγσληαίν ιίζν ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, έρεη πιένλ θαηαθπξσζεί, θπβεξλεηηθή απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία 

εζληθήο δεκφζηαο πχιεο ζην Γηαδίθηπν έρεη ήδε ιεθζεί, ελψ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί Ππκβνχιην 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΖΓ) θαη εηδηθή ππεξεζία ε νπνία ζα αλαιάβεη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ησλ έξγσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΞΔΠΓΓΑ. Κάιηζηα, ην Ππκβνχιην 

ήδε εθπνλεί κειέηε γηα ηελ απνηχπσζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο. 

Δίλαη πάλησο ραξαθηεξηζηηθφ ην φηη ν φξνο e-government δελ είλαη γλσζηφο ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ νχησο ή άιισο δε βιέπεη θαη θακία νπζηαζηηθή δηαθνξά 

ζηελ επαθή ηνπ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Πε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα θχξηα εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δελ είλαη ηερληθά. Δίλαη θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζκηθά. Ρν e-government πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε, ηε θηινζνθία 

θαη ηε δνκή ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Απαηηεί εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αιιά θαη 

ησλ πνιηηψλ, αληηκεηψπηζε πιήζνπο ζεζκηθψλ δεηεκάησλ, ζεκαληηθή δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

ια απηά ηα εκπφδηα ζηελ εμάπισζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα ιπζνχλ άκεζα 

θαη ε αξρή θαιφ ζα ήηαλ λα γίλεη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο άγλνηαο ησλ πνιηηψλ, πνπ ζηελ 

παξνχζα θάζε ειάρηζηε γλψζε έρνπλ γχξσ απφ ην ηη ζεκαίλεη Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, ηη 

αιιαγέο ζα θέξεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ην e-government, ηη είλαη ην πξφγξακκα Αξηάδλε ή ην 

πξφγξακκα Θεζέαο. Νχησο ή άιισο, αθφκα θαη ην ηειεηφηεξν ηερλνινγηθφ ζχζηεκα γηα λα 

ραξαθηεξηζηεί πεηπρεκέλν, απαηηεί, αλ κε ηη άιιν, ρξήζηεο. 
1
Ξέξαλ ησλ ελδηάκεζσλ αμηνινγήζεσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΘηΞ θαη ησλ 

δηάθνξσλ κεηξήζεσλ πνπ δηελεξγεί ε ΔΔ, απνγνεηεπηηθά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα δηάθνξσλ 

κειεηψλ αλαθνξηθά κε ηε δηείζδπζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα, φπσο 

απνθαιχπηεη ε έξεπλα "User Satisfaction and Usage Survey of eGovernment services" (Έξεπλα γηα ηε 
ρξήζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2003 θαη ηνπ 2004 ζε 17 ρψξεο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

ηκήκαηνο eGovernment ηεο ΔΔ, ν κέζνο φξνο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην ζηελ 

Δπξψπε θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 5 κε 10% ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δπί ηεο νπζίαο, ινηπφλ, ην 

90% ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο θπβέξλεζεο κε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη δπλαηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη κέζσ Γηαδηθηχνπ, γίλνληαη ηειηθά κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ δηαχισλ 

επηθνηλσλίαο, δειαδή δεκφζηεο ππεξεζίεο, γθηζέ θαη νπξέο. 

Βέβαηα, απηφο ν κέζνο φξνο δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή e-εηθφλα ησλ δηαθφξσλ 

θξαηψλ κειψλ. Γηα παξάδεηγκα ε ρψξα καο - ε νπνία νχησο ή άιισο ζε φ,ηη αθνξά ζε 

ηερλνινγηθά δεηήκαηα έρεη "θιείζεη" ηελ ηειεπηαία ζέζε - θηλείηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα, ελψ θαη ε 

Γεξκαλία δελ έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθά επηηεχγκαηα ζην ρψξν ηνπ e-government. Φσηεηλέο 

εμαηξέζεηο απνηεινχλ ε Ηξιαλδία, ε Γαλία, ε Λνξβεγία θαη ε Αγγιία, φπνπ παξαηεξείηαη απμεκέλε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο πνιίηεο, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηε 

                                                
1 http://www.go-online.gr/, ε-Δπηρεηξείλ::Αθηεξψκαηα::Γεκφζηνο Ρνκέαο - Online πεξεζίεο, 

Δπξσπατθή Έλσζε: Λέα ζηξαηεγηθή, ίδηνη ζηφρνη 
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κεγαιχηεξε δηείζδπζε ηνπ Internet ζηηο ρψξεο απηέο, ζηελ θαιή e-νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

ηνπο, αιιά θαη ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπρλά δπζθνιεχνπλ ζεκαληηθά ηελ επίζθεςε 

ελφο πνιίηε ζε θάπνηα δεκφζηα ππεξεζία. 

Σαξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζηε Λνξβεγία, ν αξηζκφο ησλ 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ κέζσ δηθηπαθήο πιαηθφξκαο ην 2003, αλήιζε ζηηο 1,1 

εθαη. δειψζεηο, δειαδή ζην 35% ηνπ ζπλφινπ ησλ δειψζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε ρψξα (3,1 

εθαη. δειψζεηο), ελψ ζηε Γαλία ην αλάινγν πνζνζηφ άγγημε ην 31%, 404 ρηι. δειψζεηο επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ 1,3 εθαη. θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. Ν κηθξφηεξνο αξηζκφο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ 

πνπ ππνβιήζεθαλ κέζσ ηνπ Internet, ζπλαληάηαη ζην Βέιγην, θαζψο κφιηο ην 1% ησλ Βέιγσλ 

θνξνινγνπκέλσλ επέιεμαλ ηελ ειεθηξνληθή νδφ ππνβνιήο, ελψ θαη ζηε Γεξκαλία κφλνλ ην 4% ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ δελ επηζθέθζεθε ηηο θαηά ηφπνπο εθνξίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ην επηρείξεκα ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαηαξξίπηεηαη απφ ηνπο Ηζπαλνχο 

πνπ, παξφηη δελ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ρηφληα ησλ Βνξείσλ, ην 2003 ππέβαιαλ ηε 

θνξνινγηθή ηνπο δήισζε online ζε πνζνζηφ 14%. 

Ρα παξαπάλσ πνζνζηά βέβαηα δελ πξέπεη λα παξεξκελεπζνχλ, θαζψο αθνξνχλ ζηε ρξήζε 

ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη φρη ζηελ χπαξμή ηνπο απηή θαζαπηή. Αλ ξίμνπκε 

κηα καηηά ζηελ ειεθηξνληθή εηνηκφηεηα ησλ δηάθνξσλ θξαηψλ-κειψλ, ζα δνχκε φηη ε Διιάδα 

απνηειεί κηα απφ ηηο ειάρηζηεο ρψξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ θπβεξλεηηθφ portal. Ππλήζσο ηα θξάηε 

δεκηνπξγνχλ έλα ειεθηξνληθφ "one-stop-shop", φπνπ ηφζν νη πνιίηεο φζν θαη νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα εληνπίζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Αμίδεη, βέβαηα, λα 

ζπκπιεξψζνπκε φηη ην πξψην βήκα γηα ηελ "ειιεληθή θπβεξλεηηθή πχιε" πξνζθάησο 

νινθιεξψζεθε, κε εηδηθή θπβεξλεηηθή απφθαζε πνπ θάλεη ιφγν γηα ηε "Γεκηνπξγία εζληθήο 

δεκφζηαο πχιεο ζην Γηαδίθηπν ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο 'ππεξεζία κηαο ζηάζεο' θαη ζα απνηειεί ην 

θχξην ζεκείν γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, ππεξεζίεο θαη πξντφληα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο". 

Ζ ΔΔ γηα λα κπνξεί λα κεηξά ηελ πξφνδν ησλ θξαηψλ-κειψλ ζην ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, δεκηνχξγεζε δηάθνξνπο δείθηεο, ελψ ζε ζπλελλφεζε κε ηα ίδηα ηα θξάηε 

πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο κε βαζηθέο δεκφζηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ξαξάιιεια, ζέινληαο λα εμεηάζεη θαη ην πνζνζηφ "'ειεθηξνληθνπνίεζεο" ησλ ππεξεζηψλ - 

γηα παξάδεηγκα άιιν είλαη λα παξέρεηαη ε ζειίδα κηαο αίηεζεο ειεθηξνληθά θαη άιιν λα κπνξεί θαη 

λα θαηαηεζεί ειεθηξνληθά - ε ΔΔ πηνζέηεζε κηα κέζνδν πνπ είρε αλαπηχμεη ε νιιαλδηθή θπβέξλεζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θάζε ππεξεζία αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο ειεθηξνληθήο ηεο σξίκαλζεο 

κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζηα 4 παξαθάησ ζηάδηα: 

 

 Ξξψην ζηάδην: Απιή παξνρή πιεξνθνξηψλ .  

 Γεχηεξν ζηάδην: Αιιειεπίδξαζε (γηα παξάδεηγκα ην "θαηέβαζκα" αηηήζεσλ).  

 Ρξίην ζηάδην: Αιιειεπίδξαζε "δηπιήο θαηεχζπλζεο" (ε αίηεζε επεμεξγάδεηαη 
άκεζα θαη ην αίηεκα θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά).  

 Ρέηαξην ζηάδην: Ππλαιιαγέο (ην αίηεκα ηθαλνπνηείηαη ειεθηξνληθά ή κηα πιεξσκή 
νινθιεξψλεηαη ειεθηξνληθά). 

 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε εδψ φηη δελ γίλεηαη φιεο νη ππεξεζίεο λα θζάζνπλ ην ηέηαξην ζηάδην. 

Γηα παξάδεηγκα, ε έθδνζε δηαβαηεξίνπ κπνξεί λα θζάζεη κέρξη ην ηξίην, αθνχ ην δηαβαηήξην απηφ 

θαζαπηφ ζα πξέπεη λα πεξάζεη ν πνιίηεο απηνπξνζψπσο λα ην παξαιάβεη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία. 
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Δπηθεληξψλνληαο ζηα ηνπ νίθνπ καο, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε πιένλ 

νινθιεξσκέλε ειιεληθή ειεθηξνληθή δεκφζηα ππεξεζία είλαη ην TAXISnet, πνπ πιένλ βξίζθεηαη θαη 

ζε θάζε αλαβάζκηζεο. Ζ ειεθηξνληθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

αθνξά κφλν ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ web ζειίδσλ ηνπο, αλ θαη, θαηά κέζν φξν, 

ηειηθά ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζην δεχηεξν ζηάδην ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ ειεθηξνληθήο 

σξίκαλζεο. 

Πε απηήλ ηε δεχηεξε ζέζε κάο αλεβάδνπλ εθηφο ηνπ TAXISnet, ην site ηνπ ΝΑΔΓ κε ηελ 

ππεξεζία ειεθηξνληθήο εχξεζεο εξγαζίαο, ην ΗΘΑnet θαη ην site ηνπ Δζληθνχ Ρππνγξαθείνπ. 

Ξαξάιιεια, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη θαη ε θηινζνθία ηεο ΔΔ, πνπ αθφκα θαη ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ειεθηξνληθά, θάπνηεο θνξέο ηελ απνδέρεηαη σο ειεθηξνληθή ππεξεζία. Γηα 

παξάδεηγκα, ε πιεξνθφξεζε πνπ δίλεηαη κέζσ ηνπ site ησλ ΘΔΞ πξνζκεηξάηαη απφ ηελ Θνηλφηεηα 

σο ειεθηξνληθή ππεξεζία. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πάλησο φηη, πέξαλ ησλ ππνρξεψζεψλ καο πεξί δαπαλψλ θαη 

απνξξνθήζεσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ΘηΞ, σο ην 2008 νθείινπκε λα έρνπκε 

"on air" ηνπιάρηζηνλ 10 απφ ηηο ζπλνιηθά 20 βαζηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο ΔΔ. 

 Ξνηα θαηάζηαζε, φκσο, επηθξαηεί ζηελ Διιάδα θαη ηελ ππφινηπε Δπξψπε; Πηηο αξρέο ηνπ 

λένπ αηψλα, νη θπβεξλήζεηο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ην Internet πνπ είρε ήδε επηθξαηήζεη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αλάινγν ηξφπν θαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην πιαίζην απηφ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη έλα 

λέν κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ νλνκάζηεθε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Αξρηθψο, απηφο ν 

φξνο ζπλδέζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θνηλνχ κε 

ην θξάηνο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο πνιίηεο ζα κπνξνχζε λα ππνβάιεη ηε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε, 

απεπζείαο, απφ ην ζπίηη ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή. Πηε ζπλέρεηα 

δηαπηζηψζεθε πσο ην Γηαδίθηπν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ξνιινί άξρηζαλ λα νκηινχλ γηα ηελ 

αλαβίσζε ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο. πσο είλαη γλσζηφ, ζηελ αξραία Αζήλα αλαπηχρζεθε θαη 

άλζηζε ε άκεζε δεκνθξαηία φπνπ νη πνιίηεο ζπγθεληξψλνληαλ ζηελ Αγνξά θαη ζπλαπνθάζηδαλ 

γηα ηα θνηλά. Πήκεξα, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κηα εηθνληθή "Αγνξά" 

ζην Γηαδίθηπν, φπνπ νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβνπιεχνληαη κε ηε δηνίθεζή ηνπο ή 

θαη λα ςεθίδνπλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 
1
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε γηα λα πξνσζήζεη ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζρεδίαζε θαη 

πινπνίεζε ηα Ξξνγξάκκαηα Γξάζεο 2002 θαη 2005 ηα νπνία, θπξίσο, απνζθνπνχζαλ ζηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζηα θξάηε κέιε. Πήκεξα, ε Δ.Δ. ζρεδηάδεη ην λέν Ξξφγξακκα Γξάζεο i2010, 

ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη 

πξνζδηνξίδεη ηα βαζηθά νξφζεκα. Ρα θπξηφηεξα ζεκεία είλαη: 

 

1. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο επίκεντρο. 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, κεηά ην 2005, ζα απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθψο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο: 

 Γηα ηε δηαβίσζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ Δπξψπε.  

 Υο ρξήζηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, σο θνξνινγνχκελνη θαη σο ζπκκέηνρνη ζηε 
δεκνθξαηία. 

                                                
1 http://www.go-online.gr/, ε-Δπηρεηξείλ::Αθηεξψκαηα::Γεκφζηνο Ρνκέαο - Online πεξεζίεο, Ζ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα: παξφλ θαη κέιινλ 



Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή                                                                                                                    Κοςμιώηηρ Αλέξανδπορ 

Η Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη ζηην Δλλάδα 12 

Νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

ρξήζηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη 

πξνηηκήζεηο θάζε κεκνλσκέλεο θαηεγνξίαο ρξεζηψλ. 

 

2. Ηλεκτρονική αναγνώριση των χρηστών και αυθεντικοποίηση των 

συναλλαγών. 

Νη επηθνηλσλίεο θαη νη ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ζεζκηθέο απαηηήζεηο γηα ηε δηελέξγεηα λφκηκσλ δηνηθεηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Πην πιαίζην απηφ, νξίδεηαη φηη: 

«Κέρξη ην 2010, ζα αλαπηπρζνχλ ζπλαιιαγέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (online) ζε νιφθιεξε 
ηελ Δπξψπε κε ηε βνήζεηα ελφο παλεπξσπατθνχ δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη 
απζεληηθνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ». 

3. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για όλους. 

Νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ηα ειεθηξνληθά πξντφληα ζα έρνπλ αμία, εάλ θαη κφλνλ εάλ φινη νη 

πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά. ινη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηελ 

θνηλσλία ηεο γλψζεο, ρσξίο γεσγξαθηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο απνθιεηζκνχο. Ρν λέν 

επξσπατθφ φξακα είλαη: 

«Κέρξη ην 2010 δελ ζα ππάξρεη θαλέλαο παξακεξηζκέλνο πνιίηεο απφ ηελ ειεθηξνληθή 
δηαθπβέξλεζε». 

4. Αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δίλεη ηελ επθαηξία γηα ηε δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ θαη επνκέλσο, ζα πξέπεη ζε φ,ηη αθνξά ηελ: 

 

- Απνδνηηθφηεηα: Κέρξη ην 2010, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη λα απμήζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ζε πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ κε ην 1% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Δηζνδήκαηνο. 

 

- Απνηειεζκαηηθφηεηα: Κέρξη ην 2010, νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζηνπο πνιίηεο 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο. 

 

5. Ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες. 

Ρα θξάηε πξαγκαηνπνηνχλ πξνκήζεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ κε ην 15% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ 

Δηζνδήκαηνο θαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. Ν ζηφρνο ζηνλ ηνκέα απηφλ είλαη: 

«Κέρξη ην 2010, νη θξαηηθέο πξνκήζεηεο πξέπεη λα γίλνληαη ειεθηξνληθά έηζη ψζηε φιεο νη εηαηξίεο 
λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνπο ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο». 
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6. Διασυνοριακές υπηρεσίες. 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε αλζξψπσλ, 

θεθαιαίσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηεο 

ελσκέλεο Δπξψπεο. Έηζη, ην επφκελν νξφζεκν είλαη: 

«Κέρξη ην 2100, πξέπεη λα έρνπλ αλαπηπρζεί επξσπατθέο δηαζπλνξηαθέο εθαξκνγέο γηα ηελ 
πξφλνηα, ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο, ηελ απφθηεζε αδεηψλ, ηελ ίδξπζε λέσλ εηαηξηψλ, ηελ απφδνζε 
ηνπ ΦΞΑ θ.ιπ.» 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνζδηνξίδεη ηα επφκελα νξφζεκα θαη 

πξνεηνηκάδεη ηελ ηξίηε γεληά δξάζεσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Γπζηπρψο, ε ρψξα καο 

ζην παξειζφλ δελ παξαθνινχζεζε ηηο εμειίμεηο θαη πεξηνξίζηεθε ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Ρψξα, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 

ΞΔΠΓΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ραξάδεη εζληθή ζηξαηεγηθή θαη δξνκνινγεί ηελ 

πξψηε "ηξηινγία" έξγσλ πνπ ζα ζεκειηψζνπλ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηε ρψξα καο. Ρα 

έξγα απηά απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία εληαίαο πξφζβαζεο, ζηελ ηππνπνίεζε θαη αζθάιεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ σο εμήο: 

I. Γεκηνπξγία εζληθήο δεκφζηαο πχιεο ζην Γηαδίθηπν. 

Ζ πχιε ζα ζπλδέεηαη κε ηηο δεκφζηεο δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο θαη ζα απνηειεί ην κνλαδηθφ ζεκείν 

εηζφδνπ γηα ηε δηελέξγεηα online ζπλαιιαγψλ. 

 

II. Γεκηνπξγία εζληθνχ ζπζηήκαηνο απζεληηθνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Ρν ζχζηεκα απζεληηθνπνίεζεο ζα ειέγρεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη ζα 

εμαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ online ζπλαιιαγψλ. 

 

III. Γεκηνπξγία θαη ζεζκνζέηεζε Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Κε ην έξγν απηφ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα ζεζκνζεηεζνχλ εληαίνη θαλφλεο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

Ρα ηξία απηά έξγα νξηνζεηνχλ ηε θάζε "εηζφδνπ" ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη 

θαζνξίδνπλ ην ηερληθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δεκηνπξγία online 

ζπλαιιαγψλ. Σσξίο απηφ ην πιαίζην δελ κπνξεί λα γίλνπλ λφκηκεο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη 

επνκέλσο δελ έρεη λφεκα λα νκηινχκε γηα ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Γηα απηφλ ην ιφγν ηα 

παξαπάλσ έξγα ζεσξνχληαη σο ην "ελαξθηήξην ιάθηηζκα" γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα καο. 
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Η ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΣΙ ΜΕΡΕ ΜΑ 

1.1 Ο ρόλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1

 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηεο ΔΔ, νξίδεηαη σο «ε αμηνπνίεζε 

ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα βειηησζνχλ ε παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη 

νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη λα εληζρπζεί ε ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθεί ην 

δεκφζην». 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί θαηαιχηε γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θαιχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε. Βειηηψλεη ηε δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

αζθεί ην Γεκφζην θαη βνεζά ηνλ δεκφζην ηνκέα λα αληηκεησπίζεη ηηο αιιεινζπγθξνπφκελεο 

απαηηήζεηο γηα ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ κε ιηγφηεξνπο πφξνπο. 

Δλψ ε ηερλνινγία δελ κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηηο θαθέο δηαδηθαζίεο ζε θαιέο, ε ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε πξνζθέξεη ζηνλ δεκφζην ηνκέα κία επηινγή γηα λα επηηειέζεη δηαθνξεηηθά ηα 

θαζήθνληά ηνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

κε ηελ ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε ησλ ζπκβάζεσλ είλαη δπλαηφλ λα εμνηθνλνκεζνχλ εθαηνληάδεο 

εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο επέλδπζε ζε δεκφζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, ψζηε 

λα ζπκβάινπλ ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Ξαξάιιεια ζα βειηησζεί ε δηαθάλεηα θαη ε ινγνδνζία 

γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

Νξηζκέλεο θπβεξλήζεηο έρνπλ κεηψζεη δξαζηηθά ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ίδξπζε λέαο 

εηαηξείαο θαη πξνζθέξνπλ δσξεάλ ειεθηξνληθή εγγξαθή ζηα κεηξψα. Κε ηνλ ηξφπν απηφ νη 

επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αθηεξψζνπλ ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ηνπο ζε 

πξαγκαηηθά επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Κε ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο δειψζεσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο νη εηαηξίεο εμνηθνλνκνχλ ήδε ζήκεξα δηνηθεηηθά γεληθά έμνδα θαη έηζη 

ειεπζεξψλνληαη πφξνη γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ θαηλνηνκία. 

Κε ηελ ειεθηξνληθή δηάζεζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξνο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε 

(φπνπ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία), παξέρεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο ε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμνπλ ειθπζηηθφηεξα θαη αληαγσληζηηθφηεξα πξντφληα.. 

Νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζε φιε ηελ ΔΔ πνπ 

παξέρνληαη ζε κνλναπεπζπληηθφ δηθηπαθφ ηφπν σο παλεπξσπατθή ππεξεζία δηεπθνιχλνπλ ηελ 

θηλεηηθφηεηα γηα απαζρφιεζε ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Ζ δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζε δηάθνξεο 

γιψζζεο κέζσ δηθηπαθνχ ηφπνπ βνεζά ηνπο κεηαλάζηεο λα θαηαηνπηζηνχλ θαιχηεξα ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ελζσκάησζή ηνπο. 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πξνζθέξεη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη 

θαη λα εληζρχζεη ηελ νξζή δηαθπβέξλεζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο. Απηφ ζεκαίλεη: 

1. Αλνηθηφ θαη δηεπφκελν απφ δηαθάλεηα δεκφζην ηνκέα: δεκφζηα δηνίθεζε 

θαηαλνεηή θαη ππφινγε έλαληη ησλ πνιηηψλ, αλνηθηή ζηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή θαη έιεγρν. 

2. Γεκφζηνο ηνκέαο ζηελ ππεξεζία φισλ. Γεκφζηνο ηνκέαο κε επίθεληξν ηνπο 

ρξήζηεο πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε φινπο, δειαδή λα κελ απνθιείεηαη θαλέλαο απφ ηηο 
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ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη λα γίλεηαη ζεβαζηή ε πξνζσπηθφηεηα κε ηελ παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ. 

3. Ξαξαγσγηθφο δεκφζηνο ηνκέαο πνπ λα αμηνπνηεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηα 

ρξήκαηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Ρν απνηέιεζκα είλαη λα αλαιψλεηαη ιηγφηεξνο ρξφλνο γηα ηελ 

αλακνλή ζηηο νπξέο, ε δξαζηηθή κείσζε ησλ ζθαικάησλ θαη ε δηάζεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ 

γηα επαγγεικαηηθή δηαπξνζσπηθή ππεξεζία, ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ πην ηθαλνπνηεηηθή ηελ 

εξγαζία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

 

Δλ ζπληνκία, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε βνεζά λα θαηαζηεί ν δεκφζηνο ηνκέαο 

πεξηζζφηεξν αλνηθηφο, κε ιηγφηεξνπο απνθιεηζκνχο θαη πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα.. Ζ ρξεζηή 
δηαθπβέξλεζε ππφ απηή ηελ έλλνηα -πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο θαη βειηίσζεο ησλ 

δεμηνηήησλ ("ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε")- κπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί ζε άιιεο ππεξεζίεο, φπσο 

π.ρ. ζηελ πγεία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο. 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη θαηά ζπλέπεηα επξχηεξε έλλνηα θαη πνιιά απφ ηα 

δηδάγκαηα θαη ηηο δξάζεηο πνπ παξαηίζεληαη θαησηέξσ είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ επίζεο γηα 

ηελ ειεθηξνληθή παξνρή ππεξεζηψλ ζε άιινπο ηνκείο φπσο ε πγεία θαη ε εθπαίδεπζε. Υζηφζν, ην 

επίθεληξν ελ πξνθεηκέλσ, φπνπ αλαθέξεηαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, είλαη νη παξερφκελεο 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ε ππνζηήξημε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

1.2 Φαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε ειεθηξνληθή ππνζηήξημε νινθιήξνπ ηνπ 

«Θχθινπ Εσήο» (Life Cycle) ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, απφ ηελ δηάγλσζε θαη θαηαλφεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο κέρξη θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε θαηάιιεισλ 

νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ θα ππεξεζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο, κέζσ 

ζπλεξγαζίαο πνιιψλ Γεκνζίσλ Νξγαληζκψλ. Δηδηθφηεξα, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ 

νινθιεξσκέλε ηεο κνξθή πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ θάζεσλ ηνπ Θχθινπ Εσήο ησλ 

δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. Ππγθεθξηκέλα παξέρνληαη δπλαηφηεηεο ππνζηήξημεο: 

 

1. ηεο ζηελφηεξεο θαη εληαηηθφηεξεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο (π.ρ. κέζσ ηνπ 

Internet ή θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ), κε ζηφρν ηελ ηαρχηεξε θαη πιεξέζηεξε δηάγλσζε 

θαη θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο, κε βάζε θαηάιιειεο εθαξκνγέο 

«Ζιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο» (e-Democracy) 

2. ηνπ ζπλεξγαζηαθνχ ζρεδηαζκνχ απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ θαη αλαγθψλ, κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. κέζσ Internet ή θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ) φισλ ησλ 

ζπλήζσο πνιπάξηζκσλ εκπιεθνκέλσλ Γεκφζησλ Νξγαληζκψλ, θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο 

έρεη έλα κέξνο ηεο απαηηνχκελεο ηερλνγλσζίαο, εκπεηξίαο, πφξσλ θαη αξκνδηνηήησλ, κε βάζε 

θαηάιιειεο εθαξκνγέο «πνζηεξηδφκελεο απφ πνινγηζηέο Ππλεξγαζίαο» (Computer 

Supported Collaborative Work CSCW) θαη «Ζιεθηξνληθψλ – Δηθνληθψλ Νκάδσλ Δξγαζίαο» 

(Virtual Teams) 
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3. Ρεο ζπλεξγαζηαθήο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ζρεδηαδφκελσλ πνιηηηθψλ, 

πξνγξακκάησλ θα ππεξεζηψλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο Γεκφζηνπο Νξγαληζκνχο, κε 

βάζε νινθιεξσκέλα εζσηεξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (πνπ ζπλήζσο βαζίδνληαη ζε 

«Ππζηήκαηα Γηνίθεζεο Ονψλ Δξγαζίαο» (Workflow Management Systems)  θαζψο επίζεο θαη 

εθαξκνγέο «πνζηεξηδφκελεο απφ πνινγηζηέο Ππλεξγαζίαο» θαη «Ζιεθηξνληθψλ – Δηθνληθψλ 

Νκάδσλ Δξγαζίαο». 

4. Ρεο παξνρήο (delivery) ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε, κέζσ πνιιαπιψλ θπζηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ (π.ρ. κέζσ νξγαλσκέλσλ 

γξαθείσλ εμππεξέηεζεο θνηλνχ, θπζηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ (π.ρ. κέζσ 

νξγαλσκέλσλ γξαθείσλ εμππεξέηεζεο θνηλνχ, Internet, ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ ηχπνπ 

ηξαπεδηθνχ ΑΡΚ, νξγαλσκέλσλ Ρειεθσληθψλ Θέληξσλ, θηλεηήο ηειεθσλίαο, κειινληηθά 

κέζσ δηαδξαζηηθήο ηειεφξαζεο θιπ.), κε βάζε ηζρπξά «εμσζηξεθή» πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηα αληίζηνηρα εζσηεξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ Γεκνζίσλ Νξγαληζκψλ 

5. Ρεο αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ απφ ηνπο πνιίηεο-επηρεηξήζεηο ρξήζηεο 

ηνπο, κε βάζε θαηάιιειεο εθαξκνγέο «Ζιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο» (e-Democracy) 

 

Γεληθφηεξα, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε 

γηα αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζψο επίζεο θαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά 

ζηελ αλάπηπμε θαη παγίσζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο «Θαιήο Γηαθπβέξλεζεο» (Good Governance 

Principles), φπσο είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ε ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ, ε απνδνηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε δηαθάλεηα θαη ε 

ινγνδνζία. 

Ιφγσ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε απνηειεί 

ηνλ θαηαιχηε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε, νδεγψληαο βαζκηαία ζε: 

 

 Αιιαγή λννηξνπίαο απφ «δεκνζηνθεληξηθή» ζε «πειαηνθεληξηθή» 

 Αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ 

 Αιιαγή ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ Γεκφζησλ Νξγαληζκψλ (ηφζν σο πξνο ην 

Front Office φζν θαη σο πξνο ην Black Office) 

 Ξξνζαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηφρσλ 

 Αιιαγέο ζην λνκηθφ πιαίζην, ψζηε λα λνκηκνπνηεζνχλ νη λέεο πξαθηηθέο ηεο 

Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΡΞΔ 

 Ππλεξγαζία κεηαμχ ησλ Γεκνζίσλ Νξγαληζκψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ 

 Δλίζρπζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο, 

εζληθέο θαη ππεξεζληθέο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζπλεπάγεηαη ηε 

βαζκηαία αιιαγή ηνπ γεληθφηεξνπ δηνηθεηηθνχ κνληέινπ: ην πθηζηάκελν Βεκπεξηαλφ 

Γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν βαζκηαία δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε έλα λέν πεξηζζφηεξν επέιηθην θαη 

απνηειεζκαηηθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ΡΞΔ. 
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1.3  Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1

 

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηνρεχεη ζηε ρξήζε ησλ ΡΞΔ γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνζηήξημε: 

 

 ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ Γεκνζίσλ Νξγαληζκψλ (κέζσ εζσηεξηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ), 

 φζν θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ «κέζσ 

(«εμσζηξεθψλ» πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζήκεξα βαζίδεηαη θπξίσο ζην Internet ) , 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη πνιίηεο (Government to Citizen – G2C (ή Administration to Citizen – 

A2c) e- Government, επηρεηξήζεηο (Government to Business – A2B) e- Government) θαζψο 

επίζεο θαη άιινπο Γεκφζηνπο Νξγαληζκνχο (Government  to Government – G2G (ή 

Administration to Administration – A2A) e- Government). 

 

Ζ ΔΔ έρεη πξνζδηνξίζεη ηηο αθφινπζεο δεκφζηεο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: 

 

Γεκφζηεο ππεξεζίεο γηα πνιίηεο 

 

1. Φφξνο εηζνδήκαηνο: δήισζε, εηδνπνίεζε εηζθνξψλ, πιεξσκή 

2. πεξεζίεο εχξεζεο εξγαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αίηεζεο γηα εξγαζία ζε θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ) 

3. Ξηζηνπνηεηηθά (γελλήζεσο, γάκνπ): αίηεζε θαη απνζηνιή 

4. Αίηεζε γηα θνηλσληθά επηδφκαηα 

5. Ξξνζσπηθά έγγξαθα (ηαπηφηεηα, δηαβαηήξην, δίπισκα νδήγεζεο, εθινγηθφ βηβιηάξην θιπ.) 

6. Άδεηα απηνθηλήηνπ 

7. Απνιπηήξην ιπθείνπ / πηπρίν παλεπηζηεκίνπ 

8. Νηθνδνκηθέο άδεηεο 

9. Ξιεξνθνξίεο θαη εγγξαθή ζε ηνπηθέο ππεξεζίεο (αζιήκαηα, πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα) 

10. Βνήζεηα πξνζαξκνζκέλε ζηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ζε ζέκαηα θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο 

11. Ξιεξσκή πξνζηίκσλ 

12. Ξιεξσκή θφξνπ ηδηνθηεζίαο  

13. Γεκνηηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. πιεξνθνξίεο γηα ζπιινγή απνξξηκκάησλ)  

14. Γήισζε ζηελ αζηπλνκία (π.ρ. ζε πεξίπησζε θινπήο) 

15. πεξεζίεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα πγείαο (π.ρ. ιίζηεο αλακνλήο ζηα λνζνθνκεία) 

 

Γεκφζηεο ππεξεζίεο γηα επηρεηξήζεηο 

 

1. Φφξνο εηζνδήκαηνο / εξγνδνηηθή εηζθνξά: πιεξσκή, εγγξαθή 

2. Γεκνηηθφο θφξνο: δήισζε, εηδνπνίεζε, πιεξσκή 
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3. Φ.Ξ.Α.: εγγξαθή, δήισζε, πιεξσκή 

4. Πχζηαζε εηαηξίαο 

5. Νηθνδνκηθέο άδεηεο 

6. Άδεηεο εμαγσγψλ 

7. Άδεηεο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ 

8. πεξεζίεο κηαο ζηάζεο γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο (εγγξαθή, δήισζε, ζρέδηα ππνζηήξημεο γηα 

επηρεηξήζεηο ζην μεθίλεκα θιπ.) 

9. πνβνιή πιεξνθνξηψλ ζε ζηαηηζηηθά γξαθεία 

1.4 Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
1

 

Ζ θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δελ είλαη εχθνιε. Γηα λα παξέρνληαη ππεξεζίεο κε 

επίθεληξν ηνλ ρξήζηε θαη λα πεξηνξηζηεί ε γξαθεηνθξαηία (δει. πεξηηηά δηνηθεηηθά εκπφδηα) 

απαηηείηαη ε απφ θνηλνχ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ φιεο ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα δηνίθεζεο (π.ρ. ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν). Ξξνο ηνχην απαηηνχληαη ζπρλά 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο. Απαηηείηαη επίζεο ε πξνζπκία λα επαλεμεηαζηνχλ παγησκέλνη ηξφπνη 

εξγαζίαο, πξάγκα πνπ ζπρλά πξνζθξνχεη ζε αληηζηάζεηο. Δπηπιένλ, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

δελ παξέρεηαη δσξεάλ, ελψ ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα απνδψζεη. 

Γηα ηε εθαξκνγή ζε πιήξε θιίκαθα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αλαθχπηνπλ δχζθνια 

δεηήκαηα. Ξξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα εμαζθαιηζηεί ε εκπηζηνζχλε ζηελ ειεθηξνληθή δηάδξαζε κε 

ηηο θπβεξλήζεηο, ε επξεία πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί 

ςεθηαθφ ράζκα, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ρσξίο νξγαλσηηθά θαη εζληθά 

ζχλνξα, θαζψο θαη λα πξνσζεζνχλ παλεπξσπατθήο θιίκαθαο ππεξεζίεο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

θηλεηηθφηεηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ επξσπατθή ηζαγέλεηα. 

Θαηά ζπλέπεηα, ρξεηάδεηαη ηζρπξφο εγεηηθφο ξφινο ζε πνιηηηθφ επίπεδν γηα λα θακθζνχλ νη 

αληηζηάζεηο θαη λα ππεξπεδεζνχλ ηα εκπφδηα, λα αιιάμνπλ νη αληηιήςεηο, λα πξνσζεζνχλ νη 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο, λα ππνζηεξηρζνχλ νη επελδχζεηο θαη λα κελ ιεζκνλεζεί ε καθξνπξφζεζκε 

πξννπηηθή ελψ βξαρππξφζεζκα λα επηδηψθνληαη κε επηκνλή ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. 

 

Νξγαλσηηθέο αιιαγέο 

 

Ζ θαζηέξσζε ησλ ΡΞΔ απνηειεί έλα κφλν ζπζηαηηθφ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Δμίζνπ ζνβαξά δεηήκαηα απνηεινχλ νη νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη νη απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ κε 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε απαηηεί ζπρλά ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ, εθηέιεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

θαηάζηξσζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη ειέγρνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Ζ αιιαγή κε ζηφρν νξγάλσζε δηεπφκελε απφ ηελ αξρή φηη ν ρξήζηεο είλαη ην επίθεληξν 

(πειαηνθεληξηθφο γλψκνλαο), ηδέα πνπ απνηειεί ήδε ηνλ ππξήλα ηεο πξνζέγγηζεο New Public 

Management, εληζρχεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη θαζίζηαηαη νξαηή γηα ην ρξήζηε 

ζηελ αξρηθή ζειίδα πξφζβαζεο ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ηε 

κνλναπεπζπληηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ θαζνδήγεζε κε βάζε ηα θαζνξηζηηθά γεγνλφηα ηεο δσήο (ή 
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ηεο επηρείξεζεο). Νη κειινληηθέο κνξθέο νξγάλσζεο ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη λα είλαη 

πεξηζζφηεξν επέιηθηεο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ απαηηεί επαλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, 

θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο θαη λέα κνληέια δηαρείξηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Νη ΡΞΔ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε.  

Ζ θαηάιιειε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα θαζηεξσζεί λννηξνπία κε 

γλψκνλα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηελ νπνία νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο πξνζδνθνχλ, 

ελψ παξάιιεια λα απνθεχγνληαη νη δηαηαξάμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζήκεξα ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε δηαδηθαζία αιιαγήο : ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν νη νξγαληζκνί κεηαβαίλνπλ απφ ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

(πιεξνθφξεζε θαη δηάδξαζε) ζηα πην πξνεγκέλα (ζπλαιιαγέο θαη κεηαζρεκαηηζκφο). 

Ρν Δπξσπατθφ Γίθηπν Γεκφζησλ Γηνηθήζεσλ (ππνπξγνί δεκφζηαο δηνίθεζεο) ζα πξνηείλεη 

νξγαλσηηθέο ζπζηάζεηο θαη ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ αληαιιαγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

Ρν έθην πξφγξακκα πιαίζην ηεο ΔΔ ζα ππνζηεξίμεη ηελ Δ&Α κε αληηθείκελν ην ζπλδπαζκφ 

ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, κε ζθνπφ ηνλ Δπξσπατθφ 

Σψξν Έξεπλαο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 

Νη δεκφζηνη θνξείο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνδνηηθά θαη λα βειηηψζνπλ έηζη ηηο 

επηρεηξεζηαθέο επηδφζεηο ηνπο, πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ αληίζηνηρα ην νξγαλσηηθφ – ιεηηνπξγηθφ 

πιαίζην, κεηαζρεκαηίδνληαο ηηο δηεξγαζίεο ηνπο κε ζπλαθφινπζεο κηθξέο ή κεγάιεο νξγαλσζηαθέο 

κεηαβνιέο εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, δηεχζπλζεο ή ηκήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη 

πνηνηηθά ε λέα βειηησκέλε ππεξεζία. 

 

Νη θχξηνη ζηφρνη ηεο πξφθιεζεο είλαη δχν: 

 

1. Δθαξκνζκέλνο αλαζρεδηαζκφο δηεξγαζηψλ – αλαδηνξγάλσζε (process re-

engineering, organizational development) 

 

2. Γηνίθεζε ηεο «αιιαγήο» ιφγσ ησλ έξγσλ ΡΞΔ θαη ε ζηήξημε πηνζέηεζήο ηνπο 

(Change management – take up) 

1.5 G2G: Η νέα πρόκληση του e-government
1

 

Ζ απζηεξή θαη άθακπηε γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ράλεη ζηγά-ζηγά ην 

λφεκα ηεο ζε κηα δπλακηθή αγνξά φπσο ε ζεκεξηλή. Ζ εηζαγσγή ησλ ε-ππεξεζηψλ ζην δεκφζην 

ηνκέα αθνινπζεί ηελ ηάζε εθζπγρξνληζκνχ ησλ αξραίσλ θαη αξγψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

Υζηφζν, νη δηαθπβεξλεηηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (G2G) απέρνπλ πνιχ απφ ηελ πινπνίεζή ηνπο, 

θαζψο δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε ηερλνινγηθά δεηήκαηα αιιά κε ζέκαηα θνπιηνχξαο θαη πνιηηηθήο. 

Ρα πξψηα ρξφληα ηεο δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξηθήο απνηεινχζε θνηλή πεπνίζεζε φηη νη 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (ε-ππεξεζίεο) ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ αθνξνχζαλ κφλν ζηελ απιή 

δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζην Ηnternet ζρεηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ην ζθνπφ 

ηνπ. Ρίπνηα άιιν, παξά κφλν θείκελν. Πε ζχληνκν, φκσο, ρξνληθφ δηάζηεκα νη δπζθνιίεο θαη ηα 

εκπφδηα πνπ ππήξμαλ ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ε-ππεξεζηψλ, απνθάιπςαλ 
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παξαιείςεηο ζε πνιιέο νπζηαζηηθέο πηπρέο γηα ηνλ επηηπρή εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ. Ζ επηηπρήο ελζσκάησζε ε-ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ηνκέα δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

κφλν ηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο (ινγηζκηθφ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ππνινγηζηέο πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχλ), αιιά επίζεο ηε ζηξαηεγηθή, ηε δνκή θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Νη ε-

ππεξεζίεο ζην Γεκφζην πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ, αθνχ εμεηαζηνχλ φιεο ηηο πηπρέο πνπ κηα 

θπβέξλεζε πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο γηα λα αλαδηνξγαλψζεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα γίλεη πην 

επέιηθηε, ψζηε λα αληηκεησπίδεη ηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ηεο. 

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ 

ρσξίο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην δεκφζην ηνκέα. Γπζηπρψο φκσο, ε απιή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ ειεθηξνληθή θπβέξλεζε δελ είλαη αξθεηή. Νη δεκφζηνη νξγαληζκνί 

έρνπλ δηάθνξεο πηπρέο πνπ ηηο δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ε εηζαγσγή λέσλ δηαδηθαζηψλ ζρεηίδεηαη κε πνιχ δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο φπσο ε πνιηηηθή, νη λφκνη, ε εζληθή αζθάιεηα, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πνιηηψλ 

θαη άιια. 

Ζ απζηεξή θαη άθακπηε γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ράλεη ζηγά-

ζηγά ην λφεκα ηεο ζε κηα δπλακηθή αγνξά φπσο ε ζεκεξηλή. Ζ εηζαγσγή ησλ ε-ππεξεζηψλ ζην 

δεκφζην ηνκέα αθνινπζεί ηελ ηάζε εθζπγρξνληζκνχ ησλ αξραίσλ θαη αξγψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

Απηή ε αιιαγή μεθίλεζε κε ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο δεκφζηαο δηαρείξηζεο (New Public Management 

- NPM). Ζ NPM επηλνήζεθε σο κέζν βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο ζηηο 

πνιηηηθέο αξρέο. Ζ πξνέιεπζή ηεο βξίζθεηαη ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο δεκνθξαηίεο πνπ είραλ ηζρπξέο 

εθηειεζηηθέο δπλάκεηο θαη ζηηο ζπγθεληξσκέλεο θπβεξλήζεηο. Γεληθά, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη κηα δηνηθεηηθή θνπιηνχξα πνπ ππνγξακκίδεη ηελ ζέζε ηνπ πνιίηε ζην θέληξν ησλ 

αλαγθψλ, εληζρχνληαο ηελ απνθέληξσζε. Αλ θαη ε NPM δελ επηθξάηεζε ιφγσ απξνζπκίαο 

πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, άθεζε ην ζηίγκα ηεο ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο. Ιεηηνπξγψληαο 

πην έμππλα απφ ηε NPM, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε εθκεηαιιεχεηαη ην φθεινο ηεο πιεξνθνξηθήο 

θαη εηζάγεη ηηο ε-ππεξεζίεο Γεκνζίνπ, νινθιεξψλνληαο έηζη ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη ε NPM. 

1.6 Σα τέσσερα στάδια για την εφαρμογή των η-υπηρεσιών στο 

Δημόσιο
1

 

Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε επαλάζηαζε πνπ θέξλνπλ νη ε-ππεξεζίεο ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο 

δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, αιιά ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη κηα ζηαδηαθή 

εμέιημε. Γηα λα επηηχρεη ηνλ θχξην ζηφρν ηεο, δειαδή κηα πιήξσο νινθιεξσκέλε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ φισλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ε εθαξκνγή ησλ ε-ππεξεζηψλ πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

κεξηθά θχξηα ζηάδηα κε δηαθνξεηηθά επίπεδα δπζθνιίαο θαη πιεξφηεηαο. Ρα ζηάδηα απηά είλαη 

ηέζζεξα θαη αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 

1. Θαηαρψξεζε: 

 

Πε απηή ηε θάζε νη δεκφζηνη νξγαληζκνί δεκνζηεχνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο θαη ηε δνκή ηνπο ζην Internet. Ζ ηερλνινγία δελ έρεη αθφκα κηα απηή επηξξνή ζηνλ 

νξγαληζκφ. Ιφγσ ηεο έιιεηςεο εκπεηξίαο ζηελ online παξνπζία, ε θπβέξλεζε πξνηηκά λα 

δεκηνπξγήζεη κηθξά θαη βξαρππξφζεζκα πξνζαλαηνιηζκέλα πξνγξάκκαηα. Ν ζεκαληηθφηεξνο 

ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζην Internet. Κέζσ 

                                                
1 http://www.go-online.gr/, ε-Δπηρεηξείλ::Αθηεξψκαηα::Γεκφζηνο Ρνκέαο - Online πεξεζίεο 
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ηεο ελεξγνχο πξφζβαζεο ζε επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο, νη νξγαληζκνί 

κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ ρξφλν, ρξήκαηα θαη έγγξαθα.  

 

2. Ππλαιιαγή: 

 

Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο (εηδηθά κε ηνπο πνιίηεο θαη ηελ 

επηρείξεζε). Νη θπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδεο εμειίζζνληαη θαη νη πνιίηεο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αμία ηνπ 

Γηαδηθηχνπ σο ελφο άιινπ θαλαιηνχ παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη ζέινπλ λα ην εθκεηαιιεπηνχλ. Νη 

online θφξκεο, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη ε δηαρείξηζε ζρέζεσλ πειαηψλ (CRM) 

αληηθαζηζηνχλ ζηαδηαθά ηελ παξαδνζηαθή εξγαζία πνπ γίλεηαη ζηα γξαθεία. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε online εγγξαθή ζην Δζληθφ Θηεκαηνιφγην. 

 

3. Θάζεηε νινθιήξσζε: 

 

Ζ απιή απηνκαηνπνίεζε ησλ ππαξρνπζψλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ δελ είλαη αξθεηή. Ζ 

αλάγθε γηα κεραλνξγάλσζε ππνρξεψλεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε λα εθζπγρξνλίζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηεο. Ζ θάζεηε νινθιήξσζε επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο θπβέξλεζεο. Ν ζηφρνο 

απηνχ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ είλαη λα ελζσκαησζνχλ νη θεληξηθέο αληηπξνζσπείεο κε ηα 

πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά γξαθεία ρξεζηκνπνηψληαο παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο. Έλα πξαθηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε ειβεηηθή δηθηπαθή πχιε Zefix. Απηή ε ε-ππεξεζία νκαδνπνηεί ηνπο εκπνξηθνχο 

θαηαιφγνπο ζε κηα εληαία ππεξεζία, πξνζηηή κέζσ ηνπ Internet, θαη επηηξέπεη ηελ άκεζε 

αλαδήηεζή ηνπο ρσξίο ράζηκν ρξφλνπ. 

 

4.Νξηδφληηα νινθιήξσζε: 

 

Ξξφθεηηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ πνπ εθηεινχλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, 

δεδνκέλνπ φηη κηα ζπλαιιαγή ζε έλα δεκφζην νξγαληζκφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απηφκαηνπο 

ειέγρνπο ζηα δεδνκέλα άιισλ νξγαληζκψλ. Απηφ ην ηειεπηαίν ζηάδην αλάπηπμεο ζηνρεχεη λα 

ελζσκαηψζεη ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ππεξεζίεο κέζα ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ζ έθβαζε 

ηεο νξηδφληηαο νινθιήξσζεο είλαη κηα απηνκαηνπνηεκέλε, πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε δηαδηθαζία, 

νξγάλσζε back-office, ηθαλή λα αιιειεπηδξάζεη κέζα ζηα δηαθνξεηηθά γξαθεία ζηηο δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο θαη ρψξεο, θαη λα κνηξαζηεί ηνπο πφξνπο. Γθξεκίδνληαο ηνπο δηαρσξηζηηθνχο ηνίρνπο ζα 

δεκηνπξγήζεη έλα κνληέιν θπβέξλεζεο φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα έρνπλ εηθνζηηεηξάσξε 

πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο απφ ην ζπίηη ηνπο, ηα γξαθεία ηνπο ή αθφκα θαη ελψ 

ηαμηδεχνπλ. Δπηπιένλ, ε νξηδφληηα νινθιήξσζε φρη κφλν ζα βειηηψζεη ηελ θαζεκεξηλή δσή γηα ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιεξνθνξηθή, αιιά επίζεο ζα κεηψζεη ηε κεγάιε 

επηβάξπλζε ρξφλνπ πνπ επηβάιιεη ε ηξέρνπζα γξαθεηνθξαηία. Απηή ηε θνξά ε κείσζε ησλ 

ζηαδίσλ ησλ δηαδηθαζηψλ νδεγεί ζε κηα κείσζε ησλ ελεξγψλ δαπαλψλ, ζε κηα απνδνηηθφηεξε θαη 

επέιηθηε δηνίθεζε. Ζ νινθιήξσζε ηεο ηερλνινγίαο είλαη κφλν κηα πηπρή απηνχ ηνπ ζηαδίνπ. Ζ 

νξηδφληηα νινθιήξσζε πεξηιακβάλεη επίζεο δηεπζπληηθά, νξγαλσηηθά, πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηθά 

δεηήκαηα. 
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Σσήμα 1 

 

Ρν ζρήκα 1 παξνπζηάδεη ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ε-ππεξεζηψλ ζηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Ξξνο ην παξφλ, ην πξψην ζηάδην (θαηαρψξεζε) είλαη ζε φιεο ή ζηηο 

πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο κηα απηή πξαγκαηηθφηεηα. Ξνιιέο πιεξνθνξίεο είλαη πξνζηηέο 

ράξε ζηηο θαιέο, νξγαλσκέλεο θαη πξνζηηέο θπβεξλεηηθέο δηθηπαθέο πχιεο. Πε πνιιέο ρψξεο ε 

επηθνηλσλία έρεη κεηαηνπηζηεί απφ πξφζσπν κε πξφζσπν θαη ηαρπδξνκηθψο, ζε έλαλ ειεθηξνληθφ 

ηξφπν επηθνηλσλίαο, δειαδή ην ηειέθσλν, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηα θηλεηά ηειέθσλα θ.ά. 

Σψξεο κε πξνρσξεκέλε ππνδνκή ε-ππεξεζηψλ, φπσο ε Γεξκαλία, έρνπλ αλαπηχμεη επηηπρψο ην 

ζηάδην ηεο θαηαρψξεζεο θαη ηψξα νη ζπλαιιαγέο ηνπο βειηηψλνληαη ζπλερψο. Αληίζεηα, νη 

αιιειεπηδξάζεηο (θάζεηεο θαη νξηδφληηεο) δελ έρνπλ αθφκα αλαπηπρζεί φζν ζα έπξεπε. Ζ 

ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ θπβεξλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη έλα φξακα, έλαο 

κειινληηθφο ζηφρνο πνπ θάζε δεκφζην ίδξπκα επηδηψθεη λα επηηχρεη. Ζ απιή online δεκνζίεπζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ δελ είλαη αξθεηή. Νη δεκφζηεο ε-ππεξεζίεο ζα εμειίμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγνχλ νη θπβεξλεηηθέο εξγαζίεο. Ζ εμέιημε πξέπεη λα γίλεη απφ κηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε 

ιεηηνπξγία θαη γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε, ζε έλα ζπλδεκέλν δίθηπν νξγαληζκψλ πνπ ζα παξέρεη ε-

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο γξήγνξα θαη εχθνια. 
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1.7 Σα τρία είδη η-υπηρεσιών στο Δημόσιο
1

 

Ζ ειεθηξνληθή θπβέξλεζε θαζνξίδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ θχξησλ δξαζηψλ ηεο, δειαδή 

ηνπο πνιίηεο, ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο (θπβέξλεζε).  

Ν πίλαθαο ηνπ ζρήκαηνο 2 καο παξνπζηάδεη ελλέα αιιειεπηδξάζεηο αξρήο. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε 

παξέρεη ελεξγά ηηο ε-ππεξεζίεο ηεο ζε ηξεηο απφ ηηο ελλέα ζρέζεηο, θαη έηζη έρνπκε ηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 Θπβέξλεζε-πξνο-Θπβέξλεζε (G2G): δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ.  

 Θπβέξλεζε-πξνο-Ξνιίηεο (G2C): θάζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

θαη ησλ πνιηηψλ.  

 Θπβέξλεζε-πξνο-Δπηρεηξήζεηο (G2B): ζρέζε κεηαμχ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 

ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 
Σσήμα 2 

 

 

 

 

 

                                                
1
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1.8 η-Τπηρεσίες G2G (Κυβέρνηση-προς-Κυβέρνηση)
1

 

Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη νη δεκνζηεχζεηο ζρεηηθά κε ηηο ε-ππεξεζίεο δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ ζηξέθνληαη ζηηο ζεακαηηθέο (απφ ηελ άπνςε ηνπ πνιίηε) ηειηθέο ππεξεζίεο κεηαμχ ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ πνιηηψλ ή ηεο επηρείξεζεο (δειαδή, ε-ππεξεζίεο ηχπνπ G2C ή G2B). 

Δληνχηνηο, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζε εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν (δειαδή ην G2G) είλαη θξίζηκεο γηα ηελ επηηπρία ησλ ειεθηξνληθψλ θπβεξλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

Νη ε-ππεξεζίεο ηχπνπ θπβέξλεζε-πξνο-θπβέξλεζε είλαη έλα ζρεηηθά λέν κνληέιν. Ζ 

ζχληνκε εκπεηξία πνπ ζπζζσξεχεηαη ζε απηά ηα ιίγα έηε δείρλεη φηη πνιιέο ζεσξίεο ελδηαθέξνληαη 

κφλν γηα ηελ ηερληθή πηπρή ηεο δηαθπβεξλεηηθήο ζπλεξγαζίαο, ελψ άιιεο, αληίζεηα, πξνζπαζνχλ 

λα δψζνπλ κηα επξχηεξε νπηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νξγαλσηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

δεηεκάησλ. Νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο G2G βγαίλνπλ απφ ηηο εηεξνγελείο εξκελείεο ηνπ 

κνληέινπ ε-ππεξεζηψλ θπβέξλεζε-πξνο-θπβέξλεζε. Κέρξη ηψξα, δελ ππάξρεη έλαο θνηλά 

απνδεθηφο νξηζκφο θαη ε πεξηνρή ησλ πξνγξακκάησλ G2G είλαη αθφκα αζαθήο. 

Ζ εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο κέζα ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη κεηαμχ ηνπο κπνξεί 

λα ζεσξεζεί G2G. Αιιά απηφ δελ αθνξά κφλν ζηελ θαζαξή ηερληθή ζπλεξγαζία. Νη ε-ππεξεζίεο 

ηνπ Γεκνζίνπ πξέπεη λα έρνπλ ζαλ απνζηνιή λα κεηαηξέςνπλ κηα θαζαξά γξαθεηνθξαηηθή 

νξγάλσζε ζε κηα αιεζηλή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο δηαδηθαζίεο θπβεξλεηηθή δνκή. Νη 

δηαθπβεξλεηηθέο ε-ππεξεζίεο είλαη - θαη πξέπεη λα είλαη - πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απιά θαιψδηα θαη 

ππνινγηζηέο. Ζ ειεθηξνληθή θπβέξλεζε G2G πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί σο ζπλαζπηζκφο πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ: απφ ηε ζηξαηεγηθή ζηελ νξγάλσζε, απφ ηελ αζθάιεηα ζηελ αιιαγή ηεο 

θνπιηνχξαο. Ρν κνληέιν G2G έρεη ην δχζθνιν ζηφρν ηεο ξηδηθήο επαλαζρεδίαζεο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δνπιεχνπλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη. 

Ξξφζθαηα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο αλαθάιπςαλ ηε ζεκαζία ηνπ G2G, 

εηδηθά σο βάζε γηα λα θζάζνπλ ζην θχξην ζεκείν ηεο νινθιήξσζεο (ζρήκα 2). Ξαξά ηελ απμεκέλε 

πξνζνρή πνπ ιακβάλεη, ην G2G κπνξεί αθφκα λα εμεηαζηεί σο έλα εθεβηθφ ζηάδην θαη, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ, πξέπεη λα γίλνπλ πνιιά, πξνηνχ λα κπνξέζνπκε πξαγκαηηθά λα 

εθκεηαιιεπηνχκε ηα νθέιε ηεο πιεξνθνξηθήο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ. 

Νη δεκφζηεο ε-ππεξεζίεο G2G είλαη νπζηαζηηθά έλα δηεπηζηεκνληθφ ζέκα. Ρν ζρήκα 3 

παξνπζηάδεη ηξεηο βαζηθέο αξρέο πνπ απνηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ G2G.  

Ζ ζπλεηαηξηζηηθή εξγαζία ππνζηεξηδφκελε απφ ππνινγηζηή (CSCW), ε εμφξπμε γλψζεο 

(data mining), ηα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα ή ε ηερλνινγία ινγηζκηθνχ, είλαη παξαδείγκαηα ησλ 

αληηθεηκέλσλ έξεπλαο ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο θπβεξλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο G2G. Γηα λα επηηξαπεί ε ειεθηξνληθή επαλάζηαζε (eRevolution), ζα πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ νη λφκνη θαη νη εζσηεξηθνί θαλφλεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Ζ πνιηηηθή 

επηζηήκε θαη ν λφκνο είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη γηα 

ηελ εηζαγσγή ησλ ε-ππεξεζηψλ G2G. Δπηπιένλ, νηθνλνκηθέο αξρέο, φπσο ε δηαρείξηζε αιιαγήο θαη 

ε δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ, είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ 

θπβεξλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Σσήμα 3 

 

Ζ εκπεηξία πνπ ζπζζσξεχηεθε απφ ηελ απνηπρία πνιιψλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ 

επηρεηξείλ είλαη έλα ζεκαληηθφ κάζεκα γηα ην λεφηεξν ηνκέα ηεο εθαξκνγήο ε-ππεξεζηψλ ζηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, κεξηθνί βαζηθνί θαλφλεο είλαη ίδηνη. Ζ εηζαγσγή θαη 

ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο αθνξά ζε πνιινχο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα 

εμεηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αιιαγήο. Δπηπιένλ, πνιιά εκπφδηα κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ρξήζε ηερλνινγηψλ φπσο 

νη βάζεηο δεδνκέλσλ, νη ηζηνζειίδεο ή ε ππνδνκή δεκφζηνπ θιεηδηνχ (PKI). Ζ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε πξνυπνζέηεη ζεκαληηθέο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο θαη πνιηηηθν-δηνηθεηηθέο 

ζεζκηθέο αιιαγέο βαζηζκέλεο ζηηο λέεο ε-ππεξεζίεο. Νη δεκφζηνη νξγαληζκνί πξέπεη λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ ηερλνινγηθή πξνθαηάιεςή ηνπο θαη λα εζηηάζνπλ ζηνπο θνηλσληθν-

πνιηηηζηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο. 

Δπνκέλσο πξέπεη λα γίλεη κηα δχζθνιε θαη ιεπηή δνπιεηά, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζεί 

θάζε εληαία κνλάδα θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα νξγαληθφ ζχλνιν ε-ππεξεζηψλ. Νη δηαδηθαζίεο ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ απαηηνχλ αλαδηνξγάλσζε θαη νινθιήξσζε, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ ηα back-offices ησλ δηαθνξεηηθψλ νξγαληζκψλ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ δεκφζησλ ε-ππεξεζηψλ απαηηεί κηα νινθιεξσκέλε θπβεξλεηηθή πξνζπάζεηα 

θαη ζα είλαη έλα απφ ηα πην πξνθιεηηθά δεηήκαηα γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 

Πην ζρήκα 4 παξνπζηάδνληαη κεξηθέο γεληθέο ε-ππεξεζίεο G2G. Ζ εηζαγσγή ησλ 

ειεθηξνληθψλ θπβεξλεηηθψλ ζπζηεκάησλ G2G έρεη σο ζηφρν λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ 

βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη λα εληζρχζεη ηηο ηξεηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ρσξηζκνχ ησλ δπλάκεσλ 

(ειεπζεξία, ηζφηεηα θαη λνκηκφηεηα). Ππζηήκαηα φπσο νη πχιεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ 

εγγξάθσλ, ζα επηηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία δπλακηθφηεξσλ θαη δεκνθξαηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ. 
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Σσήμα 4 

 

Αλ θαη θάζε επξσπατθή ρψξα έρεη αλαπηχμεη ήδε κηα εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ ε-ππεξεζηψλ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, απέρνπκε πνιχ αθφκα απφ ηελ χπαξμε κηαο 

παλεπξσπατθήο άπνςεο. Ζ δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ θπβεξλεηηθψλ ζπζηεκάησλ G2G ζε 

επξσπατθφ επίπεδν ζα αξγήζεη αξθεηά λα γίλεη κηα απηή πξαγκαηηθφηεηα. Ξέξα απφ ηα 

πνιπάξηζκα εκπφδηα, νη ιφγνη γηα ηελ απνηπρία είλαη: 

 Ζ πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ  

 Ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα λα αιιάμνπλ νη δεκφζηνη νξγαληζκνί  

 Ρν νηθνλνκηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ  

 Νη δηαθνξέο θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ  

 Ζ αλεπάξθεηα ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο 

κε κηα θνηλή θαζνξηζκέλε επξσπατθή εθαξκνγή 
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Ν ζπληνληζκφο ζε επξσπατθφ επίπεδν δελ είλαη απιφο. Νη επξσπατθέο θαη εζληθέο 

νξγαλσηηθέο κνλάδεο πξέπεη, απ' ηε κηα πιεπξά, λα ηζνξξνπήζνπλ ηελ εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη 

ηνπηθή ηαπηφηεηά ηνπο θαη ηελ απηνλνκία ηνπο, θαη, απ' ηελ άιιε πιεπξά, λα πξνζπαζήζνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θεληξηθή πξφθιεζε κηαο νκνηνγελνχο θνηλσλίαο γλψζεο. Νη επξσπατθέο ρψξεο 

πξέπεη λα είλαη καδί ζε κηα ζηξαηεγηθή λίθεο. Δπηπιένλ, νη ζηξαηεγηθέο ηνπο ζε εζληθφ, ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν πξέπεη φρη κφλν λα νκνγελνπνηεζνχλ κέζα ζηα ζχλνξα, αιιά πξέπεη, επίζεο, 

λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο επξσπατθέο νδεγίεο. 

Νη δηαζπλνξηαθέο ε-ππεξεζίεο G2G είλαη επίζεο κηα κεγάιε επθαηξία λα απμεζεί ε εζληθή θαη 

δηεζλήο αζθάιεηα. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα πξφζθαηα εζληθά θαη δηεζλή πξνβιήκαηα αζθάιεηαο 

γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζπλδπαζκέλα. Ζ θιηκάθσζε ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο, ε 

εγθιεκαηηθφηεηα ζην Internet θαη ην spamming απαηηνχλ δηεζλή ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ιφγσ ησλ λνκνζεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, γισζζηθψλ θαη άιισλ 

δηαθνξψλ, θαζψο επίζεο θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο κηαο ηζρπξήο θεληξηθήο θαηεχζπλζεο, ε 

νινθιήξσζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπκθσληψλ είλαη πνιχ ζπάληα. Θάπνηεο κεκνλσκέλεο απφπεηξεο 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα πξνεγνχκελα έηε, αιιά πνιιά πξνγξάκκαηα έρνπλ απνηχρεη. 

Έρνπλ αλαγλσξηζηεί επηά ζεκαληηθέο νκάδεο (πέληε θχξηνη θαη ηξεηο δεπηεξεχνληεο 

ζπκκεηέρνληεο) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επξσπατθή ειεθηξνληθή θπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή G2G. 

Ξξφθεηηαη γηα ηνπο: 

 Θξάηε-κέιε ΔΔ  

 Κε θξάηε-κέιε ΔΔ  

 Ξνιηηηθνχο  

 παιιήινπο  

 Ππκκαρίεο κεηαμχ Γεκνζίνπ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ  

 Ξνιίηεο  

 Κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο  

 Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

Δπηπιένλ, θάζε θξάηνο-κέινο κπνξεί λα κνηξαζηεί πεξαηηέξσ θάζεηα ηηο εζληθέο, 

πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο ππεξεζίεο. Ρα ηξία επίπεδα έρνπλ κηα επηξξνή ζηηο απνθάζεηο ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο θαη πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζηελ επξσπατθή αλάιπζε. Θαζέλαο εθ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έρεη αιιειεπίδξαζε κε ηηο ε-ππεξεζίεο G2G κε δηαθνξεηηθήο θξηζηκφηεηαο ηξφπν. 
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ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: E – GOV & E - TAXIS 

2.1 e – Gov.gr
1

 

Πηελ Διιάδα ην e-Gov.gr (http://www.e-gov.gr) έρεη ζαλ ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη σο ζχξα αλαθνξάο 

γηα ηελ είζνδν ζε δίθηπα ειεθηξνληθψλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη απνζθνπεί ζηελ πξνζθνξά 

γλψζεσλ γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζην εμσηεξηθφ θαζψο θαη ζηελ παξνρή πξφζβαζεο ζε 

ζρεηηθνχο κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πφξνπο. 

 

 

 

 

Απεπζχλεηαη: 

 

 ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο 

ειεθηξνληθέο δηαθπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα. 

 ζηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ζε παξνρείο ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ελήκεξνη γηα ηα έξγα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

                                                
1 πνπξγείν Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & Ρερλνινγίαο, Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

Αληαγσληζηηθφηεηα, Δλέξγεηα Α1: «Αλνηθηή Ξιαηθφξκα Τεθηαθψλ Ξφιεσλ», Ξαξαδνηέν 13: 

«Ξιάλν Ξξνψζεζεο ηνπ Ξξντφληνο», ζει. 33 
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 ζηνπο εξεπλεηέο ελφο επξέσο θάζκαηνο επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα 

πξαθηηθά απνηειέζκαηα, κειέηεο πεξηπηψζεσλ, ηξέρνπζα έξεπλα φπσο επίζεο θαη 

δεκνζηεχζεηο θαη εθδειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 

 

Πε φιεο απηέο ηηο θνηλφηεηεο, ην e-Gov.gr ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα: 

 

 ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ θαη εηδήζεσλ ζρεηηθψλ κε δηυπεξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζπλαθή έξγα ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ελεκέξσζε γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζην 

εμσηεξηθφ. 

 ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ, απφςεσλ ή ηδεψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 ηελ ελεκέξσζε γηα ηερληθά δεηήκαηα θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηερληθνχο πφξνπο 

γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 

 ηελ ελεκέξσζε γηα δεκνζηεχζεηο θαη εθδειψζεηο ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Πε επίπεδν πιεξνθφξεζεο ην ΘΔΞ-Θέληξν Δμππεξέηεζεο Ξνιηηψλ (http://www.polites.gr) 

κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε, ηελ 

θαζεκεξηλή δσή, ηηο άδεηεο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά, ηε λενιαία, ηελ εξγαζία θαη ηελ αζθάιηζε, ηνλ 

απφδεκν ειιεληζκφο θαη ηνπο Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θιπ. 

Ρέινο, ην TAXISnet (https://www.taxisnet.gr/web) παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ 

Νηθνλνκηθψλ – Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηθψλ Ππζηεκάησλ (http://www.gsis.gov.gr/home.html) 

ειεθηξνληθά. Κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ν πνιίηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζέζεη ηε 

θνξνινγηθή ηνπ δήισζε, λα ππνβάιιεη ηηο δειψζεηο ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη λα πιεξψζεη ην πνζφ νθεηιήο 

ηνπ ζηελ ηξάπεδα ρσξίο λα απαηηείηαη ε κεηάβαζή ηνπ ζηελ εθνξία. 

Ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο TAXIS net, 

παξνπζηάδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Β΄, πξνο ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 
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2.2 Τπηρεσία TAXIS net
1

 

Ρo ζχζηεκα TAXISnet είλαη κηά λέα ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ην Ρκήκα Δζσηεξηθψλ Ξξνζφδσλ 

(ΡΔΞ) πξνο ηνλ πνιίηε πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο ζην Φνξνινγηθφ Αξρείν, γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

Γήισζεο Δηζνδήκαηνο ηνπ 2003 κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Γειαδή είλαη κία κέζνδνο ειεθηξνληθήο 

επηθνηλσλίαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ κε ην ΡΔΞ, κέζσ εηδηθνχ δηθηχνπ. 

 Νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ TAXISnet είλαη νη εμήο: 

 

● H πνηνηηθή, άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

● Ζ απινπνίεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

● 24σξε αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία. 

● Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηνηηθήο ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε ζε θνξνινγηθά ζέκαηα. 

● Ν εθζπγρξνληζκφο ησλ κεζφδσλ ππνβνιήο ησλ Γειψζεσλ Δηζνδήκαηνο κε ηε ρξήζε 
κνληέξλαο ηερλνινγίαο. 

 

Ρα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηνπ TAXISnet είλαη θπξίσο: 

 

 Απινπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο. 

 Κεηψλεη ηηο κεηαθηλήζεηο. 

 Δμνηθνλνκεί ρξφλν θαη ρξήκα. 

 Ξαξέρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηα θνξνινγηθά έληππα ηνπ ΡΔΞ. 

 Ξαξέρεη απηφκαηε ελεκέξσζε ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο ζπκπιήξσζεο θαη βνήζεηα γηα 

αλάινγε δηφξζσζε. 

 Δλεκεξψλεη άκεζα ηνλ ρξήζηε γηα ηελ παξαιαβή ηεο Γήισζεο θαη παξαθνινπζεί κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ, ηελ 

 πνξεία ηεο ζηε δηαδηθαζία θνξνιφγεζεο. 

 Ξαξέρεη πιήξε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζηα δηαθηλνχκελα ζηνηρεία θαη ζηνπο ρξήζηεο. 

 

Ζ δηαδηθαζία εγγξαθήο είλαη ηδηαίηεξα απιή. Θάζε θνξνινγνχκελνο πνπ ελδηαθέξεηαη λα 

εγγξαθεί ζην ζχζηεκα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία TAXISnet, πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηελ 

αίηεζε εγγξαθήο ζην TAXISnet, ηελ νπνία κπνξεί λα εμαζθαιίζεη απφ ηo Ρκήκα Γηαρείξηζεο 

Γειψζεσλ (ΡΓΓ), ζηα θαηά ηφπνπο Δπαξρηαθά Γξαθεία Φφξνπ Δηζνδήκαηνο.  

Αθνχ ζπκπιεξψζεη ηελ αίηεζε πξέπεη λα ηελ ππνβάιεη πξνζσπηθά ζηo ΡΓΓ, 

επηζπλάπηνληαο θσηναληίγξαθν ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ηελ νπνία πξέπεη ηαπηφρξνλα λα 

επηδείμεη, γηα ζθνπνχο επηβεβαίσζεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

 

                                                
1 http : // taxisnet.mof.gov.cy 
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2.3 Επίπεδα Εφαρμογής
1

 

Βέβαηα γηα λα πινπνηεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη 

απαξαίηεηνο ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε θαη ζα νδεγήζεη ζηα νθέιε πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Ζ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, 

κπνξεί λα γίλεη ζηαδηαθά ζε επίπεδα. Ρα επίπεδα απηά ζα επηηξέςνπλ ηελ απξφζθνπηε ξνή 

πιεξνθνξηψλ απφ/πξνο ην δεκφζην ηνκέα θαη ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε αιιά θαη 

ζηηο επηρεηξήζεηο (ηδησηηθφο ηνκέαο) λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ην θξάηνο. Ρα επίπεδα απηά, μεθηλψληαο απφ ην πην ρακειφ θαη πξνρσξψληαο ζην πην 

πνιχπινθν, ρσξίδνληαη σο εμήο: 

 

1. εζσηεξηθή νξγάλσζε θνξέα, 

2. ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν, 

3. αλαδηνξγάλσζε νξγαληζκνχ, 

4. ελδνδίθηπν (Intranet), 

5. απηνκαηνπνηεκέλν πξσηφθνιιν, 

6. εληαία αλαγλψξηζε εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ, 

7. δηθηπαθή πχιε, 

8. εληαία αλαγλψξηζε εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ, 

9. αλαβάζκηζε πχιεο κε εθαξκνγέο πξνζαξκνζκέλεο ζε θάζε ρξήζηε, 

10. ςεθηαθέο ππνγξαθέο, 

11. κεηαγιψηηηζε, 

12. ςεθηαθή ηειεφξαζε, θαη 

13. δνξπθνξηθή επηθνηλσλία. 

 

 

                                                
1
 http://www.enthesis.net/, ‘’ε θάζη μεηάβαζηρ’’, Σεσνολογία ηος Θανάζη Σζακαλίδη, Σπίηη 27 Μαΐος 2008 
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Ζ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε δηθηπαθή δηαζχλδεζή ηνπ απνηεινχλ 

βαζηθή πξνυπφζεζε ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα ππφινηπα επίπεδα λα πινπνηεζνχλ θαη ηειηθά λα 

κπνξέζεη ν θνξέαο λα ππνζηεξίμεη ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 
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Η ΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΟΙ 

ΕΠΙΠΣΨΕΙ ΣΗ

1

 

3.1 Ποσοστό δημόσιων υπηρεσιών που παρέχονται on line 

Ρν πνζνζηφ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη εμ νινθιήξνπ on line ζηελ Διιάδα είλαη 

32%, πνζνζηφ αξθεηά ρακειφ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. 

Ζ ρψξα κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ είλαη ε Πνπεδία θαη αθνινπζνχλ ε Απζηξία, ε Φηιαλδία, ε 

Δζζνλία θαη ε Αγγιία. Αληίζεηα, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά παξνπζηάδνπλ ε Ιεηνλία, ε Διβεηία, ε 

Ξνισλία θαη ε Πινβαθία (Γηάγξακκα 1). Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν αλάπηπμεο, δειαδή κε ην πφζν 

εμειηγκέλα είλαη ηα ζπζηήκαηα γηα ηελ on line παξνρή ππεξεζηψλ, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζην 61%, 

φηαλ ν κέζνο φξνο ηεο ΔΔ-25 καδί κε ηελ Διβεηία, ηελ Ηζιαλδία θαη ηε Λνξβεγία είλαη 65%. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα on line παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα 

βξίζθνληαη ζην επίπεδν ηεο απιήο δηάζεζεο εγγξάθσλ (“θαηέβαζκα” αηηήζεσλ, θνξκψλ θιπ) 

(Γηάγξακκα 2). 

 
Διάγπαμμα 1: Ποζοζηό ςπηπεζιών πος παπέσονηαι εξ ολοκλήπος on line 

 

 

 
Διάγπαμμα 2: Επίπεδο ανάπηςξηρ ηων ζςζηημάηων on line παποσήρ ςπηπεζιών ζηην Ελλάδα 
και ζε σώπερ ηηρ ΕΕ 

                                                
1
 ΔΒ Γεληίο Ανηαγυνιζηικόηηηαρ/Σο Δπίπεδο Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ ζηην Δλλάδα Δπιπηώζειρ ζηην 

Ανηαγυνιζηικόηηηα, Σεύσορ 34 Νοέμβπιορ 2005 
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3.2 Τπηρεσίες με εξελιγμένα on line συστήματα 

Πην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 3) θαίλνληαη ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη ζην πφζν 

εμειηγκέλα είλαη ηα ζπζηήκαηα on line παξνρήο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ αλά θαηεγνξία. Πηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε θαηεγνξία ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ηα πην 

εμειηγκέλα ζπζηήκαηα γηα ηελ παξνρή ηνπο on line είλαη ε δήισζε εηζνδήκαηνο. Ρν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηελ Διιάδα φπνπ ην πνζνζηφ αλάπηπμεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ θηάλεη ζην 100%. Ρν 

πνζνζηφ απηφ νθείιεηαη πξνθαλψο ζην ζχζηεκα TAXIS ην νπνίν εηζήρζε ην Κάην ηνπ 2000 θαη 

παξέρεη ππεξεζίεο δήισζεο θαη θνξνιφγεζεο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Νη ππφινηπεο ηξεηο θαηεγνξίεο, δειαδή νη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έθδνζε αδεηψλ θαη 

εγγξάθσλ, κε θαηαρσξήζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά θαη κε παξνρέο, έρνπλ ρακειά πνζνζηά κε 

ρακειφηεξν εθείλν ησλ παξνρψλ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

(Ξίλαθαο 1) έρνπλ αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν σο πξνο ηελ on line παξνρή ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο πνιίηεο. Έηζη, φπσο θαίλεηαη θαη ζην επφκελν δηάγξακκα 

(Γηάγξακκα 4), νη ππεξεζίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξάζεη ζην ηέηαξην ζηάδην αλάπηπμεο κε 

ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλσλ ζπλαιιαγψλ (βι. επίζεο Γηάγξακκα 2) ελψ νη ππεξεζίεο γηα ηνπο 

πνιίηεο βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο ζην νπνίν είλαη δπλαηή ε on line 

ζπκπιήξσζε εληχπσλ. 

 

Πίνακαρ 1: Υπηπεζίερ ανά καηηγοπία και ομάδα — ζηόσο 
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Διάγπαμμα 3: Πόζο εξελιγμένα είναι ηα ζςζηήμαηα on line παποσήρ ςπηπεζιών ζηην Ελλάδα 
ανά καηηγοπία 

 
 

 

Διάγπαμμα 4: Πόζο εξελιγμένα είναι ηα ζςζηήμαηα on line παποσήρ ςπηπεζιών ανά ομάδα – 
ζηόσο 

 

 

3.3 Φρήση υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες on line 

Αλ θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη on line είλαη ιηγφηεξεο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο 

ηεο ΔΔ, ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ζπλαιιαγέο κε ην 

δεκφζην θηάλεη ζην 81%, πνζνζηφ ην νπνίν θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ 5ε ζέζε κεηαμχ 24 

ρσξψλ ηεο Δπξψπεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζηνηρεία. 

Νη ρψξεο πνπ πξνεγνχληαη είλαη ε Ηζιαλδία κε πνζνζηφ 97%, ε Φηιαλδία (91%), ε Γαλία 

(87%) θαη ε Λνξβεγία (84%) (Γηάγξακκα 5). Πχκθσλα κε ην Ξαξαηεξεηήξην γηα ηελ Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο ζηελ Διιάδα, ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα TAXIS απνηειεί κηα εμήγεζε γηα ην πςειφ 

πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη ν δείθηεο απηφο 

εμεηάδεη κφλν ηηο επηρεηξήζεηο κε ηνπιάρηζηνλ 10 ππαιιήινπο. 

Αληίζεηα κε ηηο επηρεηξήζεηο, ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα 

ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην δεκφζην είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ. Ρν γεγνλφο απηφ πξνθαλψο νθείιεηαη 

ζην φηη ηα ζπζηήκαηα on line παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο δελ είλαη ηφζν εμειηγκέλα φζν 

εθείλα ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο (Γηάγξακκα 6). 
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Διάγπαμμα 5: Ποζοζηό επισειπήζεων πος σπηζιμοποιούν ηο διαδίκηςο για ζςναλλαγέρ με ηο 
δημόζιο 

 

 

 

Διάγπαμμα 6: Ποζοζηό πληθςζμού πος σπηζιμοποιεί ηο διαδίκηςο για ζςναλλαγέρ με ηο 
δημόζιο 

 

 

 

3.4 Επιπτώσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. Ξξάγκαηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ ΠΔΒ, ην θφζηνο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δηαδηθηχνπ. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 7) θαίλεηαη φηη νη ρψξεο κε 

ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά on line παξερφκελσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαηαηάζζνληαη πςειά 

ζχκθσλα κε ην δείθηε αληίιεςεο δηαθάλεηαο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. 

Διάγπαμμα 7: Σσέζη διαθθοπάρ και online διαθεζιμόηηηαρ δημόζιων ςπηπεζιών 
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3.5 χέση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανταγωνιστικότητας 

Ξαξά ην γεγνλφο φηη είλαη απηνλφεην θαη ζε θάζε πεξίπησζε θνηλά απνδεθηφ φηη ε ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, δελ ππάξρνπλ 

κέρξη ζηηγκήο ηεθκεξησκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο εξγαζίεο θαη κεηξήζεηο πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπζρέηηζε. Δλδεηθηηθά φκσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο 

Αλάπηπμεο ηνπ World Economic Forum θαη ην πνζνζηφ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη 

εμ νινθιήξνπ on line γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ καδί κε ηελ Ηζιαλδία, ηελ Διβεηία θαη ηε Λνξβεγία, 

δηαπηζηψλεηαη κηα ζπζρέηηζε ε νπνία θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 8). Νη ρψξεο 

πνπ δηαζέηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο ππεξεζίεο on line έρνπλ πςειέο ζέζεηο ζηελ θαηάηαμε κε 

θξηηήξην ηνλ δείθηε αληαγσληζηηθφηεηαο αλάπηπμεο 2005-2006. 

 

Διάγπαμμα 8: Σσέζη ανηαγωνιζηικόηηηαρ ανάπηςξηρ και online διαθεζιμόηηηαρ δημόζιων 
ςπηπεζιών 

 

 

3.6 Προϋποθέσεις επιτυχίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Πχκθσλα κε ηελ ίδηα εηζήγεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ ΔΠΑΑ, ζεκειηψδεο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε πηνζέηεζε θαη ζπλεπήο 

πξνζήισζε ζηε βαζηθή αξρή ηεο δεκηνπξγίαο πειαηνθεληξηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ζ αξρή απηή πξνυπνζέηεη κηα ζεκαληηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο. 

Δπηπιένλ νη γεληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

πεξηιακβάλνπλ: 

− ηελ θαηαλφεζε απφ ηελ Ξνιηηεία ηεο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο θαη ηεο δσηηθήο ζεκαζίαο 
ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηε ρψξα θαη ε νπζηαζηηθή δέζκεπζε γηα ηελ επξεία 
εθαξκνγή ηεο. 

− ηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ 
αλαδηνξγάλσζε ηεο Γ.Γ. θαη ηε κεηάβαζε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 
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− ηε ζσζηή επηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζήο ηνπ θαη λα 
εληαρζνχλ ζ‟ απηφ ηφζν νη «πειάηεο» ησλ ππεξεζηψλ (πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο), φζν θαη νη 
«πάξνρνη» ησλ ππεξεζηψλ (πξνζσπηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο). 

− ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελεξγνχο ζπλεξγαζίαο ησλ εηδηθψλ (επηρεηξήζεηο ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΡΞΔ), εμεηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη, ζρήκαηα ζπκπξάμεσλ 
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα), πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο, 
πινπνίεζεο, ππνζηήξημεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ. Νη 
θνξείο απηνί ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ σο ζπκκέηνρνη, ζπλεξγάηεο θαη ζπλδεκηνπξγνί 
ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο θαη φρη απιά σο πξνκεζεπηέο ή πινπνηεηέο. 

 

Ρέινο είλαη πξνθαλέο φηη ρσξίο έλαλ δπλακηθφ θαη πγηή θιάδν ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο 

θαη επηθνηλσλίαο (ΡΞΔ) ζηε ρψξα καο δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί ην φξακα ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

 

 

 

 

  

 

     

 

 



Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή                                                                                                                    Κοςμιώηηρ Αλέξανδπορ 

Η Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη ζηην Δλλάδα 39 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΣΑ  

(ΑΝΑΛΤΗ SWOT)
1

 

 

4.1 Δυνατά σημεία 

– Ν ζεζκφο ηεο Ρ.Α. έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, αιιά θαη ζηε 

δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) 

– Νη Ν.Ρ.Α. απνηεινχλ ηελ εγγχηεξε ζηνλ πνιίηε δνκή ηνπ θξάηνπο θαη κέζσ ησλ ΘΔΞ ζπγθξνηνχλ έλα 

εζληθφ πνιπθεληξηθφ θαη πνιπιεηηνπξγηθφ δίθηπν δηαλνκήο δηνηθεηηθψλ πξντφλησλ  

– Ζ ΘΔΓΘΔ έρεη αλαπηχμεη ζηξαηεγηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο γηα ηελ 

ηζρπξή παξνπζία ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο.  

– Νξηζκέλνη Γήκνη απνηεινχλ παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ 

δηνίθεζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (πρ Γ. Ακαξνπζίνπ, Γ. Ρξηθάισλ) 

4.2 Αδυναμίες 

– Δίλαη αλεπαξθήο θαη απνζπαζκαηηθή ε ρξήζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ 

ηνπο ΝΡΑ θαη είλαη ππνβαζκηζκέλα ηα εζσηεξηθά ηνπο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα  

– Ζ πιεηνςεθία ησλ ΝΡΑ δελ έρεη αλαπηχμεη φξακα θαη ζηξαηεγηθή γηα ην ξφιν ηνπο ζηελ Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο.  

– πάξρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ζηηο δνκέο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ησλ Ν.Ρ.Α. ζε ζέκαηα Ξιεξνθνξηθήο  

– Κεησκέλε ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη δηνίθεζεο ηεο νξγαλσηηθήο 

αιιαγήο 

– Κεγάινο αξηζκφο Ν.Ρ.Α., ηδηαίηεξα αγξνηηθψλ, έρνπλ κηθξφ κέγεζνο θαη είλαη αδχλαην λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα Ξιεξνθνξηθήο, κε ίδηεο δπλάκεηο θαη ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα. 

– Γελ έρνπλ αθφκε αλαπηπρζεί εληαία πξφηππα θαη θνηλέο πιαηθφξκεο κε απνηέιεζκα πνιιέο 

ηερλνινγηθέο αζπκβαηφηεηεο 

– Νη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο θαη ε θνπιηνχξα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ 

ΝΡΑ απνηεινχλ ζεκαληηθά εκπφδηα 

4.3 Ευκαιρίες 

– Νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη ΡΞΔ απνηεινχλ ηνλ θαηαιχηε γηα ην ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

(transformation) ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, αθφκε θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ πινπνηνχλ νη ΝΡΑ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

πνιίηεο. Ζ εθαξκνγή ηεο Ρνπηθήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε βαζκηαία 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΝΡΑ απφ λέα 

πεξηζζφηεξν επέιηθηα θαη απνηειεζκαηηθά κνληέια δηαθπβέξλεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΡΞΔ. 

                                                
1
 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ, Οι αναγκαίερ πποϋποθέζειρ για ηην τηθιακή ζύγκλιζη ηυν Ο.Σ.Α. και ηη 

μεηάβαζη ηηρ Σ.Α. ζηην Σοπική Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & 
ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.),  ΑΤΓΟΤΣΟ 2006, ζελ. 105 
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– Νη εθαξκνγέο  «Ζιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο», βαζκηαία νδεγνχλ ζε ΝΡΑ πεξηζζφηεξν «επαίζζεηνπο» 

ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ, αθνχ έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ηαρχηαηεο 

δηάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ θαη βάζεη απηψλ ηεο άκεζεο 

πξνζαξκνγήο ησλ ππεξεζηψλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

– Έρεη ήδε ζρεδηαζηεί ε λέα ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο  2006 –2013, ζην πιαίζην ηεο λέα 

πξσηνβνπιίαο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο «i2010» θαζψο θαη ηνπ 

ζρεδίνπ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε «e-Gov2010». Δπνκέλσο εθηηκάηαη φηη θαηά ηελ επφκελε 

πεξίνδν ζηε ρψξα καο αλακέλεηαη λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (E-Government). 

– Νη Ν.Ρ.Α. κπνξνχλ αμηνπνηήζνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην Δ.Ξ. ΘηΞ ηνπ Γ ΘΞΠ θαη θπξίσο απφ ηα Δ.Ξ. 

ηεο 4εο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ2007-2013, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Δ.Ξ. ηνπ ΞΔΠΓΓΑ γηα ηε 

Βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ΓΓ θαη απφ ην Δ.Ξ. ηνπ ΞΝΗΝ γηα ηε Τεθηαθή ζχγθιηζε. 

– Νη Ν.Ρ.Α. κπνξνχλ αμηνπνηήζνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ εζληθά πξνγξάκκαηα φπσο ην λέν πξφγξακκα 

Ξνιηηεία θαη ην πξφγξακκα Θεζέαο θαζψο θαη λα αληιήζνπλ πφξνπο κέζσ ησλ Ππκπξάμεσλ Γεκφζηνπ 

& Ηδησηηθνχ Ρνκέα 

– Ρν Δζληθφ δίθηπν «Πχδεπμηο» θαη ηα ΘΔΞ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηθηχσζε ησλ ΝΡΑ κε 

άιινπο δεκφζηνπο θνξείο θαη γηα ηε δηαλνκή δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ   

– Νη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο 

Απηνδηνίθεζεο («πειαηνθεληξηθφο» πξνζαλαηνιηζκφο, αξρέο πνηφηεηαο θαη δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο 

θιπ.) αξρίδνπλ λα δηαδίδνληαη πιένλ θαη ζηε ρψξα καο   

– Νη Ν.Ρ.Α. κπνξνχλ αμηνπνηήζνπλ ηηο δνκέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ (ΡΔΓΘ, αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο, 

θέληξα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο) θαη ηελ ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία πνπ απνθηήζεθαλ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, γηα λα ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ αμηνπνίεζεο ησλ 

ΡΞΔ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 

 

4.4 Κίνδυνοι 

– Λα δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ Ν.Ρ.Α. θπξίσο γηα ηηο ηερληθέο ππνδνκέο θαη ηελ παξνρή θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη λα κε ζηξαθνχλ ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο κε 

βάζε ηηο ΡΞΔ  

– Λα κε δηαζθαιηζηεί επαξθήο επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο Ν.Ρ.Α., κε απνηέιεζκα ηελ 

χπαξμε ΝΡΑ δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ θαη ηνλ «απνθιεηζκφ» ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ κηθξψλ Ν.Ρ.Α. 

απφ ηηο εμειίμεηο. 

– Λα κε δνζεί ην αλαγθαίν βάξνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Ν.Ρ.Α., ζηελ άζθεζε 

επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ  θαη ζηε δεκηνπξγία ησλ ειάρηζησλ δνκψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ 

– Λα αλαπηπρζνχλ εθαξκνγέο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο απφ ηνπο ΝΡΑ αιιά λα κελ αμηνπνηεζνχλ 

ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. 

– Λα πεξηζσξηνπνηεζνχλ νκάδεο θαηνίθσλ ησλ ΝΡΑ πνπ δελ έρνπλ ηελ αλαγθαία εμνηθείσζε κε ηηο ΡΞΔ 

ή δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηέο, γεγνλφο πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο 

Τεθηαθφ Σάζκα (Digital Divide). 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

5.1 ΝΟΜΟ 3607/2007
1

  

(Πχζηαζε θαη Θαηαζηαηηθφ ηεο «Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο Α.Δ.» 
(Ζ.ΓΗ.Θ.Α. Α.Δ.) θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο)  

 

Σύσταση-Μορυή
2
 

Ρν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Θέληξν Ζιεθηξνληθνχ πνινγηζηνχ 

Θνηλσληθψλ πεξεζηψλ» (Θ.Ζ..Θ..), πνπ ηδξχζεθε κε ην λ.δ. 390/ 1969 (ΦΔΘ 283/Α΄), 

κεηαηξέπεηαη ζε αλψλπκε εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ΖΙΔΘΡΟΝ− 

ΛΗΘΖ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Αλψλπκε Δηαηξεία» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Ζ.ΓΗ.Θ.Α. Α.Δ.». 

 
Σκοπός της εταιρίας βάσει τοσ Ν. 3607/2007 

Νη ζθνπνί ηεο αλψλπκεο απηήο εηαηξίαο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα είλαη:
3
 

 

  ε κειέηε, αλάπηπμε, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε 

Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ -εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ- 

γηα ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ Φνξέσλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

 

 ε ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο 

(Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε), 

 ε ζπλεξγαζία θαη δηαζχλδεζε κε αληίζηνηρνπο θνξείο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

 ε δηαζθάιηζε θαη ε ππνζηήξημε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηθήο 

θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Φνξέσλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ ππάγνληαη ζηελ επνπηεία ηνπ 

πνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο θαη ινηπψλ θνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα αζθάιηζεο, πγείαο, πξφλνηαο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 

 ε ελνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πιεξνθνξίαο ζην ρψξν ηεο Θνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα, 

 ε παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ηνπο Φνξείο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηα σο άλσ ζέκαηα, 

 ε παξνρή πξνο θάζε ππεξεζία ηνπ Θξάηνπο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηαηηζηηθψλ θαη 

άιινπ ηχπνπ πιεξνθνξηψλ θαη αμηνινγήζεσλ γηα ηελ Θνηλσληθή Αζθάιηζε ζηελ Διιάδα, 

 ε κειέηε, αλάπηπμε, ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε, δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε Ππζηεκάησλ 

Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε θνξέσλ ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

                                                
1 ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΔΥΠ, ΡΔΣΝΠ ΞΟΥΡΝ Αξ.Φχιινπ 245, 1 Λνεκβξίνπ 2007 

2 ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΔΥΠ, ΡΔΣΝΠ ΞΟΥΡΝ Αξ.Φχιινπ 245, 1 Λνεκβξίνπ 2007, ΚΔΟΝΠ 

Α‟ – Άξζξν Ξξψην 

3 ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΔΥΠ, ΡΔΣΝΠ ΞΟΥΡΝ Αξ.Φχιινπ 245, 1 Λνεκβξίνπ 2007, 

Θεθάιαην Ξξψην/ Άξζξν 3 
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 ε επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ ιεηηνπξγνχλησλ, θαζψο θαη ησλ ππφ πινπνίεζε έξγσλ 

Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Φνξέσλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

5.2 ΝΟΜΟ 3345/2005
1

 

Κε ην λφκν  3345/2005 (ΦΔΘ 138/Α/16-6-2005) ζεζπίδνληαη λέεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηνπο πνιίηεο 

πνπ απνβιέπνπλ ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπο, ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηε Γηνίθεζε. 

Δηδηθφηεξα: 

• Βεβαηψλεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε θαη απφ ην Θ.Δ.Ξ. 

• Θαηαξγείηαη ε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε, φηαλ 

πξνζέξρεηαη απηνπξνζψπσο γηα ππνζέζεηο ηνπ ζηηο πεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα ή ηα  

Θ.Δ.Ξ. 

 

• Δπηθπξψλνληαη αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θαη εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αιινδαπέο αξρέο, απφ αθξηβή αληίγξαθα απηψλ, εθφζνλ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν 

ή δεκφζηα αξρή. 

 

• Βεβαηψλεηαη ε ηαπηνπξνζσπία ησλ αλειίθσλ θάησ ησλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ νη νπνίνη δελ 

είλαη θάηνρνη δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

5.3 ΝΟΜΟ 3640/20082 

• Κε ην λ. 3640/2008 θπξψζεθε ε ζπκθσλία ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο εηαηξίαο Microsoft.  

 

• Πηε ζπκθσλία πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε θέληξνπ θαηλνηνκίαο, ζην πιαίζηνπ ηνπ νπνίνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ ηερλνινγίεο ινγηζκηθνχ, αιιά θαη ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο 

ζηηο δξάζεηο ηεο παξαπάλσ εηαηξίαο.  

 

• Θεληξηθφ ζεκείν ηεο ζπκθσλίαο είλαη ε παξνρή αδεηψλ ηεο Microsoft, ηηο νπνίεο ζα 

απνθηά ην Διιεληθφ Γεκφζην κέζσ δηαγσληζκψλ, αιιά θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ παξνρή 

ηερλνγλσζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο, αιιά θαη ησλ δήκσλ, ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη δσξεάλ εξγαιεία 

ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.  

 

• Δίλαη αλαληίξξεην φηη παξφκνηεο ζπκθσλίεο παξέρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ην 

Γεκφζην, θαζ' φζνλ ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ γίγαληα ηνπ ινγηζκηθνχ 

πνπ είλαη ε εηαηξία Microsoft  

 

• Υζηφζν, είλαη επίζεο γεγνλφο φηη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα πξνσζεζεί θαη κε 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ ή ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα (open source 

                                                
1 ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΔΥΠ, ΡΔΣΝΠ ΞΟΥΡΝ Αξ.Φχιινπ 138, 16 Ηνπλίνπ 2005 

2 ΔΦΖΚΔΟΗΠ ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΔΥΠ, ΡΔΣΝΠ ΞΟΥΡΝ Αξ.Φχιινπ 22, 14 Φεβξνπαξίνπ 2008 
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software), ιχζε ηελ νπνία έρνπλ ήδε πηνζεηήζεη θπβεξλήζεηο θαη νξγαληζκνί ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, ζην εμσηεξηθφ.  

 

• Έηζη, κεηψλεηαη αηζζεηά ην θφζηνο πινπνίεζεο ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ θαη παχεη ε 

εμάξηεζε απφ εηαηξίεο ηδηνθηεζηαθνχ ινγηζκηθνχ.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

 

Πηνλ ηνκέα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη δπζθνιίεο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ 

παξνπζηάζζεθαλ θαη πνπ ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ζε φιε ηελ Δπξψπε, είλαη πνιιέο.  

Απφ ηε κηα, ην ζεζκηθφ θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, πνπ έπεηαη αληί λα πξνπνξεχεηαη ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ην νπνίν είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη βεκαηηζκφ. Απφ ηελ άιιε, ε αλάγθε λα 

θαηαλνήζεη πξαγκαηηθά ν πνιίηεο πψο ζα σθειεζεί απφ ηελ «ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε». Γηαηί 

κφλν αλ ν πνιίηεο δηαπηζηψζεη κε απηνχο ηξφπνπο πψο ζα θεξδίζεη ρξφλν, επθνιία αιιά θαη 

ρξήκα ράξε ζηελ ηερλνινγία, ζα έρνπκε επηηχρεη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ πηνζέηεζε ηεο 

«ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο».  

Ρν βαζηθφ δεηνχκελν είλαη πιένλ ε νκαιή «έληαμε» ηεο ηερλνινγίαο ζηε δσή ηνπ πνιίηε γηα 

λα ηνλ ππεξεηήζεη θαη φρη ην αληίζεην. κσο ηη ζεκαίλεη πξαθηηθά «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο» κε 

φξνπο πνπ θαηαλνεί ν πνιίηεο; Ξνηεο είλαη νη παξεκβάζεηο πνπ ππφζρνληαη κηθξέο αιιά δξαζηηθέο 

βειηηψζεηο ζηε δσή ηνπ;  

Γηα ηελ Δπξσπατθή νηθνγέλεηα, «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο» θαη «ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε» είλαη κηα ζεηξά απφ κηθξέο ή κεγάιεο δπλαηφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε ζρεδφλ 

ζηηγκή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, δηεπθνιχλνληάο ηελ.  

Ξαξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε κηαο ηππηθήο κέξαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, είλαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηνπ επηρεηξεκαηία λα απνιακβάλεη ηα νθέιε ηεο «ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο» θαη λα πξαγκαηνπνηεί έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κε ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο απφ ην ζπίηη ηνπ κε ηελ άλεζε θαη ηελ επθνιία πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη ν 

πξνζσπηθφο ηνπ ππνινγηζηήο θαη κηα ζπλερψο δηαζέζηκε θαη γξήγνξε ελζχξκαηε ή αζχξκαηε 

ζχλδεζε ζην Internet.  

Πηελ θαζεκεξηλή δσή, «ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε» είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, φπνπ θάζε πνιίηεο κπνξεί λα παξαθνινπζεί ειεθηξνληθά κέρξη θαη ηελ 

παξάδνζε ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, φπσο γίλεηαη ηψξα ζηε Πνπεδία. Δίλαη ε επθνιία πνπ 

απνιακβάλεη ε θάζε Βξεηαληθή επηρείξεζε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ήδε φιεο ηηο ηαρπδξνκηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηεο ειεθηξνληθά. Πηελ Διιάδα, είλαη ήδε ε ππνζηήξημε ησλ 

ΔΙΡΑ ζηελ απφθηεζε ππεξζχγρξνλσλ θέληξσλ δηαινγήο θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ 

ζπληνκεχνπλ ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα παξφκνηεο ππεξεζίεο ζην 

άκεζν κέιινλ…  

Δίλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε λα αληηθαηαζηήζεη ηηο επηζθέςεηο ζηελ ηξάπεδα ηεο 

πξνηίκεζήο ηνπ, κε επηζθέςεηο ζηνλ «ειεθηξνληθφ γθηζέ» πξαγκαηνπνηψληαο εθεί φιεο ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ είηε κε ηδηψηεο είηε κε ην δεκφζην, εχθνια, γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα, φπσο γίλεηαη 

πηα θαη ζηε ρψξα καο.  

Δίλαη φκσο θαη ε δπλαηφηεηα πνπ ζα έρεη ν θάζε πνιίηεο, αλεμαξηήησο γεσγξαθηθήο 

ηνπνζεζίαο, λα εξγάδεηαη απφ απφζηαζε κέζσ κεζφδσλ ηειε-εξγαζίαο ή λα αμηνπνηεί ζχγρξνλεο 
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δηθηπαθέο ππνδνκέο φπσο ηα Wi-Fi, ψζηε λα θηλείηαη ζην ρψξν εξγαζίαο ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Θαη 

απηέο νη δξάζεηο ήδε μεθηλνχλ λα πινπνηνχληαη θαη ζηελ Διιάδα…  

Πην θαζεκεξηλφ επίπεδν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο» είλαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε λα ζπκβνπιεχεηαη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ γηαηξφ, κέζα απφ επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο ηειε-ταηξηθήο.  

Αιιά θαη κεηά ηελ εξγαζία, ζηνλ ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, 

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο είλαη ε δπλαηφηεηα on-line παξαθνινχζεζεο ησλ ηαηληψλ πνπ 

ελδηαθέξνπλ ηνλ πνιίηε, ε επηινγή ηεο επηζπκεηήο κνπζηθήο, ε έγθαηξε ειεθηξνληθή θξάηεζε 

εηζηηεξίσλ γηα παξαζηάζεηο θαη αζιεηηθνχο αγψλεο, ε ειεθηξνληθή νξγάλσζε ησλ ηαμηδηψλ κέζα 

απφ ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο θαη ε αγνξά ησλ εηζηηεξίσλ ηνπ γηα φια ηα κέζα κεηαθνξάο ή ε 

επηινγή ησλ ζεκείσλ πνπ ζα δηακέλεη.  

Αλεμαξηήησο ηφπνπ δηακνλήο, ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο κέζα απφ ηελ επξπδσληθή 

πξφζβαζε, ν πνιίηεο απνθηά λέεο δπλαηφηεηεο επηινγψλ γηα αγνξέο, φρη κφλν απφ ηηο ηνπηθέο 

αγνξέο αιιά πιένλ απφ φιν ηνλ θφζκν, θέξλνληαο ζηελ πφξηα ηνπ πξντφληα απφ θάζε γεηηνληά 

ηνπ θφζκνπ, εχθνια, γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα.  

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ πνιίηε, είλαη ε παξνρή δπλαηνηήησλ 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλνκηιίαο, κε φξνπο θιαζηθήο ηειεθσλίαο, κε πξαθηηθά ακειεηέν θφζηνο ράξε 

ζηηο επξπδσληθέο ππνδνκέο. Δίλαη ε ελίζρπζε ηεο θνηλσληθφηεηαο ηνπ πνιίηε, κε ηελ παξνρή ελφο 

λένπ κέζνπ, ελφο λένπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο κε θίινπο θαη γλσζηνχο ή γηα ηε ζπκκεηνρή ζε 

νκάδεο ή forum κε θνηλνχο ζηφρνπο θαη ελδηαθέξνληα, φπσο ήδε ζπκβαίλεη ζε κεγάιε θιίκαθα ζηηο 

ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο Πθαλδηλαβηθέο ρψξεο.  

Γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο φια ηα παξαπάλσ, γηα λα επηηχρνπκε πξαγκαηηθά κηα Θνηλσλία 

ηεο Ξιεξνθνξίαο, απαηηείηαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ πνηνηηθή πινπνίεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο 

θαη λέσλ ηερλνινγηψλ…  

Απαηηείηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πνιίηε κε φξνπο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ. Απαηηείηαη λα 

θέξνπκε ηελ ηερλνινγία ζηελ πξαγκαηηθή ηεο δηάζηαζε θαη λα αληηιεθζνχκε πσο ν πνιίηεο 

επηζπκεί λα ηελ αμηνπνηήζεη ζαλ εξγαιείν γηα λα δηεπθνιπλζεί ζε θάζε ζεκαληηθή ή αζήκαληε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ, θαη φρη λα ηελ αληηκεησπίζνπκε απαξαίηεηα σο θέληξν ηεο χπαξμήο ηνπ.  

Ππλεπψο, παξάιιεια κε θάζε έξγν πιεξνθνξηθήο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εθπιήξσζε ηνπ 

νξάκαηνο γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, ε πξνζπάζεηα πξέπεη λα εζηηαζζεί ζην πσο 

αληηιακβάλεηαη θαζεκεξηλά ν πνιίηεο ηελ λέα ηερλνινγία. Θαη ζε θάζε βήκα, ζε θάζε λέα 

παξέκβαζε πξέπεη λα κεηξάκε ην απνηέιεζκα ζε απηφ ην επίπεδν αλαθνξάο ζην αλζξψπηλν 

επίπεδν.  

Απηή ηε δηάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο, ηε “καηηά ηνπ πνιίηε” ζέινπκε λα έρνπκε πιένλ σο 

νδεγφ γηα λα ζρεδηάζνπκε ην κέιινλ.  

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα έρεη πνιχ δξφκν κπξνζηά ηεο θαη ππάξρνπλ 

πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο. Ππζηήκαηα, φκσο, φπσο ην Taxis net θαη ην IKA net, δείρλνπλ φηη 

είκαζηε ζε πάξα πνιχ θαιφ δξφκν θαη φηη δελ είκαζηε ηφζν πίζσ, φζν λνκίδνπκε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Πηελ παξάγξαθν απηή, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη επθαηξίεο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ΡΑ 

γίλεηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ πξνγξακκαηηθνχ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πνξεπηνχλ νη Γήκνη θαηά 

ηελ επφκελε πεξίνδν.  

 

Α.1 Η νέα πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών κρατών για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας «i2010» 
1

 

Ζ ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, είλαη ε έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο κηαο λέαο Δπξσπατθή ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο κε ηίηιν “i2010”, ε νπνία αληηθαζηζηά ην «eEurope». 

Σαξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκαζίαο, αιιά θαη ησλ θηινδνμηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην i2010, είλαη ηα 

ιφγηα ηεο αξκφδηαο επηηξφπνπ, Βηβηάλ Οέληηλγθ, ζηελ πξεκηέξα ηεο πξσηνβνπιίαο: «Απφ πνιιά 

ρξφληα, νη εηδηθνί κηινχζαλ γηα ηελ ςεθηαθή ζχγθιηζε ησλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο, ησλ ζπζθεπψλ 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ. Πήκεξα απηφ έρεη γίλεη πηα πξαγκαηηθφηεηα – έρνπκε ηειεθσλία, κνπζηθή θαη 

ηειεφξαζε κέζσ Internet, βιέπνπκε ηειεφξαζε ζηα θηλεηά καο ηειέθσλα... Γηα λα εληζρχζνπκε ηηο 

επελδχζεηο ζ‟ απηφλ ηνλ πνιιά ππνζρφκελν ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, ζα πξέπεη λα εθνδηάζνπκε ηελ 

ςεθηαθή νηθνλνκία ζηελ Δπξψπε κε έλα ζπλεθηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην, επέιηθην, 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αγνξά θαη εχθνια πξνζαξκφζηκν ζηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. ζν γηα ηηο 

δαπάλεο καο ζηελ έξεπλα, ζα πξέπεη λα ηηο θαηεπζχλνπκε ζε βαζηθέο ηερλνινγίεο ηνπ ρψξνπ 

Ξιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ, φπσο πρ. ζηε λαλνηερλνινγία».  

Ζ επξσπατθή ζηξαηεγηθή «i2010» πνπ ζπλδηακνξθψλεηαη κε ηελ Δ.Δ., πεξηιακβάλεη ηξεηο 

εξκελείεο ηνπ πξνζέκαηνο «i» πνπ απνηεινχλ ηνπο ηξεηο ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε 

πξσηνβνπιία : 

Ζ πξψηε εξκελεία-ζηφρνο ηνπ πξνζέκαηνο «i» ζηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή «i2010» γηα ηελ 

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, απνηειεί ην «internal market for information services», δειαδή ε 

δεκηνπξγία αλνηθηήο θαη αληαγσληζηηθήο εληαίαο αγνξάο γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη 

ηηο ππεξεζίεο ΚΚΔ ζηνπο θφιπνπο ηεο ΔΔ, φπνπ ε επξσπατθή ηερλνγλσζία θαη ηερλνινγία 

δηαρένληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξψπεο κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη αμηνπνηνχληαη απφ φινπο 

ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο. Ζ ζηήξημε ηεο ηερλνινγηθήο ζχγθιηζεο απφ ηελ αληίζηνηρε πνιηηηθή ζα 

γίλεη κε δηαδνρηθά βήκαηα: ην 2005 παξνπζηάζηεθε  ε νινθιεξσκέλε πνιηηηθή γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

θάζκαηνο ζπρλνηήησλ θαη  εθζπγρξνλίζηεθαλ νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο νπηηθναθνπζηηθέο 

ππεξεζίεο, ην 2007 ζα αλαλεσζεί ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ζα 

νινθιεξσζεί ε ζηξαηεγηθή αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ, ελψ ζα παξνπζηαζηεί κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ςεθηαθψλ δηθαησκάησλ κε ηε δένπζα 

ιεηηνπξγηθφηεηα.  

Ζ δεχηεξε εξκελεία-ζηφρνο ηνπ πξνζέκαηνο «i» ζηε λέα επξσπατθή ζηξαηεγηθή «i2010» γηα 

ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, απνηειεί ην «investment in ICT innovation for competitiveness», 

δειαδή επελδχζεηο ζε θαηλνηνκία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε επξσπατθή θαη εζληθή αληαγσληζηηθφηεηα. Πηφρνο είλαη 

                                                
1 infosoc, Κεληαία Ξεξηνδηθή Έθδνζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο „‟Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο, Ρεχρνο 33 Κάτνο 2005 ζει.7 
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ε αχμεζε θαηά 80% ησλ επελδχζεσλ ηεο ΔΔ ζηελ έξεπλα πάλσ ζηηο Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο & 

Δπηθνηλσληψλ. Ζ Δπξψπε επελδχεη κφιηο 80 € εηεζίσο θαηά θεθαιή ζ‟ απηφλ ηνλ ηνκέα, 

πζηεξψληαο ζεκαληηθά έλαληη ηεο Ηαπσλίαο (350 €) θαη ησλ ΖΞΑ (400 €). Πηηο πξνηεηλφκελεο 

ελέξγεηεο, πεξηιακβάλνληαη επηδεηθηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνβνιή ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, 

αιιά θαη κέηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ επξσπατθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.  

Ζ ηξίηε εξκελεία-ζηφρνο ηνπ πξνζέκαηνο «i» ζηε λέα επξσπατθή ζηξαηεγηθή «i2010», 

απνηειεί ην «inclusion and better quality of life», δειαδή ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ επξσπαίσλ 

πνιηηψλ θαη ε εμαζθάιηζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο, κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Θνηλσλίαο ηεο 

Ξιεξνθνξίαο. Ζ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, ψζηε λα θιείζεη ε 

ζεκεξηλή «ςαιίδα» κεηαμχ ερφλησλ θαη κε, ζα γίλεη κε ζεηξά κέηξσλ, φπσο: ζρέδην δξάζεο γηα 

πνιηηνθεληξηθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (2006), ηξεηο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο (ηερλνινγίεο γηα ηελ ηξίηε ειηθία, «έμππλα» απηνθίλεηα θαη ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο 

πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε δηάδνζε πνιπγισζζηθνχ θαη πνιπκεζηθνχ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ – 

φια κέζα ζην 2007) θαη δξάζεηο γηα ηε γεθχξσζε ηνπ γεσγξαθηθνχ θαη θνηλσληθνχ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο, κε θνξχθσζε ηελ πξσηνβνπιία γηα ην e-Inclusion (2008). 

Πην πιαίζην ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο «i2010»  έρεη εληαρζεί θαη ην ζρέδην γηα ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε «e-Gov2010». Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-government), απνηειεί 

νξηδφληην ζηφρν, θαζψο κηα δεκφζηα δηνίθεζε πνπ γίλεηαη απνδνηηθφηεξε κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο, ζπκβάιιεη ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ, φζν θαη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θάζε ρψξαο.  
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Α.2 Σο Ε.Π. του ΤΠΕΔΔΑ για τη Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας 

της ΔΔ στο πλαίσιο του Ε..Π.Α 2007-2013 

Πχκθσλα κε ην ζηξαηεγηθφ κέξνο ηνπ Δ.Π.Ξ.Α 2007-2013 (Γ΄ ΘΞΠ) νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ρψξαο ζα είλαη1 : 

 

1. Ξξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο  

2. Δλίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο, ηεο δηαθξαηηθήο θαη ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο  

3. Αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο / Αεηθφξνο αλάπηπμε  

4. Βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ησλ ππεξεζηψλ γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  

5. Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο  

6. Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο  

7. Τεθηαθή ζχγθιηζε θαη Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  

 

Πην πιαίζην ηεο 7εο πξνηεξαηφηεηαο ζα θαηαξηηζηνχλ δχν Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα  πνπ 

ζα ζηνρεχνπλ :  

 

Α) ζηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (πνιπθεληξηθή 
Γεκφζηα Γηνίθεζε, απνηειεζκαηηθή θαη επέιηθηε Γεκφζηα Γηνίθεζε) κε ππεχζπλν ην  
ΞΔΠΓΓΑ 

Β) ζηε Τεθηαθή Πχγθιηζε ηεο ρψξαο (βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο  
πνηφηεηαο δσήο, κέζσ ηεο ρξήζεο Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη λέσλ 
δεμηνηήησλ) κε ππεχζπλν ην  π.ΝΗ.Ν. 

 

Ζ θχξηα αλαπηπμηαθή επηινγή (αλαπηπμηαθφ φξακα) ηνπ Δ.Ξ. ηνπ ΞΔΠΓΓΑ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο2 ζπλνςίδεηαη ζηε "δεκηνπξγία κηαο 
πνιηην-θεληξηθήο, απνηειεζκαηηθήο, αλνηρηήο θαη επέιηθηεο δηαθπβέξλεζεο", κε ζηφρν ηε κεηάβαζε 
απφ ηε δηνίθεζε αξκνδηνηήησλ / δηαδηθαζηψλ ζηελ δηνίθεζε απνηειεζκάησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο ηεο δηνηθεηηθήο  δξάζεο 

ζηα επίπεδα ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.  

Πηνρεχνπλ ζηε δηαξζξσηηθή αληηκεηψπηζε ρξφλησλ δπζιεηηνπξγηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

κε επηιεγκέλεο παξεκβάζεηο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο αιιαγήο, ζεζκηθνχ θαη παξαδεηγκαηηθνχ 

ραξαθηήξα, κε πνιιαπιαζηαζηηθή αμία. Νη παξεκβάζεηο απηέο ζα απνηειέζνπλ νπζηαζηηθέο 

θαηλνηνκίεο ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ θαη ζα επηιεγνχλ έηζη ψζηε, ζε ζπλδπαζκφ κε δξάζεηο 

δηάδνζεο θαη κεηαθνξάο ησλ θαηλνηνκηψλ ζην επξχηεξν πεδίν ηεο δεκφζηαο δξάζεο, λα ζηεξίμνπλ 

ηελ δεκηνπξγία κίαο κε αλαζηξέςηκεο δπλακηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ θξάηνπο.  

Νη νξηδφληηνπ ραξαθηήξα πξνηεξαηφηεηεο ζπλδπάδνπλ ηα δχν βαζηθά πεδία ηεο δεκφζηαο 

δξάζεο πνπ θαιχπηεη ην Ξξφγξακκα (ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη πξνγξακκάησλ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζηελ παξαγσγή δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ). 

                                                
1 π.ΝΗ.Ν. / Γηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ ΘΞΠ,2005, Δ.Π.Ξ.Α 2007-2013 : Πηξαηεγηθφ κέξνο 

2 Ξ.ΔΠ.Γ.Γ.Α. / Γεληθή γξακκαηεία δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 2006, 

Βαζηθφ θείκελν ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξνηεξαηφηεηα «Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» 
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Δηδηθφηεξα ην πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ: 

 

1. Απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δεκφζηα δηνίθεζε, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη: 

 

 Ρελ επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ 
θαη ησλ εηδηθφηεξσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ζην επίπεδν ησλ επί κέξνπο δεκφζησλ αξρψλ. 

 Ρελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ησλ ρξεκαην-νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

 Ρελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. 

 Ρελ πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο 
πξνο ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαλψζεψλ ηνπο. 

 

2. Αλνηρηή, δίθαηε θαη ζπκκεηνρηθή δεκφζηα δηνίθεζε έλαληη ησλ πνιηηψλ, 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαλψζεψλ ηνπο, βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ Θνηλσληθνχ Θξάηνπο Γηθαίνπ 

θαη ηεο αξρήο ηεο Λνκηκφηεηαο (Σξεζηή Γηαθπβέξλεζε), ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη: 

 

 Ρε ινγνδνζία ζηε δξάζε ησλ δεκφζησλ αξρψλ.  

 Ρε δηαθάλεηα ηεο δξάζεο ησλ δεκφζησλ αξρψλ. 

 Ρελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε ζηηο απνθάζεηο ησλ 
δεκφζησλ αξρψλ. 

 Ρε δίθαηε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε. 

 Ρελ ηζνηηκία ζηηο ζρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε. 

 

Νη παξεκβάζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζα πεξηιάβνπλ έμη ηνκείο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο σο 

εμήο: 

 

1. Αλάπηπμε ιηηψλ, επέιηθησλ δνκψλ δεκφζηαο δξάζεο θαη ζηνρεπκέλε 

απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνο θνξείο δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ 

δνκψλ πξνο ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ησλ δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

2. Δλδπλάκσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ, ζε φ,ηη αθνξά ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο, πξνο ηηο αμίεο ηεο αλνηρηήο, ζπκκεηνρηθήο, απνηειεζκαηηθήο θαη δίθαηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

3. Γξαζηηθή απινχζηεπζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ξχζκηζεο ηεο δεκφζηαο 

δξάζεο θαη πξνζαξκνγή ηνπ πξνο ηηο ζεκηηέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δξάζεο, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

δηαρεηξηζηηθνχ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο πνπ επηβαξχλεη ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

4. Νξζνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ πφξσλ ζην ζθέινο ηνπ  

πξνυπνινγηζκνχ θαη ζην ζθέινο ηελ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζην επίπεδν ησλ επί κέξνπο 

δεκφζησλ αξρψλ. 

5. Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δεκφζησλ αξρψλ λα πξνζαξκφδνπλ ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζην λέν θαη ζπλερψο εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ ηεο Θνηλσλίαο ηεο 
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Ξιεξνθνξίαο, κε ζηφρν ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ –ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξίαο 

θαη Δπηθνηλσληψλ- γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή παξαγσγή δεκφζησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

6. Θαζηέξσζε πάγησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ θαη ηεο παξαγσγήο δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Ρν Ξξφγξακκα ζα εζηηαζζεί ζε κηθξφ αξηζκφ παξεκβάζεσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο νη νπνίεο 

εληάζζνληαη ζε δχν ζπκπιεξσκαηηθέο θαηεγνξίεο σο εμήο: 

 

 Ξαξεκβάζεηο επηρεηξεζηαθνχ ραξαθηήξα ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία δεκφζηαο δξάζεο 

κε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο (κε έκθαζε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ άξζε ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ, θαη ζηηο ππεξεζίεο 

πξνο ηηο επάισηεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, αληίζηνηρα). Νη παξεκβάζεηο απηέο ζα 

αληηκεησπίζνπλ κε νινθιεξσκέλν ηξφπν ηηο αδπλακίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηα πεδία πνπ 

ζα επηιεγνχλ, κε ηνλ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα κεηαμχ ησλ ηνκέσλ 

παξέκβαζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Πηε ζπλέρεηα νη παξεκβάζεηο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

παξαδείγκαηα, κε δηαδηθαζίεο δηάρπζεο, κεηαθνξάο ή πξνζαξκνγήο, ζην επξχηεξν πεδίν ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο κε εζληθνχο πφξνπο θαη κέζα. 

 

 Ξαξεκβάζεηο νξηδφληηνπ ραξαθηήξα ζηνπο ηνκείο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 

Βαζηθφ κεραληζκφ παξέκβαζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζα απνηειέζεη θεληξηθή δεκφζηα δνκή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ε νπνία ζα αλαπηχμεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα εηζαγσγήο 

νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο αιιαγήο ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ δεκφζηαο δξάζεο. 

Ζ δνκή απηή ζα ζηεξίμεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, 

αλαιακβάλνληαο ξφιν ζπκβνχινπ θαη θέληξνπ εθαξκνγήο κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θάζε θνξά δεκφζηνπο θνξείο, ζα εμαζθαιίζεη ηελ 

ζπζζψξεπζε εκπεηξίαο θαη ηερλνγλσζίαο, νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο αιιαγήο θαη ζα 

ππνζηεξίμεη ηελ εμέιημε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνο ην πξφηππν ηεο "νξγάλσζεο πνπ καζαίλεη" 

(learning organization). 

 

Α.3 Η νέα ψηφιακή στρατηγική της χώρας  2006 – 2013
1

 

Ρν 2005, θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Ξιεξνθνξηθήο κηα νινθιεξσκέλε Τεθηαθή Πηξαηεγηθή 

γηα ηελ ρψξα, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν 2006-2013. Ζ Τεθηαθή Πηξαηεγηθή 2006-2013 

απνζθνπεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο «ςεθηαθνχ άικαηνο» ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο, αλαδεηθλχνληαο ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαζψο θαη ηηο 

λέεο δεμηφηεηεο σο βαζηθή ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο ρψξαο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν.  

Έρνληαο ζέζεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ε Δπηηξνπή Ξιεξνθνξηθήο ε νπνία απνηειεί ην 

αλψηαην ζεζκνζεηεκέλν φξγαλν γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

Ξιεξνθνξηθήο, αθνινχζεζε ηέζζεξα βήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ραξάμεη ηελ ςεθηαθή πνξεία ηεο 

ρψξαο γηα ηελ πεξίνδν 2006-2013. 

                                                
1 http://www.infosoc.gr/infosoc/ 



Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή                                                                                                                    Κοςμιώηηρ Αλέξανδπορ 

Η Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη ζηην Δλλάδα 50 

 Βήκα 1ν: Γηάγλσζε - εληνπηζκφο ηεο ξίδαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ 

ηε δηάδνζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηε ρψξα.  

 Βήκα 2ν: Αλάιπζε ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δληνπηζκφο ησλ θαιψλ παξαδεηγκάησλ αιιά θαη 

ησλ απνηπρηψλ άιισλ ρσξψλ.  

 Βήκα 3ν: Κειέηε ησλ δηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο (πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. i2010, εμειίμεηο WSIS θιπ.)  

 Βήκα 4ν: Γηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ πεξίνδν έσο ην 2013, ζπλεθηηκψληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

θνηλσλίαο. 

 

Ζ ςεθηαθή ζηξαηεγηθή 2006-2013 αληηθαζηζηά ηε «Ιεπθή Βίβιν» γηα ηελ Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο θαη εληζρχεη ην ξφιν ηνπ πθηζηάκελνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο», δηνξζψλνληαο ηηο ζηνρεχζεηο ηνπ. Ξαξάιιεια, ε λέα ςεθηαθή ζηξαηεγηθή απαληά 

ζηηο πξνθιήζεηο ηεο Γ' Ξξνγξακκαηηθήο Ξεξηφδνπ (2007-2013) θαη είλαη ζπκβαηή κε ηελ λέα 

επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο «i2010» θαη ην ζρέδην δξάζεο «Jobs & 

Growth» πνπ θαηαξηίζζεθαλ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2005.  

Κέρξη ην πξφζθαην παξειζφλ, ε έλλνηα ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο ζηε ρψξα καο 

ηαπηίζηεθε απνθιεηζηηθά κε ην αληίζηνηρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα θαη «απηνπεξηνξίζζεθε» ζε 

κηα απαξίζκεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο. Γηα λα αληηζηξαθεί απηή ε πνξεία, ε Τεθηαθή Πηξαηεγηθή 

έρεη ζέζεη ην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε λέα βάζε, ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ ζρεδίνπ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ πνπ εηζάγεη πξνθεηκέλνπ ε ρψξα καο λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα «Τεθηαθφ 
άικα ζηελ παξαγσγηθφηεηα, 
ςεθηαθφ άικα ζηελ πνηφηεηα δσήο». 

Έλα «ςεθηαθφ άικα» πνπ αμηνπνηεί κελ ηελ ηερλνινγία δπλακηθά, αιιά φρη σο απηνζθνπφ. 

Γηα ηελ Τεθηαθή Πηξαηεγηθή 2006-2013, νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ είλαη ην 

κέζν γηα κηα νηθνλνκία πην δπλακηθή θαη γηα πνιίηεο κε θαιχηεξε πνηφηεηα θαζεκεξηλήο δσήο. Νη 

κεγάινη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη: 

 

 Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ 

 

Νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο είλαη έμη - ηέζζεξηο αθνξνχλ ζηε βειηίσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη δπν ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο: 

 

 Ξξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΡΞΔ ζηηο επηρεηξήζεηο 

 Ξαξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη παξάιιειε 
αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

 πνζηήξημε ησλ θιάδνπ ησλ ΡΞΔ 

 Ξξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ηνκείο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ΡΞΔ 

 Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ησλ ΡΞΔ, θαη 

 Αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πνιίηε. 

 

Ρν κνλνπάηη γηα ην «ςεθηαθφ άικα», ηελ πινπνίεζε δειαδή ηεο λέαο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο 

πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ 65 δξάζεηο. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 
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ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ζηε δξαζηηθή ελίζρπζε ηεο επξπδσληθφηεηαο, ζηελ θακπάληα 

ελεκέξσζεο θαη εμνηθείσζεο ησλ πνιηηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ ειεθηξνληθή παξνρή ησλ 

πέληε ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ησλ 20 βαζηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο σο ην 2008, νπφηε ιήγεη ε πξψηε θάζε πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο. 

ιεο απηέο νη δξάζεηο ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα θξίζηκεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ςεθηαθνχ άικαηνο. Π‟ 

φ,ηη αθνξά ζηελ πεξίνδν κεηά ην 2008, πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ζεκείσλ κηαο 

ζηάζεο κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε 

ζθνπφ ηελ απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη ε δπλακηθφηεξε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ λέα ςεθηαθή ζηξαηεγηθή αμηνπνηεί θαη εληζρχεη ην πθηζηάκελν 

Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο» αλαδεηθλχνληαο ην ξφιν ηνπ ελψ 

παξάιιεια ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο ζην πιαίζην ηεο Γ‟ Ξξνγξακκαηηθήο 

Ξεξηφδνπ (2007-2013).  

Υζηφζν, ε πινπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο δελ πεξηνξίδεηαη ζηα Δπηρεηξεζηαθά 

Ξξνγξάκκαηα, θαζψο αμηνπνηεί φια ηα δηαζέζηκα εξγαιεία, φπσο ν λένο Δπελδπηηθφο Λφκνο ψζηε 

λα πινπνηεζνχλ επελδπηηθά ζρέδηα ζηελ πεξηθέξεηα θαη νη λέεο ηερλνινγίεο λα ακβιχλνπλ ην 

ςεθηαθφ ράζκα κεηαμχ ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ θαη απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ ηεο ππαίζξνπ 

θαη αζηηθψλ θέληξσλ. Δλψ απφ ηηο ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα, αμηνπνηεί λέεο 

δπλαηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ηαρχηεξα, απνηειεζκαηηθφηεξα θαη κε ρακειφηεξν 

δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ππνδνκέο πνπ ζα έρνπλ άκεζν ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη πνπ ζα βειηηψζνπλ αηζζεηά ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ. Ζ πινπνίεζε 

ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο μεθηλά άκεζα, απφ ην 2006, θαη ε πνξεία ηεο ζα παξαθνινπζείηαη απφ ην 

Ξαξαηεξεηήξην γηα ηελ ΘηΞ κε ζπλεθηηθφ ζχζηεκα δεηθηψλ, ζε πιήξε αληηζηνηρία κε ηελ 

πξσηνβνπιία i2010 θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο, Eurostat. Ζ 

ειιεληθή εζληθή Τεθηαθή Πηξαηεγηθή πεξηιακβάλεηαη επίζεκα ζην Δζληθφ Πρέδην Κεηαξξπζκίζεσλ 

ηεο Πηξαηεγηθήο ηεο Ιηζζαβφλαο, πνπ ε ρψξα ππέβαιε ζηηο αξρέο Νθησβξίνπ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία πνπ ηεο απνδίδεηαη, ζε θάζε επίπεδν. 

 

Α.4 Σο πρόγραμμα «Χηφιακή αυτοδιοίκηση» της Ειδικής Γραμματείας 

ΚτΠ
1

 

Θάλνληαο πξάμε ηε δέζκεπζε γηα εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Δζληθή 

Τεθηαθή Πηξαηεγηθή 2006-2013, ε Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο πξνσζεί 

παξέκβαζε κε ηίηιν «Τεθηαθή απηνδηνίθεζε».Πηφρνο ηεο είλαη ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ ηεο  Ξεξηθέξεηαο, αιιά θαη ε εμνηθείσζή ηνπο 

κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, κε ηδηαίηεξα θηιηθφ ηξφπν, αθνχ ηελ πινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο ζα 

αλαιάβνπλ νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φιεο ηεο ρψξαο.  

Ζ «Τεθηαθή Απηνδηνίθεζε», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 60 εθαη. επξψ, απνηειεί 

θαηλνηνκηθή παξέκβαζε, ε νπνία δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Ξξνγξάκκαηνο «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο». Σξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο 

πφξνπο (Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη -ζε ζπλδπαζκφ κε αληίζηνηρεο δξάζεηο 

πνπ ζρεδηάζζεθαλ ην 2005 απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ ΘηΞ- δηνξζψλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ηε ζηφρεπζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο, πινπνηψληαο ςεθηαθέο ππεξεζίεο άκεζα αηζζεηέο ζηνπο πνιίηεο, 

ηδηαίηεξα ζηελ Ξεξηθέξεηα. 

Ζ Τεθηαθή Απηνδηνίθεζε εζηηάδεη ηφζν ζηε κείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο ζηε ρψξα, φζν 

θαη ζηελ θαζεκεξηλή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κε πξαθηηθνχο ηξφπνπο, κέζσ ησλ λέσλ 

                                                
1 http://www.infosoc.gr/infosoc/ 



Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή                                                                                                                    Κοςμιώηηρ Αλέξανδπορ 

Η Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη ζηην Δλλάδα 52 

ηερλνινγηψλ. Ξαξάιιεια, ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλ ζηε ρξήζε 

ησλ λέσλ ςεθηαθψλ δπλαηνηήησλ ζε φινπο ηνπο ΝΡΑ.  

Ζ «Τεθηαθή Απηνδηνίθεζε» απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

πνπ είρε απεπζχλεη ε Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2005, 

ζηελ νπνία είρε αληαπνθξηζεί ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΝΡΑ ηεο ρψξαο: ζπλνιηθά 

πεξηζζφηεξνη απφ 870 Νξγαληζκνί α‟ θαη β‟ Βαζκνχ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ήηνη, πνζνζηφ 

πεξίπνπ 80% ηνπ ζπλφινπ) είραλ εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα ηε 

ζεκαζία πνπ απνθηνχλ πιένλ νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ 

πνιηηψλ.   

Ζ λέα παξέκβαζε γηα ηελ «Τεθηαθή Απηνδηνίθεζε», απνηειεί πξφγεπζε ησλ δξάζεσλ ηεο 

λέαο Τεθηαθήο Πηξαηεγηθήο 2006-2013 θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξεηο κεγάιεο θαηλνηνκίεο: 

 

 Θαηλνηνκία 1: Ξξφβιεςε γηα ζπκκεηνρή φισλ ησλ ΝΡΑ  

 

Πηελ «Τεθηαθή Απηνδηνίθεζε» κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ φινη νη ΝΡΑ, σο εμήο:  

 

 Νη Ξεξηθέξεηεο κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ, κέζσ ηεο ΘηΞ ΑΔ, ηελ 

αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ κε έξγα γηα ηηο δηεπζχλζεηο αιινδαπψλ, κεηαλάζηεπζεο, 

δαζψλ θαη αιηείαο.  

 Νη Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ, επίζεο κέζσ 

ηεο ΘηΞ ΑΔ, ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηηο δηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο πνιενδνκηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο.  

 Γήκνη κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 20.000 θαηνίθσλ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ 

σο ηειηθνί νη ίδηνη ειεθηξνληθέο πχιεο πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο (Portals), κέζσ 

ησλ νπνίσλ νη πνιίηεο ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ππεξεζίεο θαη 

δηθαηνινγεηηθά. Θα πεξηιακβάλνπλ, επίζεο, ρξεζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπο (φπσο ειεθηξνληθνί νδεγνί πφιεο, αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά γεγνλφηα, 

ηνπξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θιπ.). Δθηφο απηψλ, νη κεγάινη δήκνη ζα κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ, αδεηψλ θαη βεβαηψζεσλ 

δεκνηνινγίνπ, ιεμηαξρείνπ θιπ., ελψ νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 

πιεξσκήο ηειψλ θαη δεκνηηθψλ θφξσλ, θαζψο θαη κηα ζεηξά άιιεο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. Νη ίδηνη δήκνη ζα έρνπλ, ηέινο, ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο ζε ηνκείο φπσο ε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ, ε δηαρείξηζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, ε δηαρείξηζε πνιενδνκηθψλ δεδνκέλσλ, 

ηα δίθηπα χδξεπζεο θιπ. 

 Γήκνη κε πιεζπζκφ θάησ ησλ 20.000 θαηνίθσλ κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ 

κέζσ ηεο ΘηΞ ΑΔ ειεθηξνληθέο πχιεο πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο (Portals), κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πφιε ηνπο (νδεγφ πφιεο, αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά γεγνλφηα, ζεκεία 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θιπ.), αιιά θαη ςεθηαθέο ππεξεζίεο. 

 

 Θαηλνηνκία 2: Έκθαζε ζε δξάζεηο εμνηθείσζεο ησλ πνιηηψλ κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο  

 

Ξαξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, ε Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ 

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο έρεη πξνβιέςεη ζεηξά δξάζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εμνηθείσζε 
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ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζ‟ φ,ηη αθνξά ζηηο λέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζα 

είλαη ζχληνκα ζηε δηάζεζή ηνπ. 

 

 

 

 

 Θαηλνηνκία 3: «Αξηζηεία» - Νη πην δξαζηήξηνη ΝΡΑ σο «νδεγφο» 

 

Δθηφο ηεο δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ΝΡΑ, ζην πιαίζην απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο 

εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά θαη ε έλλνηα ηεο «Αξηζηείαο». Ζ Δπηηξνπή Ξιεξνθνξηθήο ζα αμηνινγήζεη 

ηα πξψηα 20 έξγα πνπ ζα νινθιεξσζνχλ θαη ζα επηβξαβεχζεη ηνπο ΝΡΑ πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηα 

πέληε θαιχηεξα. Θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν εθηηκάηαη φηη νη πεξηζζφηεξν δξαζηήξηνη θαη απνδνηηθνί 

ΝΡΑ ζα απνηειέζνπλ «νδεγνχο» γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε φιε ηε ρψξα 

ζε φ,ηη αθνξά ηε δπλακηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 

Ξαξαδείγκαηα Τεθηαθψλ πεξεζηψλ 

 

Νη Τεθηαθέο πεξεζίεο πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη θάζε ΝΡΑ, πεξηγξάθνληαη ζηε ζρεηηθή 

Ξξφζθιεζε. Νη ππεξεζίεο απηέο έρνπλ ζεκαζία γηα ηνλ πνιίηε θαη πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηνλ 

πνιίηε. Γηα παξάδεηγκα, ε πχιε πιεξνθφξεζεο (portal) ζε έλα Γήκν ή κηα Λνκαξρία, κπνξεί λα 

αλαδεηρζεί ζε έλα ηδηαίηεξα «δσληαλφ» θαη θνκβηθφ ζεκείν γηα ηνπο πνιίηεο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ, 

θαζψο ζα πεξηιακβάλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, φπσο θαηάινγν δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε 

αδεηψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ή ηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ θαη ζηνηρεία γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην Γήκν 

ή ηε Λνκαξρία ψζηε ν πνιίηεο λα ππνβάιεη αηηήκαηα, παξάπνλα ή θαηαγγειίεο. Νη αζιεηηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θάζε πεξηνρήο ζα βξνπλ ζηελ ίδηα πχιε ην δηθφ ηνπο ζεκείν 

πιεξνθφξεζεο θαη πξνβνιήο, κε δπλαηφηεηα εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, εγγξαθήο, αιιά θαη 

(κειινληηθά) αγνξάο εηζηηεξίσλ. Ρν ίδην ζα γίλεη, επίζεο, θαη κε ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή θάζε 

ηφπνπ, θαζψο απφ ηελ πχιε ζα πξνβάιινληαη δηαδξνκέο, αμηνζέαηα, θαηαιχκαηα θαη παξάιιειεο 

δξάζεηο. 

Πηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο εληάζζεηαη θαη ε αλάπηπμε απφ ηνπο ΝΡΑ εθαξκνγψλ γηα 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ θάζε πνιίηεο ζα κπνξεί λα εμνθιεί ηπρφλ 

πξφζηηκα απφ παξαβάζεηο ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο θαη θάζε επηρείξεζε ηνπο δεκνηηθνχο 

θφξνπο ή ηα απαηηνχκελα παξάβνια γηα άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ. 

Νη πνιίηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζα έρνπλ επίζεο, ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ησλ ΝΡΑ 

πνπ σο ηψξα απαηηνχζαλ πξνζσπηθή παξνπζία θαη ράζηκν ρξφλνπ, φπσο ε κεηαβνιή ζηνηρείσλ 

ζηα αξρεία ηνπ δεκνηνινγίνπ θαη ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ειεθηξνληθή έθδνζε βεβαηψζεσλ θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ (πρ. νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, κεηαδεκφηεπζεο, κφληκεο θαηνηθίαο, αληίγξαθνπ 

ιεμηαξρηθήο πξάμεσο θιπ.) 

Κάιηζηα, αλαιφγσο αξκνδηνηήησλ, νη Λνκαξρίεο θαη νη Ξεξηθέξεηεο ζα κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ ειεθηξνληθά δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπο, φπσο ε έθδνζε θαη αλαλέσζε δηαβαηεξίνπ, ε 

δηφξζσζε επσλχκνπ / παηξσλχκνπ θιπ. 

κσο, εθηφο απφ ηνλ πνιίηε ηνπ νπνίνπ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε 

ζα βειηησζεί ζεκαληηθά, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζα σθειεζνχλ –ζ‟ φ,ηη αθνξά 

ηε δηαρείξηζή ηνπο- θαη νη ΝΡΑ πνπ ζα ελεξγνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζην πιαίζην ηεο «Τεθηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο» πεξηιακβάλεηαη ε δηαρείξηζε δεκνηηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο (parking) κε 
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ειεθηξνληθά κέζα, ε δηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ (δεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο ή απνξξηκκαηνθφξα), ε 

ελεκέξσζε κε ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο γηα ηηο δηαδξνκέο θιπ.  

Πε δεχηεξε θάζε, ηέινο, ζα πξνζηεζεί θαη κηα ζεηξά άιισλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (παξαθνινχζεζε κε ειεθηξνληθά κέζα επαίζζεησλ πεξηνρψλ, γηα 

ηελ πξφιεςε θαηαζηξνθψλ) θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο (ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη 

ηειεταηξηθήο, γηα θαηνίθνπο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ).  

 

Α.5 Σο νέο πρόγραμμα Πολιτεία
1

 

Ρν λέν πξφγξακκα «Ξνιηηεία: Ζ επαλίδξπζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο», ζην νπνίν κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ πξνηάζεηο νη Γήκνη, πξνβιέπεη ηα εμήο Κέηξα γηα θάζε έλα απφ ηα 7 

ππνπξνγξάκκαηα ηνπ:   

 

πνπξφγξακκα 1 : Δμππεξέηεζε Ξνιηηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ 

 

Κέηξν 1.1. Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο 

Κέηξν 1.2. Δμππεξέηεζε Δηδηθψλ Νκάδσλ Ξνιηηψλ 

Κέηξν 1.3. Άξζε Γηνηθεηηθψλ Δκπνδίσλ (Cut Red Tape) θαη αλαζρεδηαζκφο δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ 

 

πνπξφγξακκα 2: Λέα Ππζηήκαηα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Γεκνζίσλ πεξεζηψλ 

 

Κέηξν 2.1. Αλαδηνξγάλσζε Θεληξηθήο Γηνίθεζεο  

Κέηξν 2.2. Αλαζπγθξφηεζε ηεο Απνθέληξσζεο (Ξεξηθέξεηα) 

Κέηξν 2.3. Γηάθξηζε κεηαμχ ησλ επηηειηθψλ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ  

Κέηξν 2.4. Θαζηέξσζε Ππζηεκάησλ ISO 

Κέηξν 2.5. Θαζηέξσζε Ππζηεκάησλ Γηνίθεζεο Νιηθήο Ξνηφηεηαο : Απηφ-αμηνιφγεζε 

Γεκνζίσλ Νξγαλψζεσλ 

Κέηξν 2.6. Δθαξκνγή Ππζηήκαηνο Κέηξεζεο Απφδνζεο Γεκνζίσλ νξγαλψζεσλ 

Κέηξν 2.7. Δηζαγσγή Ππζηεκάησλ Πηξαηεγηθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε  

πνπξφγξακκα 3 : Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

 

Κέηξν 3.1. Αλάπηπμε πηζηνπνηεκέλσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη δηαδηθηπαθψλ ππιψλ 

Κέηξν 3.2. Αζθάιεηα ςεθηαθψλ ζπλαιιαγψλ (Ζιεθηξνληθή απζεληηθνπνίεζε θαη 

δηαρείξηζε ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ) 

Κέηξν 3.3. Ρππνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (G2G – 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα) 

Κέηξν 3.4. Γεκηνπξγία δηθηπαθψλ ηφπσλ κε πξνζηηζέκελε αμία γηα Ξνιίηεο θαη 

Δπηρεηξήζεηο (πνηφηεηα πεξηερνκέλνπ) 

                                                
1 http://www.stereaellada.gov.gr/ (Ξξνγξάκκαηα ελίζρπζεο / Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Ξνιηηεία 

2005-2007) 
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Κέηξν 3.5. Θαηλνηνκίεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

 

πνπξφγξακκα 4 : Δλδπλάκσζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  

 

Κέηξν 4.1. Ξξνγξακκαηηζκφο Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ – Πχζηεκα Ξξνζιήςεσλ  

Κέηξν 4.2. Πηνρεπκέλε Δθπαίδεπζε θαη Θαηάξηηζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

Κέηξν 4.3. Βειηίσζε ησλ Ππζηεκάησλ θαη Κεζνδνινγηψλ Δθπαίδεπζεο ησλ Γεκνζίσλ 

παιιήισλ  

Κέηξν 4.4. Πχζηεκα Αμηνιφγεζεο Απφδνζεο Γεκνζίσλ παιιήισλ 

Κέηξν 4.5. Αλαζπγθξφηεζε παιιειηθνχ Πψκαηνο 

 

πνπξφγξακκα 5 : Γηαθάλεηα θαη Αμίεο Σξεζηήο Γηαθπβέξλεζεο  

 

Κέηξν 5.1. Ππκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ  

Κέηξν 5.2. Αλάπηπμε Απνηειεζκαηηθνχ Θεζκηθνχ Ξιαηζίνπ γηα ηε δηαθάλεηα  

Κέηξν 5.3. Ξνιηηηθέο Δπαγγεικαηηθήο Θνηλσληθνπνίεζεο 

Κέηξν 5.4. Κεραληζκνί Διέγρνπ 

 

πνπξφγξακκα 6 : Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ 

 

Κέηξν 6.1. Βειηίσζε ηεο πνδνκήο θαη Δλίζρπζε ηεο 

Ιεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Αξηζκνχ Θιήζεσλ Έθηαθηεο Αλάγθεο  

Κέηξν 6.2. Θαζηέξσζε Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Έγθαηξεο Ξξνεηδνπνίεζεο  

Κέηξν 6.3. Αλάπηπμε Βάζεο Γεδνκέλσλ ζε Δζληθφ Δπίπεδν γηα ζέκαηα Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο  

Κέηξν 6.4. Βειηίσζε πνδνκψλ ησλ πεξεζηψλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο  

Κέηξν 6.5. Θαζηέξσζε Δληαίνπ Ππζηήκαηνο Δθπαίδεπζεο 

Πηειερψλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο  

 

πνπξφγξακκα 7 : Ρερληθή Βνήζεηα  

 

 

Α.6 Σο πρόγραμμα Θησέας
1
  

Ρν πξφγξακκα Θεζέαο απνηειείηαη απφ 3 ππνπξνγξάκκαηα: 

 

                                                
1 http://thiseas.ypes.gr/ 
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πνπξφγξακκα 1 : Νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ησλ δήκσλ. 

 

Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε, εμαξηψληαη θαζνξηζηηθά απφ ην ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ Ν.Ρ.Α., ηηο 

ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαη ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δήκσλ γηα 

έξγα, κειέηεο θαη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ησλ νξγαλσηηθψλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη 

ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζήο ηνπο, θαζψο θαη ζηε ζπλερή θαηάξηηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο, απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θεζέαο». 

Ρν ππνπξφγξακκα 1 ζηνρεχεη:  

 

 Πηελ νξγάλσζε ησλ Ν.Ρ.Α. κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο.  

 Πηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Ν.Ρ.Α.  

 Πηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο  

 Πηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ησλ Ν.Ρ.Α  

 Πηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Ν.Ρ.Α. θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ 
ζπλζεθψλ εξγαζίαο.  

 Πηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο. 

 

Νη επηιέμηκεο δξάζεηο νκαδνπνηνχληαη ζηα αθφινπζα Κέηξα: 

 

Κέηξν 1.1.: Θαηάξηηζε επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

Κέηξν 1.2α.: Κειέηεο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Ν.Ρ.Α. 

Κέηξν 1.2β.: πνζηήξημε ηεο πξνζπκβαηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ζπκπξάμεσλ Ν.Ρ.Α. κε 

ηδηψηεο (πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ, δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία επηινγήο ηδησηψλ – επελδπηψλ, θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ). 

Κέηξν 1.3.: Έξγα νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Ν.Ρ.Α. 

Κέηξν 1.4.: Κεραλνξγάλσζε ησλ Ν.Ρ.Α. θαη εθαξκνγή ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο. 

Κέηξν 1.5.: Ππκπξάμεηο ησλ Ν.Ρ.Α. κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε αληηθείκελν αλαθεξφκελν ζε 

δξάζεηο ηνπ    πνπξνγξάκκαηνο 1. 

Κέηξν 1.6.: Νξηδφληηεο δξάζεηο. 

Κέηξν 1.7.: Αληηκεηψπηζε εηδηθψλ, εθηάθησλ θαη επεηγνπζψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

Κέηξν 1.8.: Ππκκεηνρή ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα θεληξηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

πνπξφγξακκα 2: Ρνπηθή αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ. Νη δήκνη, σο βαζηθνί ζπληειεζηέο νξγάλσζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νθείινπλ λα 

εηζάγνπλ κηα λέα θνπιηνχξα αλάπηπμεο, πιήξσο ελαξκνληζκέλεο κε ηηο αξρέο πξφιεςεο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Πηελ θαηεχζπλζε απηή, δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε έξγσλ, 

κειεηψλ θαη ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη βειηίσζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

ηερληθψλ θαη παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ, ζηε δηαηήξεζε ησλ νηθνινγηθψλ απνζεκάησλ, φπσο θαη 
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ζηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ζην πιαίζην ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κε 

επίθεληξν ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

Ρν ππνπξφγξακκα 2 ζηνρεχεη: 

 

 Πηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο πφιεο θαη ππαίζξνπ. 

 Πηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο. 

 Πηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ αλνηθηψλ πφιεσλ. 

 Πηε βειηίσζε ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ ησλ αζηηθψλ πφιεσλ. 

 Πηελ ηζφηεηα ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππνδνκέο. 

 Πηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 Πην ζπληνληζκφ ησλ ηνπηθψλ δεκφζησλ επελδχζεσλ. 

 Πηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ – Κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

 Πηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 Πηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 

 Πηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πδξεπηηθνχ θαη απνρεηεπηηθνχ πξνβιήκαηνο ησλ Ν.Ρ.Α. 

 Πηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 

Νη επηιέμηκεο δξάζεηο νκαδνπνηνχληαη ζηα αθφινπζα Κέηξα: 

Κέηξν 2.1α.: Κειέηεο. 

Κέηξν 2.1β.: πνζηήξημε ηεο πξνζπκβαηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ζπκπξάμεσλ Ν.Ρ.Α. κε 

ηδηψηεο. 

Κέηξν 2.2.: Ππγθνηλσληαθά έξγα – Κεηαθνξέο. 

Κέηξν 2.3: Όδξεπζε. 

Κέηξν 2.4.: Απνρέηεπζε – Δπεμεξγαζία ιπκάησλ. 

Κέηξν 2.5.: Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ. 

Κέηξν 2.6.: Νηθηζκνί. 

Κέηξν 2.7.: Δγγεηνβειηησηηθά – Αληηπιεκκπξηθά έξγα. 

Κέηξν 2.8.: πνζηήξημε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Κέηξν 2.9.: Ρερληθφο θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ησλ Ν.Ρ.Α. 

Κέηξν 2.10.: Απαιινηξηψζεηο αθηλήησλ. 

Κέηξν 2.11.: Ππκπξάμεηο ησλ Ν.Ρ.Α. κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Κέηξν 2.12.: Δλίζρπζε ησλ δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ Ν.Ρ.Α. 

πξψηνπ βαζκνχ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα 

θεληξηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε αληηθείκελν αλαθεξφκελν ζε δξάζεηο ηνπ 

πνπξνγξάκκαηνο 2. 

Κέηξν 2.13.: Νξηδφληηεο δξάζεηο. 

Κέηξν 2.14.: Αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ  
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πνπξφγξακκα 3: Θνηλσληθέο - Ξνιηηηζηηθέο ππνδνκέο & δξαζηεξηφηεηεο 

 

Ζ θνηλσληθή δξάζε ησλ Ν.Ρ.Α. θαη ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ ηνπηθψλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ νη 

ηνπηθέο αξρέο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Πην 

πιαίζην απηφ, θξίλεηαη αλαγθαία ε δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ δήκσλ 

γηα έξγα, κειέηεο θαη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα λέαο γεληάο. 

Ρν ππνπξφγξακκα 3 ζηνρεχεη: 

 

 Πηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο, ηδίσο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο, ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο 
θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.  

 Πηελ αλαβάζκηζε θαη δηεχξπλζε ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 
δεκφηεο, κε έκθαζε ζηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο.  

 Πηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ, ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη 
ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

 Πηελ εμαζθάιηζε – ελίζρπζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 
παξνρή θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.  

 Πηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη εηδηθφηεξα ησλ λέσλ ζηηο γελέηεηξεο πεξηνρέο  

 Πηελ αλάπηπμε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ  

 

Νη επηιέμηκεο δξάζεηο νκαδνπνηνχληαη ζηα αθφινπζα Κέηξα: 

 

Κέηξν 3.1α.: Κειέηεο. 

Κέηξν 3.1β.: πνζηήξημε ηεο πξνζπκβαηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ ζπκπξάμεσλ Ν.Ρ.Α. κε 

ηδηψηεο. 

Κέηξν 3.2: πνδνκέο θαη έξγα δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο. 

Κέηξν 3.3: γεία – Ξξφλνηα – Αληηκεηψπηζε θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Κέηξν 3.4: Αζιεηηζκφο. 

Κέηξν 3.5: Ξνιηηηζκφο. 

Κέηξν 3.6: Δθπαίδεπζε – Θαηάξηηζε. 

Κέηξν 3.7: Ξξνγξάκκαηα Λέαο Γεληάο. 

Κέηξν 3.8: Απαιινηξηψζεηο θηηξίσλ. 

Κέηξν 3.9: Ππκπξάμεηο ησλ Ν.Ρ.Α. κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Κέηξν 3.10: Δλίζρπζε ησλ δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ Ν.Ρ.Α. 

πξψηνπ βαζκνχ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα 

θεληξηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε αληηθείκελν αλαθεξφκελν ζε δξάζεηο ηνπ 

πνπξνγξάκκαηνο 3. 

Κέηξν 3.11: Νξηδφληηεο δξάζεηο. 

Κέηξν 3.12: Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ. 
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Α.7 Σο πλαίσιο της ΚΕΔΚΕ για την ισχυρή παρουσία της Σ.Α. στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας 
1

 

Ζ ΘΔΓΘΔ ζηνρεχεη ελεξγά ζηελ αμηνπνίεζε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο απφ ηνπο Ν.Ρ.Α. θαη 

ηα ζπιινγηθά φξγαλά ηνπο. Ήδε έρεη θηλεζεί δξαζηήξηα ζηελ θαηεχζπλζε απηή ζπληάζζνληαο 

θείκελν ζηξαηεγηθήο κε ηίηιν «Ξιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο ΘΔΓΘΔ κε ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο 

γηα ηελ ηζρπξή παξνπζία ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο». Πηε 

ζπλέρεηα, πξνρψξεζε ζηελ πξνθήξπμε αλνηρηνχ δηεζλή δηαγσληζκνχ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

«Δληαίνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ Ν.Ρ.Α. γηα ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο». 

Κε ηηο δξάζεηο απηέο επηδηψθεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (Ρ.Ξ.Δ.) απφ ηνπο Ν.Ρ.Α., ηφζν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπο, φζν θαη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε Ρνπηθή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (Local E-Government). Δπίζεο, 

επηδηψθεηαη λα αλαπηπρζεί ε ηνπηθή δεκνθξαηία θαη λα ππνζηεξηρζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

(επελδχζεηο ζηηο Ρ.Ξ.Δ., λέεο επηρεηξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο, θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) 

θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή. 

Νη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ πξνηείλνληαη πεξηιακβάλνπλ2 : 

 

 Αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ 

 

 αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ πεξηιακβάλεη: 

 

 Αλάπηπμε ειάρηζηνπ επίπεδνπ πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο (πιηθφ θαη ινγηζκηθφ) ζε θάζε 

Γήκν, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ. 

 πνδνρή θαη αμηνπνίεζε δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ: φπσο ην Γίθηπν 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη νη Δπξπδσληθέο ππνδνκέο. 

 

Πηφρνο (έσο ην 2008):  

 

 Ζ πξφζβαζε φισλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ (φισλ ησλ θηεξίσλ ησλ δήκσλ) θαζψο θαη 
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (ΛΞΓΓ & ΛΞΗΓ) πνπ επνπηεχνπλ ζην ΠΕΔΜΗΠ (ζχλνιν 
θνξέσλ 1033, 3350, 1600 αληίζηνηρα) 

o Ξνζνζηφ δηαζπλδεδεµέλσλ  Γήµσλ: 100% 

o Ξνζνζηφ δηαζπλδεδεµέλσλ ΛΞΓΓ θαη ΛΞΗΓ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο: 100% 

 Ζ Αλάπηπμε ειάρηζηνπ επίπεδνπ πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ζε φινπο ηνπο δήκνπο θαη 
θνηλφηεηεο  

                                                
1 ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, Νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ςεθηαθή 

ζχγθιηζε ησλ Ν.Ρ.Α. θαη ηε κεηάβαζε ηεο Ρ.Α. ζηελ Ρνπηθή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ (Δ.Δ.Ρ.Α.Α. Α.Δ.),  

ΑΓΝΠΡΝΠ 2006, ζει. 89 

2 Βι. ΘΔΓΘΔ & ΔΚΞ, 2006, Γήκνη ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, Έθδνζε ΘΔΓΘΔ 

Ζ 
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 Αλάπηπμε πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ δήκσλ 
(θεληξηθά απφ ηελ ΘΔΓΘΔ) 

 Αλάπηπμε ππνδνκψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ςεθηαθψλ ππνβάζξσλ θεληξηθά απφ ΘΔΓΘΔ 
(αλάγιπθν ρψξαο, φξηα δήκσλ θνηλνηήησλ θαη δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, πιεζπζκφο 
δήκσλ θνηλνηήησλ θαη δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, δηάθνξα δεκνγξαθηθά (λνηθνθπξηά, 
επηρεηξήζεηο, θιπ.), νδηθφ δίθηπν, ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, επξπδσληθά δίθηπα,  θιπ 

 Αλάπηπμε πιαηθφξκαο θεληξηθά  γηα ηελ δηαρείξηζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ γηα: Γηαρείξηζε 
δεκνηηθνχ Ζιεθηξνθσηηζκνχ, Όδξεπζεο,  απνρέηεπζεο, άξδεπζεο , δεκνηηθνχ, αγξνηηθνχ, 
δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ζπιινγήο απνξξηκκάησλ, Ξεξηβάιινληνο - πάξθα, παξηέξηα, 
ρψξνη ζηάζκεπζεο 

 ινπνίεζε κέξνπο ηεο πιαηθφξκαο γηα ηελ δηαρείξηζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ απφ 30% ησλ 
δήκσλ κε πιεζπζκφ θάησ απφ 20,000 θαηνίθνπο 

 ινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πιαηθφξκαο γηα ηελ δηαρείξηζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ απφ 
ηνπο δήκνπο - πξσηεχνπζεο λνκψλ ή  κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 20,000 θαηνίθσλ (ζχλνιν 
δήκσλ 120 πεξίπνπ) 

 Δθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο δήκνπο 

 Βειηίσζε ηεο αλαινγίαο Ζ/ αλά 100 ππαιιήινπο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο απφ 30 ζε 50 (δηνηθεηηθνί ππάιιεινη πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε). 

 Ζ Αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ επίπεδνπ πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο ζηνπο δήκνπο - 
πξσηεχνπζεο λνκψλ ή  κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 20,000 θαηνίθσλ (ζχλνιν δήκσλ 120 
πεξίπνπ). 

 Αλάπηπμε Δπξπδσληθψλ δηθηχσλ - πινπνίεζε 120 νπηηθψλ δαθηπιίσλ 

 

 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν 

 

Πηφρνο (έσο ην 2008):  

 

1. ειάρηζην επίπεδν ππεξεζηψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα είλαη πξνζβάζηκεο γηα φινπο ζην Γηαδίθηπν, ρσξίο ςεθηαθνχο 

απνθιεηζκνχο απφ φινπο ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο. 

2. φιεο νη ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη 

πξνζβάζηκεο γηα φινπο ζην Γηαδίθηπν, απφ ηνπο δήκνπο - πξσηεχνπζεο λνκψλ ή  κε 

πιεζπζκφ άλσ ησλ 20,000 θαηνίθσλ (ζχλνιν δήκσλ 120 πεξίπνπ) 

3. ειάρηζην επίπεδν ππεξεζηψλ γηα ηελ Ρνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα 

πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη πξνζβάζηκεο ζην Γηαδίθηπν, απφ φιεο ηεο 

ΡΔΓΘ ή Ππκπνιηηείεο γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 

 

 Αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ 

 

Ζ αλάπηπμε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πεξηιακβάλεη: 

 

 Ρελ ζηειέρσζε θάζε Γήκνπ κε άηνκα κε ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο «άλζξσπνη ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο παληνχ»  
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 Ρελ άκεζε θαηάξηηζε ζηε ρξήζε ΡΞΔ ειάρηζηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηνπ Γήκνπ - «Ζ Ξιεξνθνξηθή θαη ην Γηαδίθηπν ζέινπλ ηνπο αλζξψπνπο ηνπο»  

 Ρελ ζηαδηαθή θαηάξηηζε ζηε ρξήζε ΡΞΔ φισλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηνπο ΝΡΑ, ψζηε λα 

γίλνπλ θαινί ρξήζηεο 

 Ρελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θάζε δήκνπ ζηελ 

ρξήζε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ  

 Ρελ ζηαδηαθή ζπζηεκαηηθή αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ φισλ ησλ ρξεζηψλ, ψζηε νη λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ην Γηαδίθηπν κπνξνχλ λα γίλνπλ εχρξεζηα εξγαιεία θαη λα βνεζήζνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία  

 Ρελ αλνηρηή δηάρπζε θαη δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο, κνληέια ζπλεξγαζίαο θαη 

αληαιιαγήο «θαιψλ» πξαθηηθψλ 

 Ρελ αμηνπνίεζε ησλ ππφ δηακφξθσζε δεκφζησλ ππνδνκψλ φπσο ην Δζληθφ Γίθηπν 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο «Πχδεπμηο» θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ζπλεξγαζίαο γηα 

επηκφξθσζε γεληθά θαη αλά επηκέξνπο έξγν. 

 

Νη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ζα πεξηιακβάλνπλ κία ζεηξά νξηδφληησλ 

δξάζεσλ πνπ ζα εμεηδηθεχνληαη βάζε ησλ αλαγθψλ αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο Θνηλσλίαο ηεο 

Ξιεξνθνξίαο αλά θαηεγνξία δήκσλ θαη ρξεζηψλ αληίζηνηρα, φπσο: 

 

 Πρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε εκεξίδσλ γηα πιεξνθφξεζε, δεκνζηφηεηα θαη επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη αηφκσλ 

 Πρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ (αηξεηνχο, 

ζηειέρε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ρξήζηεο ππεξεζηψλ: πξνζσπηθφ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, πνιίηεο, θιπ.) 

 Ππληνληζκφ θαη νξγάλσζε ζπλαληήζεσλ επηιεγκέλσλ νκάδσλ ρξεζηψλ γηα ηε αλάιπζε 

απαηηήζεσλ θαη ζρεδηαζκφ ζπγθεθξηκέλσλ νξηδφληησλ έξγσλ. 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη αηφκσλ (π.ρ. newsgroups, on-line forums, θιπ). 

 

Πηφρνο (έσο ην 2008): 

 

 Πηειέρσζε θάζε δήκνπ θαη θνηλφηεηαο κε ηνπιάρηζηνλ δχν ζηειέρε κε θαηάξηηζε ζηηο ΡΞΔ 

ή εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ έξγσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ηελ ζπλερή πξνψζεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε 

άμνλα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Ππγθεθξηκέλα, ε εθπαίδεπζε ζηειερψλ θαηά θαηεγνξία 

κεγέζνπο δήκνπ πξνηείλεηαη σο εμήο: 

I. Γήκνη κε πιεζπζκφ θάησ απφ 5000 θαηνίθνπο: 3 ζηειέρε  

II. Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 5000 έσο 20,000 θαηνίθνπο: 5 ζηειέρε 

III. Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 20,000 έσο 50,000 θαηνίθνπο: 7 ζηειέρε 

IV. Γήκνη κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 50,000 θαηνίθνπο: 10 ζηειέρε  

(Ππλνιηθά 4.250 εξγαδφκελνη πεξίπνπ) 

Πηειέρσζε ησλ ΡΔΓΘ ή Ππκπνιηηεηψλ γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο κε ηνπιάρηζηνλ 

ηξία ζηειέρε κε θαηάξηηζε ζηηο ΡΞΔ ή εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

ζην ζρεδηαζκφ έξγσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ ζπλερή πξνψζεζε ηνπ 
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εθζπγρξνληζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε άμνλα ηηο λέεο ηερλνινγίεο. (Ππλνιηθά 250 
εξγαδφκελνη πεξίπνπ) 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 70% ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ΡΞΔ, ψζηε λα γίλνπλ θαινί ρξήζηεο (40.000 
εξγαδφκελνη πεξίπνπ) 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 40% ησλ ελειίθσλ (25-64 εηψλ) ζε πξνγξάκκαηα 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θάζε δήκνπ ζηελ 

ρξήζε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ησλ αηξεηψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ΡΞΔ, (Ππλνιηθά 10.000  αηξεηνί πεξίπνπ) 

 Σξεζηκνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ΑΔΗ, ΡΔΗ, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηηο αλάγθεο: ηεο θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε 

ΡΞΔ ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θάζε δήκνπ ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε  

 Σξεζηκνπνίεζε ηεο ππνδνκήο ηειεθπαίδεπζεο ηνπ ΠΕΔΜΗΠ γηα ηελ θαηάξηηζε ζηηο ΡΞΔ 

ησλ ζηειερψλ ησλ ΡΔΓΘ, ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ 

 

 Ππληνληζκφο  

 

Ν Ππληνληζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ε ζπλέξγηα 

κε πθηζηάκελεο παξάιιειεο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο πξέπεη λα είλαη θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ΘΔΓΘΔ θαη ησλ ΡΔΓΘ θαη πεξηιακβάλεη: 

 

 ηνζέηεζε  θαη πξνψζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο  

 πνζηήξημε ζηελ αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο, εζληθήο θαη ηνπηθήο εκπεηξίαο, 
αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο ζε εζληθφ θαη 
επξσπατθφ επίπεδν. 

 Ππληνληζκφο  ζπλεξγαζηψλ θνξέσλ κε ηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε ηνπηθφ, 
λνκαξρηαθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν(π.ρ. ππνπξγείν παηδείαο – εξγαζηήξηα 
πιεξνθνξηθήο, επηκειεηήξηα, θιπ.) 

 Αλάδεημε θαη πξνβνιή πξσηνβνπιηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, 
ηνπηθψλ ελψζεσλ, δεκνηηθψλ, δηαδεκνηηθψλ εηαηξεηψλ, θιπ. 

 Ξξνψζεζε ζπλεξγαζηψλ θαη δηεπθφιπλζε πξσηνβνπιηψλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ηνπηθψλ 
ελψζεσλ θαη δεκνηηθψλ - δηαδεκνηηθψλ εηαηξηψλ  

 Νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο λέσλ δξάζεσλ, πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο ζηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε  

 Ξξνψζεζεο κηα ζεηξάο απφ νξηδφληηα εξγαιεία θαη κεραληζκνχο ππνζηήξημεο . 

 Ξξνψζεζεο θαη κειέηε ηεο ιχζεο outsourcing 

 

Πηφρνο (έσο ην 2008): 

 

 Γξάζεηο παξνπζίαζεο θαη δηάρπζεο ζηξαηεγηθήο ζε εζληθφ επίπεδν- 32 Πεκηλάξηα,  8 
Γηεκεξίδεο θαη δχν ζπλέδξηα.  
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o Ππλέληεπμε ηχπνπ : νξγάλσζε ζπλνιηθήο ζπλέληεπμεο Ρχπνπ (Ηνχληνο 2005) κε 

ζηφρν ηελ αλαθνίλσζε θαη πξνψζεζε: ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΘΔΘΓΔ γηα ηελ 

Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, γηα ην Γ΄  θαη Γ΄  ΘΞΠ, ησλ βαζηθψλ άκεζσλ έξγσλ 

πνπ πξνηείλνληαη γηα ην ΔΞ ΘηΞ, ησλ πξψησλ πηινηηθψλ ηεο ίδηαο ηεο ΘΔΓΘΔ θαη 

ην Θεληξηθφ Ππλέδξηφ ηεο γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο (Λνέκβξηνο 005). 

o Θεληξηθφ ζπλέδξην γηα ηελ ΘηΞ : Ν ξφινο ηεο ΘΔΘΓΔ θαη ηεο Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

δεηεκάησλ ζηξαηεγηθήο, δεηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο έξγσλ Γ΄ θαη Γ΄ 

ΘΞΠ θνθ (Λνέκβξηνο 2005). 

o Ξεξηθεξεηαθέο Ζκεξίδεο: 3-4 πεξηθεξεηαθέο εκεξίδεο γηα δεκνζηφηεηα θαη δηάρπζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο θαη αλάιπζε βαζηθψλ δεηεκάησλ πινπνίεζεο έξγσλ ΔΞ ΘηΞ ηνπ 

Γ‟ ΘΞΠ (πρ. Πχδεπμηο, Δπξπδσληθά θνθ)  

o Ππλαληήζεηο εξγαζίαο : Γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ζε πηινηηθνχο – 

πεξηθεξεηαθνχο δήκνπο γηα ζέκαηα πινπνίεζεο νξηδφληησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο  

 

 Ξνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο δέζκεπζεο θπβέξλεζεο, Θνκκάησλ θαη Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο 

 

o Πχληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο: Πχληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο πξνο 

ηνλ Ξξσζππνπξγφ, ηνπο αξρεγνχο ησλ Θνκκάησλ θαη ηα αξκφδηα φξγαλα  αη 

ζηειέρε ηεο  Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

o Πχληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο: Πχληαμε θαη θαηάζεζε ππνκλήκαηνο πξνο 

ηνπο αξκφδηνπο πνπξγνχο γηα ηηο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίεο έξγσλ. 

o Ππλαληήζεηο κε αληίζηνηρεο Δπηηξνπέο ηεο ΔΔ γηα ηα δεηήκαηα ηνπ Γ΄ θαη Γ΄ΘΞΠ 

θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο.   

 

 Γεκηνπξγία πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, 
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, είηε ζε επίπεδν ΡΔΓΘ είηε κε ηελ δεκηνπξγία πιαηζίνπ 
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ππκπνιηηεηψλ γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε έξγσλ ηεο θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο. Ππγθεθξηκέλα ην 
πιαίζην ζπληνληζκνχ θαη πξνψζεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 

o ηελ δηεπθφιπλζε πξσηνβνπιηψλ ζπγθεθξηκέλσλ δήκσλ  

o  ην ζπληνληζκφ – πινπνίεζε ηνπ ΠΕΔΜΗΠ, πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο θαη 

δηθηχσζε ησλ Γήκσλ ζε φια ηα επίπεδα.  

o ην ζπληνληζκφ λέσλ δξάζεσλ, πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη ηερλνγλσζίαο 

o Γηάρπζε νξηδφληησλ εξγαιείσλ 

 

 Γηακφξθσζε πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο κε ην πνπξγείν Ξαηδείαο γηα ηελ αμηνπνίεζε  ησλ 
ζρνιηθψλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πινπνίεζε καδηθψλ 
δξάζεσλ γεληθεπκέλεο θαηάξηηζεο. 

 Αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη παξαδεηγκάησλ απφ ηελ ρψξα θαη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ.  
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 Πρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε επξεία δξάζεο θαηάξηηζεο πνιηηψλ : Κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ 
ζρνιηθψλ εξγαζηεξίσλ ή άιισλ ηνπηθψλ δνκψλ θαη κε βαζηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο πνπ επηκνξθψζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΞ ΘηΞ. 

 ινπνίεζε κειέηεο γηα ηελ δηακφξθσζε πιαηζίνπ (ζρέδην πξνδηαγξαθψλ, ζπκβάζεσλ, 
SLA, θιπ.) ηεο ιχζεο outsourcing γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

 

 Κεραληζκνί ππνζηήξημεο 

 

Ζ ΘΔΓΘΔ πξέπεη λα δηακνξθψζεη κεζνδνινγία, δηαδηθαζίεο θαη πιεξνθνξηαθή ππνδνκή 

γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε, εθπαίδεπζε, δηάρπζε πιεξνθνξία /γλψζεο θαη αληαιιαγή απφςεσλ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ αμηνπνίεζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Ξαξάιιεια, πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κεραληζκνχο ππνζηήξημεο θεληξηθά κε 

ζεκαηηθή εμεηδίθεπζε, νξηδφληηα εξγαιεία, πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ζε 

δηάθνξα επίπεδα. Νη κεραληζκνί ππνζηήξημεο ζα εμεηδηθεχνπλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηά 

θαηεγνξία δήκσλ θαη θαηεγνξία ρξεζηψλ. Θα απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, 

δεκνηηθέο θαη δηαδεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ελψζεηο, ζπλδέζκνπο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ: 

 

 νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία γξαθείνπ πιεξνθφξεζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα φινπο 
ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (Help Desk)  

 Νξηδφληηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (toolkit) 

 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζην ζρεδηαζκφ ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ ιφγσ κηθξνχ 

κεγέζνπο, πεξηνξηζκέλεο ζηειέρσζεο ή γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ηερλνγλσζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Πηφρνο (έσο ην 2008): 

 

 Ιεηηνπξγία Γξαθείνπ ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ πνπ ζα 
παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:  

 

 πνζηήξημε κέζσ ηειεθσληθήο ζχλδεζεο, fax ή email  

 Ξαξαθνινχζεζε πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο έξγσλ 

 Γηαδηθηπαθή πχιε γηα πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε ρξεζηψλ ζηα παξαθάησ 
ηνπιάρηζηνλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο: 

 Ξεγέο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ 

 δηακφξθσζε ηερληθψλ δειηίσλ έξγσλ. 

 Ξξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζίεο πξνθήξπμεο, θαηαθχξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο έξγσλ 

 Ξιεξνθνξίεο γηα παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο 
επίπεδν 

 Νξηδφληηα εξγαιεία ινγηζκηθνχ (toolkit) πνπ δχλαηαη λα αμηνπνηεζνχλ θαηά 
πεξίπησζε 
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Ν κεραληζκφο ππνζηήξημεο ζα πινπνηεζεί απφ ηελ ΞΔΡΑ  θαη ζα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο 

ζρεηηθέο δξάζεηο. Απαηηεί εμεηδηθεπκέλνπο αλζξψπνπο θαη δνκέο ππνζηήξημεο θαη απνηειεί έλα 

θηιφδνμν εγρείξεκα ην νπνίν ζα δηεπθνιχλεη ηελ ΘΔΓΘΔ λα παίμεη ηνλ ζηξαηεγηθφ θαη 

ζπληνληζηηθφ ξφιν ηεο. Ζ αμηνπηζηία ηνπ κεραληζκνχ απηνχ ζα θαζνξίζεη θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο έξγσλ απφ ηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο έξγσλ θαη πξσηνβνπιηψλ.  

   

 Γηεπθφιπλζε ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ζηειερψλ πνπ κπνξνχλ λα 
αζρνιεζνχλ κε έξγα ηεο ΘηΞ («Νη πξσηαγσληζηέο ηεο Ξιεξνθνξηθήο ζε θάζε δήκν): 
πεξηιακβάλεη εθπαίδεπζε ζηειερψλ, θαηεπζχλζεηο πξνο Γήκνπο (αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο) 

γηα ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ζηειερψλ πιεξνθνξηθήο θαη δηνίθεζεο έξγσλ ηεο, ην πιαίζην 

γηα επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο ησλ δήκσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηε 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζε ΡΔΓΘ θνθ 

 

 Αλάπηπμε νξηδφληησλ εξγαιείσλ (toolkits) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 
ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο έξγσλ, φπσο: 

 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ ηε ζχληαμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο ζε επίπεδν δήκνπ 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ ζχληαμε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο ζε επίπεδν δήκνπ 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ νξγάλσζε νξγαληθήο κνλάδαο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ 

ηεο θνηλσλίαο (πξνδηαγξαθέο, ππφδεηγκα ζπκβάζεσλ θαη νξγαληζκφο ιεηηνπξγίαο) 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξφηππσλ 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

(πξνδηαγξαθέο, ζχκβαζε πξνκήζεηαο θαη ζπληήξεζεο, θιπ.) 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο Ππκπνιηηείαο γηα ηελ Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο (ζεζκηθφ πιαίζην θαη νξγαληζκφο ιεηηνπξγίαο) 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ Δθαξκνγή ιχζεο outsourcing ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  - δηαδηθαζίεο γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΠΕΔΜΗΠ  

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ην ζρεδηαζκφ - πινπνίεζε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε επίπεδν 

δήκνπ 

 Πρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δηαδηθηπαθήο πχιεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο γηα φιεο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα 

 Πρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ζηε ρξήζε ΡΞΔ, ψζηε λα γίλνπλ θαινί ρξήζηεο 

 Πρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ ζε επίπεδν δήκνπ  

 Πρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ΡΞΔ ησλ αηξεηψλ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

 Ξιαίζην ζπλεξγαζίαο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ΑΔΗ, ΡΔΗ, 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηηο 
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αλάγθεο ηεο θαηάξηηζεο ζηε ρξήζε ΡΞΔ ησλ εξγαδφκελσλ, ηεο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ππεξεζηψλ 

θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ GIS 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ GIS 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε Όδξεπζεο – Απνρέηεπζεο – 

Άξδεπζεο 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε θαζαξηφηεηαο θαη 

απνξξηκκάησλ  

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε - ξχζκηζε θπθινθνξίαο 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα Γηαρείξηζε Θνηκεηεξίνπ 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε ηεο Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα 

ζην Ππίηη» 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα εθηέιεζε δεκνηηθψλ έξγσλ (κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε)  

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε ηεο εθηέιεζε δεκνηηθψλ 

έξγσλ (κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε) 

 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ (πινπνίεζε πνιενδνκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, αδεηνδφηεζε θαηαζθεπψλ, πνιενδνκηθφο έιεγρνο) 

 εληαίεο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα δηαρείξηζε πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

αδεηνδφηεζε θαηαζθεπψλ, πνιενδνκηθφο έιεγρνο 

 

Α.8 Οι υμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Σομέα (ΔΙΣ)
1

  

Νη Ππκπξάμεηο ηνπ Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Ρνκέα (ΠΓΗΡ ή Public - Private Partnerships, PPP) 

απνηεινχλ κηα κέζνδν θαηαζθεπήο δεκνζίσλ ππνδνκψλ θαη παξνρήο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην 

θξάηνο θαη ζηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ζπλερψο δηεπξπλφκελε εθαξκνγή ζηελ 

Δπξσπατθή αγνξά. 

Ξξφθεηηαη γηα κνξθέο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο 

θαηαζθεπήο, ηεο αλαθαίληζεο, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο ζπληήξεζεο κηαο ππνδνκήο ή ηελ παξνρή 

κηαο ππεξεζίαο, ζε ηνκείο,  φπνπ ε πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο είλαη είηε αλέθηθηε είηε κε 

επηζπκεηή. 

Αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, είηε κε ηε 

κνξθή ζπλεξγαδφκελνπ θνξέα (partner) γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, είηε κε ηε κνξθή παξνρέα 

ππεξεζηψλ πξνο ην δεκφζην θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, κε θνηλά νθέιε θαη πξνο ηηο δχν 

πιεπξέο.  

                                                
1 ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, Νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ςεθηαθή 

ζχγθιηζε ησλ Ν.Ρ.Α. θαη ηε κεηάβαζε ηεο Ρ.Α. ζηελ Ρνπηθή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ (Δ.Δ.Ρ.Α.Α. Α.Δ.),  

ΑΓΝΠΡΝΠ 2006, ζει. 98 
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Πθνπφο ηνπ ζεζκνχ ησλ ΠΓΗΡ είλαη, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηνλ πνιίηε, ε εμαζθάιηζε πφξσλ ζην δεκφζην θαη ζηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

γηα ηελ πινπνίεζε πξφζζεησλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

θαη ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη κέζσ ησλ ΠΓΗΡ είλαη δπλαηή ε παξνρή πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ 

Ζ ζπλεξγαζία δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα, φπσο ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ ζηελ θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο / ηηκήο, 

δηαηεξψληαο παξάιιεια ηνπο ζηφρνπο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Νη Ππκπξάμεηο Γεκφζηνπ – Ηδησηηθνχ Ρνκέα απνηεινχλ κηα νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ 

αθνξά δχν βαζηθνχο ηνκείο γηα ηελ νηθνλνκία καο: Ρε δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηνλ πνιίηε. Νη Ππκπξάμεηο απηέο απνηεινχλ έλα λέν εξγαιείν γηα ηελ 

πην απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ππνδνκψλ θαη ηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο. 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο εκπεηξίαο, ηεο ηερλνγλσζίαο, ησλ πφξσλ θαη, γεληθά, ησλ δπλαηνηήησλ 

ησλ Ηδησηηθψλ Φνξέσλ κέζα απφ ζπλεξγαζίεο κε ηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο πξνβάιεη σο κηα 

πξφζθνξε ζπκπιεξσκαηηθή ιχζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Ξαξάιιεια, κε ηηο Ππκπξάμεηο απηέο δίλεηαη θαη κηα 

αθφκε δηέμνδνο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Απφ ηε δηεζλή αιιά θαη ηελ εγρψξηα εκπεηξία πξνθχπηεη φηη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηηο Ππκπξάμεηο είλαη πνηθίια θαη ζεκαληηθά. Δλδεηθηηθά: 

 

- Ρελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ θαη ηε 

ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο ηνπο. 

- Ρελ θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή επνπηεία ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ή ηεο παξνρήο 

ησλ ππεξεζηψλ, ιφγσ ηεο εκπινθήο ησλ Ηδησηηθψλ Φνξέσλ πνπ έρνπλ δηθαηνινγεκέλν 

ζπκθέξνλ ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ.  

- Ρε κεηάζεζε ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληαιιάγκαηνο ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξφλν, ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηνπ θαη ηελ εμ απηψλ ησλ ιφγσλ 

δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο πεξηζζφηεξσλ έξγσλ. 

- Ρελ επίξξηςε ζηνπο Ηδησηηθνχο Φνξείο ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ θηλδχλσλ 

(θαηαζθεπαζηηθνχ, ρξεκαηνδνηηθνχ, θ.ιπ.) πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκπξαμεο. 

- Ρελ απνθπγή ηεο επηβάξπλζεο ηνπ Γεκνζίνπ Σξένπο. 

- Ρελ κεηάγγηζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ Ηδησηηθψλ Φνξέσλ ζην Γεκφζην 

θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ Γεκνζίσλ Φνξέσλ. 

 

Ζ εκπεηξία πνπ ππάξρεη απφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ κε ην ζχζηεκα ηεο παξαρψξεζεο 

εθκεηάιιεπζεο (π.ρ. Εεχμε Οίνπ - Αληηξξίνπ, Αηηηθή Νδφο, θιπ.) ζπλεγνξεί ζην φηη ε κέζνδνο ησλ 

Ππκπξάμεσλ ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αλάπηπμεο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. Κέζα απφ απηέο ηηο ζπκπξάμεηο ε θπβέξλεζε κπνξεί, επίζεο, λα πξνζαξκφζεη 

πην απνηειεζκαηηθά ηε δεκνζηνλνκηθή ηεο πνιηηηθή. 
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Λένο λφκνο γηα ηα ΠΓΗΡ   

Κε ην  λφκν γηα ηηο Ππκπξάμεηο Γεκνζίνπ – Ηδησηηθνχ Ρνκέα, δεκηνπξγείηαη ην αλαγθαίν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα ελζαξξχλεη ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ 

Ππκπξάμεσλ. Ρα θχξηα ζεκεία ηνπ λφκνπ: 

- Νξίδνληαη νη δεκφζηνη θνξείο (πνπξγεία, ΝΡΑ, ΛΞΓΓ, ΛΞΗΓ) πνπ κπνξνχλ λα 

πξνρσξνχλ ζε ζπκβάζεηο ζχκπξαμεο κε ηδησηηθνχο θνξείο, κέζα απφ ηε ζχζηαζε 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ γηα θάζε ηέηνηα ζπλεξγαζία ζε ηνκείο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο ή δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

- Ξξνβιέπεηαη φηη νη ηδησηηθνί θνξείο αλαιακβάλνπλ νπζηψδεο κέξνο ησλ θηλδχλσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ αλαγθαίσλ 

ππνδνκψλ ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο έλαληη αληαιιάγκαηνο, πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ 

ή ηκεκαηηθά απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ή ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ. 

- Δπίζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε ελ‟ φισ ή ελ κέξεη ηεο πινπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζα γίλεη κε θεθάιαηα θαη πφξνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ νη ηδησηηθνί θνξείο. 

- Ρν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφλ ησλ 200 εθαηνκκπξίσλ επξψ, εθηφο αλ ε Γηππνπξγηθή 

Δπηηξνπή απνθαζίζεη νκφθσλα λα εληάμεη θαη κία ζχκπξαμε κεγαιχηεξνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

- Γελ απνηεινχλ αληηθείκελν ΠΓΗΡ ε άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη γεληθά νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηά ην Πχληαγκα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά θαη άκεζα ζην Θξάηνο 

(π.ρ., έλλνκε ηάμε, εζληθή άκπλα, απνλνκή δηθαηνζχλεο, επζχλε ζσθξνληζκνχ). 

- Ππζηήλεηαη Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Ππκπξάμεσλ Γεκφζηνπ-Ηδησηηθνχ Ρνκέα (ΓΔΠΓΗΡ), ε 

νπνία ραξάζζεη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. 

- Ππζηήλεηαη Δηδηθή Γξακκαηεία ΠΓΗΡ ζην πνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ κε 

ζθνπφ: 

o ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ πνπ κπνξνχλ λα 
πινπνηεζνχλ κέζσ ΠΓΗΡ θαη λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ, 

o ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο, 

o ηε δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ζην πιαίζην ησλ 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ 
ηελ πινπνίεζε. 

- Θαζνξίδνληαη ζηνλ Λφκν νη ππνρξεψζεηο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ ζα ππαρζνχλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ. 

- Ν Λφκνο πξνζδηνξίδεη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ ζχκπξαμεο, φπνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζαθήο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκπξαμεο.  

- Ξαξέρεη θίλεηξα  ηφζν ζηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο φζν θαη ζηνπο Ηδησηηθνχο Φνξείο ψζηε λα 

επηιέγνπλ ηε κέζνδν ησλ Ππκπξάμεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ή ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ επηζπκνχλ λα εθηειέζνπλ ή λα παξάζρνπλ 

 

Γπλαηφηεηεο εθαξκνγήο  ησλ ΠΓΗΡ απφ ηνπο ΝΡΑ 

Νη δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ΠΓΗΡ απφ Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνηεινχλ ηδηαίηεξν 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο, δεδνκέλνπ φηη ην αληηθείκελν ηέηνησλ ΠΓΗΡ ζα αθνξά φρη ζηελ πινπνίεζε 

ησλ ιεγφκελσλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο, αιιά ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ηνπηθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα, ζε θιάδνπο φπνπ παξνπζηάδεηαη πζηέξεζε 
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ηερλνγλσζίαο ή δηαζέζηκσλ πφξσλ, ή αλακέλεηαη κεγαιχηεξε ελ ηέιεη αληαπνδνηηθφηεηα θαη γηα 

ηνλ ίδην ηνλ ΝΡΑ.  

Νη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ Διιάδα ζήκεξα γηα ηελ πινπνίεζε ΠΓΗΡ απφ 

Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη πιένλ ψξηκεο γηα ηελ ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ηελ 

πξνζπάζεηα δηεπξπκέλεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ, δεδνκέλνπ θαη ηνπ ππάξρνληνο πιένλ νηθείνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (Λ.3389/22.09.05). 

Δμάιινπ, ζην πιαίζην ηνπ Λένπ Αλαπηπμηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Ξξφγξακκα ΘΖΠΔΑΠ) ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε επηκέξνπο πνπξνγξάκκαηα θαη Κέηξα, 

ζπκπξάμεηο ΝΡΑ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ελψ έρνπλ θαηαλεκεζεί θαη νη ζρεηηθνί πφξνη.  

Πχκθσλα κε ην Ξξφγξακκα ΘΖΠΔΑΠ θαηεγνξίεο έξγσλ / ππεξεζηψλ πξνο πινπνίεζε κε 

ΠΓΗΡ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ: 

πνπξφγξακκα 1: «Νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ησλ ΝΡΑ»: κεραλνξγάλσζε 

ΝΡΑ, εθαξκνγή ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο 

πνπξφγξακκα 2: «Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, πξνψζεζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο πφιεο θαη 

ππαίζξνπ θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο»: Ππγθνηλσληαθά έξγα, χδξεπζε – απνρέηεπζε – 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, Δγγεηνβειηησηηθά – Αληηπιεκκπξηθά έξγα, 

Απαιινηξηψζεηο αθηλήησλ, Ρερληθφο θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ΝΡΑ  θ.α   

πνπξφγξακκα 3: «Θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο»: έξγα ζε 

πγεία – θνηλσληθή πξφλνηα, αζιεηηθά έξγα, έξγα θαη ππεξεζίεο ζην ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε θαηαλνκή, ζε δηαθξηηά 

κέηξα ηνπ πξνγξάκκαηνο, επηπιένλ πφξνη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζπκβαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

(κειέηεο ζθνπηκφηεηαο κέρξη ηελ επηινγή εθαξκνγήο ΠΓΗΡ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θαηάξηηζε 

ζπκβάζεσλ) αλά ππνπξφγξακκα. 

Νη ΝΡΑ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε επειημία δηνίθεζεο, ελψ ε δνκή ηνπο δηακνξθψλεηαη κε 

βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηελ απαηηνχκελε βνχιεζε 

θαη ηνλ θαηάιιειν ζπληνληζκφ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ππέξβαζεο γξαθεηνθξαηηθψλ αγθπιψζεσλ 

θαζψο θαη εθαξκνγήο ηερλνινγηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή άιισλ θαηλνηνκηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ΠΓΗΡ.  

Δληνχηνηο ε έιιεηςε ζρεηηθήο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο είλαη εκθαλέζηεξε ζε επίπεδν 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο θεληξηθέο δεκφζηεο αλαζέηνπζεο αξρέο.  

Πε φ,ηη αθνξά ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, είλαη δεδνκέλεο νη κεγάιεο δπζθνιίεο γηα ηελ 

απαηηνχκελε αιιαγή λννηξνπίαο γηα ηελ παξνρή «δεκφζησλ» ππεξεζηψλ, απφ ηελ άιιε φκσο 

πιεπξά, ε επξεία ζπκκεηνρή κειψλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ απφ δηάθνξεο πιεπξέο εμαζθαιίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ ππνζηήξημε θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή απνδνηηθφηεηα ησλ 

ζπκπξάμεσλ απηψλ. 

Ρνκείο εθαξκνγήο ησλ ΠΓΗΡ ζηελ Ρνπηθή απηνδηνίθεζε  

 Αμηνπνίεζε αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο 

 Θηηξηαθέο εγθ/ζεηο: Λνκαξρηαθά/Γεκνηηθά κέγαξα,  

 Ξαηδεία / Δθπαίδεπζε: Ξαηδηθνχ ζηαζκνί, Βηβιηνζήθεο  

 Ξεξηβάιινλ - Δλέξγεηα: Γίθηπα χδξεπζεο, Ππιινγή θαη δηαρείξηζε Πηεξεψλ απνξξηκκάησλ, 

Γίθηπα απνρέηεπζεο, Γηαρείξηζε ζηεξεψλ & πγξψλ απνβιήησλ, Αθαιάησζε, Ρειεζέξκαλζε, 

Γίθηπα θπζηθνχ αεξίνπ, Ππκπαξαγσγή ελέξγεηαο  

 Αζηηθέο πνδνκέο / εμνπιηζκφο :  Γίθηπα νκβξίσλ, Ππληήξεζε νδψλ, Ζιεθηξνθσηηζκφο 

δξφκσλ θαη πάξθσλ 

 Τπραγσγία θαη Ρνπξηζκφο: Ξάξθα θαη ρψξνη αλαςπρήο, Ρνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

Θεκαηηθά πάξθα, Δκπνξηθά θέληξα, Σψξνη αλαςπρήο, Δθζεζηαθνί ρψξνη, Αζιεηηθέο 
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εγθαηαζηάζεηο, Ξεξηβαιινληηθά πάξθα, Ρνπξηζηηθνί Ιηκέλεο, Αθηέο θνιχκβεζεο θαη παξάθηηεο 

δψλεο 

 Κεηαθνξέο:  Σψξνη ζηάζκεπζεο, Δκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί 

 Ρερλνινγία: Δπξπδσληθά δίθηπα, πεξεζίεο θαη Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηθήο γηα ζρνιεία  

 

 

 

 

Α.9 ΤΖΕΤΞΙ : Tο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης
1

 

Κε ην ΠΕΔΜΗΠ, ην πξψην ηφζν επξείαο θιίκαθαο επξπδσληθφ δίθηπν ζηε ρψξα, αλνίγεη ν δξφκνο 

γηα κηα θαηλνχξηα επνρή ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, δηαθαλή θαη πεξηζζφηεξν θηιηθή πξνο 

ηνλ πνιίηε, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηφληζε ν ππνπξγφο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο, 

Ξξνθφπεο Ξαπιφπνπινο, ζηελ επίζεκε παξνπζίαζε πνπ έγηλε ζην Εάππεην Κέγαξν. Ρν 

ΠΕΔΜΗΠ πινπνηείηαη απφ ηελ ΘηΞ ΑΔ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΞ «Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο» θαηά 75% θη απφ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαηά 25%. 

Ρν ΠΕΔΜΗΠ αλακέλεηαη λα θέξεη ζεκαληηθφηαηεο αιιαγέο ζην ζεκεξηλφ ηξφπν αλάδξαζεο 

δηνίθεζεο – πνιηηψλ, ράξε ζηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ε ελνπνίεζε ζε εληαίν δίθηπν 

θσλήο θαη δεδνκέλσλ, ε παξνρή πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ (πρ. ηειεδηάζθεςε θαη κάιηζηα 

πνιιαπιψλ ζεκείσλ, ηειε-εξγαζία, άκεζε θαη ηαρχηαηε ζχλδεζε κε επξσπατθνχο θνξείο θαη 

ππεξεζίεο, αιιά θαη αζθαιείο ζπλαιιαγέο), ε γεγσγξαθηθή δηαζπνξά (παλειιαδηθή θάιπςε), ε 

εληαία απνδνηηθή δηαρείξηζε ηειεπηθνηλσλησθψλ ππεξεζηψλ γηα φιε ηε δεκφζηα δηνίθεζε (δσξεάλ 

θιήζεηο ζην πιαίζην ηνπ δηθηχνπ θαη εληαία ηηκή γηα θιήζεηο εθηφο απηνχ) θιπ. Δηδηθά απφ ηελ 

ηειεπηαία δπλαηφηεηα, ε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο είλαη ζεκαληηθφηαηε, ζρεδφλ απνζβέλνληαο ην 

θφζηνο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ (εμνηθνλφκεζε 65,7 εθαη. € επί ζπλφινπ 74,3 εθαη. €). 

κσο, νη πνιιέο ηερλνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο αλνίγνπλ ην δξφκν θαη γηα κηα ζεκαληηθφηαηε αιιαγή θηινζνθίαο ζηηο ζρέζεηο θξάηνπο 

– πνιίηε : ε ηαρχηαηε επηθνηλσλία ζα επλνήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζα αλαβαζκίζεη ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, κε ηα ΘΔΞ –εθαηνληάδεο ζεκεία επαθήο ζ‟ φιε ηε ρψξα- λα 

αλαδεηθλχνληαη ζε «θαηαζηήκαηα κηαο ζηάζεο». Ζ απνθαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη βέβαην φηη ζα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ην 

επίπεδν εμππεξέηεζεο, θαζψο (φπσο πξνβιέπεη θαη ν Λ.3242/2004) ην «θπλήγη ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ» έρεη ήδε πάξεη ηέινο. Ζ δηαθίλεζε ησλ αλαγθαίσλ εγγξάθσλ ζα γίλεηαη πιένλ 

ειεθηξνληθά απφ ηηο ππεξεζίεο θη φρη απφ ηνλ πνιίηε. 

                                                
1 ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, Νη αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ςεθηαθή 

ζχγθιηζε ησλ Ν.Ρ.Α. θαη ηε κεηάβαζε ηεο Ρ.Α. ζηελ Ρνπηθή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ (Δ.Δ.Ρ.Α.Α. Α.Δ.),  

ΑΓΝΠΡΝΠ 2006, ζει. 104 
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο –εθηφο απφ ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή - εηνηκάδεηαη θαη ε 

αλζξψπηλε, εθπαηδεχεηαη ην πξνζσπηθφ ψζηε λα κπνξέζεη λα αμηνπνηήζεη ηηο λέεο δπλαηφηεηεο, κε 

ηε δεκηνπξγία αξρηθψλ «ππξήλσλ», πνπ ζα εθπαηδεχζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο ζε θάζε ππεξεζία.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B΄: ΣΕΦΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ TAXIS

1
 

 

B.1 Δικτυακός Εξοπλισμός του Taxis  

Ρν δίθηπν Taxis απνηειείηαη απφ δχν είδε δηθηχνπ, ην LAN (Local Area Network, ηνπηθφ δίθηπν) θαη 

ην WAN (Wide Area Network, δίθηπν επξείαο δψλεο). 

Ρν LAN βξίζθεηαη ελδφκπρα ηνπ θηηξίνπ ηεο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο (Γ.Ν..), 

κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε ηνλ ηνπηθφ 

εμππεξεηεηή (Server) θαη επηπξφζζεηα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εθηππψλνπλ ηηο αλαθνξέο ζηνπο 

δηθηπαθνχο εθηππσηέο. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηνπο εθηππσηέο ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ θηηξίνπ 

πεξηιακβάλεη: 

 

 Γνκεκέλε θαισδίσζε ηνπ θηηξίνπ, 

 Θαηαλεκεηέο (Patch Panels), 

 Ππγθεληξσηέο (Hubs), 

 Switches, 

 Θάξηεο δηθηχνπ πνπ βξίζθνληαη εζσηεξηθά ζηηο ζπζθεπέο δηθηχνπ θαη 

 Θαιψδηα UTP. 

 

 

To δίθηπν WAN (δίθηπν επξείαο δψλεο) ηνπ TAXIS είλαη έλα Ηδησηηθφ Γίθηπν. Σξεζηκνπνηεί 

κελ ηε δεκφζηα ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή, αιιά ε δξνκνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ 

ηδησηηθψλ θφκβσλ. Ρν δίθηπν επηιέρζεθε λα είλαη ηδησηηθφ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο έθηαζεο ηνπ, 

ηνπ πνιχ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη, ηεο κνξθήο ηεο εθαξκνγήο (on-line) θαη 

ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ δηαρείξηζεο θαη αζθάιεηαο. Ζ ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ 

ζπλίζηαηαη θπξίσο απφ ςεθηαθά θπθιψκαηα ηνπ δηθηχνπ HELLASCOM θαη, φπνπ απηφ δελ είλαη 

δπλαηφλ, απφ κηζζσκέλα αλαινγηθά θπθιψκαηα (leased-lines). 

Νη επηθνηλσληαθνί θφκβνη (communication nodes), νη νπνίνη νλνκάδνληαη θαη δξνκνινγεηέο 
(routers), θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, δεδνκέλεο ηεο ηεξαξρηθήο ξνήο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ πεξηθέξεηα 

πξνο ην θέληξν θαη αληηζηξφθσο, ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 

 Ρνπο θφκβνπο επηθνηλσληψλ πεξηθεξεηψλ {backbone network), ζε 6 θχξηα 

ζεκεία, γηα ηε ζπγθέληξσζε γξακκψλ θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζην θέληξν. 

 Ρνπο θφκβνπο επηθνηλσληψλ λνκψλ (access network), ζηηο πξσηεχνπζεο 

λνκψλ, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ηα δεδνκέλα απφ φιεο νη ΓΝ ηνπ λνκνχ θαη νδεγνχληαη 

ζην θεληξηθφ δίθηπν. 

 Ρνπο θφκβνπο επηθνηλσληψλ ΓΝ ζε θάζε ΓΝ ε νπνία δελ έρεη backbone 

ή access node θαη ε νπνία πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην access network. 

 

                                                
1 Ρα ζηνηρεία πξνέξρνληαη κέζσ έξεπλαο θαη ζρεηηθψλ εξσηήζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ (πξψελ Θ.Δ.Ξ..Ν.) 
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Ρν δίθηπν ινηπφλ ρσξίδεηαη ζε 2 επίπεδα ιεηηνπξγίαο: 

 

 Έλα θεληξηθφ ζθειεηφ (backbone) πνιχ πςειήο ηαρχηεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο πνπ 

ζα απνηειείηαη απφ ηηο θεληξηθέο αξηεξίεο ηνπ δηθηχνπ θαη ν νπνίνο ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ 

θεληξηθφ εμνπιηζκφ (βι. εηθφλα 1). 

 Ξνιιαπιά δίθηπα πξφζβαζεο (access networks) ζηα νπνία ζα ζπλδένληαη ηα 

απνκαθξπζκέλα ηνπηθά δίθηπα γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζην backbone δίθηπν θαη κέζσ απηνχ 

ζηνλ θεληξηθφ εμνπιηζκφ (βι. εηθφλα 1). 

 

 

Εικόνα 1: Βαζικό Δίκηςο WAN ηος Taxis 

 

πσο πξναλαθέξζεθε ην WAN δίθηπν απνηειείηαη απφ κηζζσκέλεο γξακκέο – θπθιψκαηα 

ηνπ ΝΡΔ θαη επηθνηλσληαθνχο θφκβνπο κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε δηαζχλδεζε ησλ ΓΝ κε 

ην θεληξηθφ δίθηπν ηνπ ΘΔΞΝ (Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ – Γ.Γ.Ξ.Π.). Γηα 

ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ εθηφο θηηξίνπ ΓΝ κέζσ ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ ηνπ ΝΡΔ, 

απαηηείηαη κηα εηδηθή ζπζθεπή δηθηχνπ πνπ ιέγεηαη δξνκνινγεηήο (Router), θαζψο επίζεο θαη 

εηδηθέο ηειεπηθνηλσληαθέο ζπζθεπέο πνπ θαινχληαη NTUs (Network Terminal Unit, δηαζχλδεζε ησλ 
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components ηνπ WAN δηθηχνπ – εγθαηεζηεκέλα απφ ηνλ ΝΡΔ), modems θαη FMUX (φκνηα ζπζθεπή 
κε ην NTU). 

 

Β.2 Σοπολογίες Δικτύου στις Δ.Ο.Τ. 

Πε θάζε ΓΝ ν εμνπιηζκφο ηνπ Taxis πνπ αλαιχζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο. Πε θάζε φξνθν νη ζπζθεπέο ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ ηνπηθνχ δηθηχνπ δηαζπλδένληαη ζε έλα Hub ή ζε έλα ζσξφ (Heap) απφ Hubs 

πνπ βξίζθνληαη ζηνλ φξνθν. Ρα Hubs ησλ νξφθσλ, επίζεο, ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Πην Hub πνπ 

βξίζθεηαη ζην δσκάηην ηνπ server ζπλδένληαη ν server θαη ν router. 

Νη ΓΝ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπο ρσξίδνληαη ζε κηθξέο, κεζαίεο, κεγάιεο θαη πνιχ 
κεγάιεο. Ζ ηνπνινγία κηθξήο/κεζαίαο ΓΝ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 2. 

 
Εικόνα 2: Τοπολογία Μικπήρ / Μεζαίαρ Δ.Ο.Υ. 

 

Ζ κεγάιε ΓΝ εκθαλίδεηαη κε δχν παξαιιαγέο: Ρν ηνπηθφ LAN ρσξίδεηαη ζε ππνδίθηπα. Γηα 

θάζε ππνδίθηπν απαηηείηαη έλα HUB (ή ζσξφο απφ HUBs). 

Πηελ εηθφλα 3, απεηθνλίδεηαη ε ηνπνινγία κεγάιεο ΓΝ φπνπ θάζε ππνδίθηπν ζπλδέεηαη 

απεπζείαο ζην router. 
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Εικόνα 3: Τοπολογία μεγάληρ Δ.Ο.Υ. σωπίρ switch 

 

Πηελ εηθφλα 4 απεηθνλίδεηαη ε ηνπνινγία κεγάιεο ΓΝ φπνπ θάζε ππνδίθηπν ζπλδέεηαη ζε 

έλα switch θαη φιε ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία γίλεηαη ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ router. Πην router 

ζπλδέεηαη κφλν ην switch. 

 
Εικόνα 4: Τοπολογία μεγάληρ Δ.Ο.Υ. με switch 
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Πηελ εηθφλα 5 απεηθνλίδεηαη ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ πνιχ κεγάιεο ΓΝ. Ζ δηαθνξά ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ κεγάιεο ΓΝ ηεο εηθφλαο 4 είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

πςειφηεξεο ηαρχηεηεο (100Mbps) ζηα switches. 

 
Εικόνα 5: Τοπολογία πολύ μεγάληρ ΔΥΟ 

 

 

B.3 Διαχείριση του Πληροφοριακού υστήματος και των Δικτύων (Open 

Master) 

Πην ΘΔΞΝ ππάξρεη έλαο ηζρπξφο ISM Server (Escala Ρ) γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Γηθηχνπ θαη ησλ 

Ππζηεκάησλ ηνπ TAXIS (Network Management - System Management). Πην Server απηφ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ην Open Master (παιηφηεξα ISM - Integrated System Management). 

To Open Master είλαη έλα ζχλνιν πξνγξακκάησλ, κε βάζε ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ εθαξκνγέο, παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ θαη φισλ 

ησλ servers ηνπ taxis. (βι. Δηθφλεο 6,7 & 8) 

Ζ βάζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε, είλαη ζηελ νπζία εηδηθά πξνγξάκκαηα, νη ιεγφκελνη agents. 
Νη agents, είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ηξέρνπλ ζηνπο servers ησλ Γ.Ν.. Πθνπφ έρνπλ λα ζηέιλνπλ 

πξνο ην θεληξηθφ ζχζηεκα ηνπ Open Master, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ή 

ησλ servers, κε βάζε ηηο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζε αληίζηνηρν αξρείν παξακέηξσλ 

(configuration file). Νη agents, ειέγρνπλ ζπλερψο ηηο παξαθνινπζνχκελεο ζπληζηψζεο, θαη φηαλ 

ζπκβεί θάηη απφ απηά πνπ έρνπλ πξνδηαγξαθεί ζην αξρείν παξακέηξσλ, ζηέιλνπλ αληίζηνηρε 

εηδνπνίεζε (alarm) ζην θεληξηθφ ζχζηεκα. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο agent, κπνξεί κέζν) θαηάιιεισλ επεκβάζεσλ ζην αληίζηνηρν αξρείν 

παξακέηξσλ, λα ζηέιλεη alarm ζην θεληξηθφ ζχζηεκα φπνηε θάπνην file system ππεξβεί έλα 
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πξνθαζνξηζκέλν πνζνζηφ πιεξφηεηαο, ή λα ζηέιλεη πξνεηδνπνίεζε φπνηε ζην errorlog ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαηαγξαθεί δπζιεηηνπξγία ή βιάβε ζε δίζθν, δηαπηζησζεί πηψζε γξακκήο δηθηχνπ 

θ.ιπ. Ρέινο, Ρν φιν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν SNMP (Simple 
Network Management Protocol). 

 
Εικόνα 6: Παπακολούθηζη γπαμμών δικηύος μέζω ηος ζςζηήμαηορ Open Master 

 

Γηα λα γίλεη πην εχθνιε ε δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ alarms, έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ 

αληίζηνηρε νκάδα ηνπ ΘΔΞΝ, κηα γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ βαζηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δηθηχνπ 

WAN, θαζψο θαη αληίζηνηρε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ ζπζηεκάησλ (servers). Πηηο απεηθνλίζεηο 

απηέο, ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ παξαθνινπζνχληαη (γξακκή wan, routers, 

Ian, servers), απεηθνλίδνληαη απφ γξαθηθά ζηνηρεία ρξψκαηνο ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο. Έηζη, ζηνηρεία κε πξάζηλν ρξψκα ζεκαίλνπλ θαλνληθή ιεηηνπξγία, κε 

θφθθηλν πξφβιεκα, κε θαθέ ελ δπλάκεη πξφβιεκα θιπ. 
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Εικόνα 7: 1ο επίπεδο παπακολούθηζηρ ζςζηημάηων από ηο ζύζηημα Open Master 

 

 

 

Εικόνα 8: 2ο επίπεδο παπακολούθηζηρ (ΔΟΥ) ζςζηημάηων από ηο ζύζηημα Open Master 
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Νη απεηθνλίζεηο έρνπλ ηεξαξρηθή κνξθή, δει. αλ θάπνην ζηνηρείν εκθαληζηεί κε ρξψκα πνπ 

δειψλεη πξφβιεκα, κπνξνχκε κε εηδηθφ ρεηξηζκφ λα νδεγεζνχκε ζην ζηνηρείν / ζπληζηψζα πνπ 

δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα. Αο ζεκεησζεί εδψ φηη εθηφο απφ ην απιφ νπηηθφ ζήκα (ρξσκαηηθή 

θσδηθνπνίεζε), κπνξνχλ λα αληιεζνχλ θαη επηπιένλ ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν 

alarm. 

Δθηφο απφ ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ alarms, έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθά queries, κε βάζε ηα 

νπνία, ηεξνχληαη αξρεία παξαθνινχζεζεο (log files) πνπ αθνξνχλ ζε ζηνηρεία φπσο πηψζεηο 

γξακκψλ δηθηχνπ, πνζνζηά ρξεζηκνπνίεζεο ησλ γξακκψλ (line utilization), θιπ. Δίλαη πξνθαλέο 

φηη, πξνθεηκέλνπ κηα ζπζθεπή λα είλαη "νξαηή" ζην ζχζηεκα Open Master, πξέπεη λα είλαη 

ζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν ηνπ TAXIS. 

 

 

B.4 Σι συμβαίνει όταν μια ΔΟΤ συνδέεται στο δίκτυο TAXIS 

ηαλ κηα ΓΝ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν ηνπ TAXIS, to Open Master αλαθαιχπηεη φιεο ηηο δηθηπαθέο 

ζπζθεπέο ηεο. Πηε ζπλέρεηα κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ ηνπ ISM, δεκηνπξγείηαη έλαο ράξηεο 

ηεο ΓΝ ν νπνίνο πεξηέρεη φιεο ηηο δηθηπαθέο ζπζθεπέο ηεο ΓΝ θαη ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο κεηαμχ 

ηνπο. Κε κηα πξψηε καηηά ζε απηφ ην ράξηε κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ φγθν κηαο ΓΝ θαη ηηο ελεξγέο 

ζπζθεπέο εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. 

Αλ ζέινπκε λα ειέγμνπκε πεξαηηέξσ κηα ζπζθεπή (θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηθηχσλ νη ζπζθεπέο νη 

νπνίεο παξαθνινπζνχκε είλαη θπξίσο νη routers θαη ηα hubs θαζψο θαη νη γξακκέο LAN θαη WAN) 

κπνξνχκε λα θαιέζνπκε, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή κέζα απφ ην ράξηε, άιιεο εθαξκνγέο ηνπ 

ISM. Γηα παξάδεηγκα έρνληαο ζην ράξηε καο έλα hub θαη εθφζνλ απηφ είλαη ελεξγφ, βιέπνπκε: 

 

 Ρελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ hub, πνηα ports είλαη ελεξγά, πφζα hub είλαη καδί ζπλδεδεκέλα 

ζε stack. 

 Ρελ θίλεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηα ports ηνπ hub, πνηα ports δέρνληαη ηα πεξηζζφηεξα 

δεδνκέλα. 

 Ρν πιήζνο ησλ θαηεζηξακκέλσλ, κε απνδεθηψλ δεδνκέλσλ. 

Γηα έλαλ Router, εθφζνλ είλαη ελεξγφο βιέπνπκε: 

 Ρη είδνπο Router είλαη, κε πνηεο ΓΝ ζπλδέεηαη απεπζείαο θαη πνηεο απφ απηέο ηηο 

ζπλδέζεηο είλαη ελεξγέο. 

 Ρελ θίλεζε θαη ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηελ θάζε ΓΝ. 

 Ρν είδνο ησλ δεδνκέλσλ, ηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε, ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηθηχνπ TAXIS ρξεζηκνπνηνχληαη εθαξκνγέο νη 

νπνίεο θαηαγξάθνπλ: 

 

 Ρελ θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Router ηαμηλνκεκέλσλ θαηά θξηζηκφηεηα. 

 Ρα δηάθνξα γεγνλφηα, πνπ ζηέιλνπλ νη agents ησλ ζπζθεπψλ ζηνπο ISM Servers, θαηά 

ζεηξά εκθάληζεο. 
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B.5 Εκτυπώσεις στο σύστημα Taxis 

Κηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΓΝ, είλαη ν ρεηξηζκφο ησλ 

εθηππψζεσλ. Πηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη ζε ζπληνκία κεξηθά ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

ην ζχζηεκα εθηππψζεσλ. Νη εθηππψζεηο ζην ζχζηεκα ησλ Γ.Ν.. ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, 

ηηο δηθηπαθέο θαη ηηο ηνπηθέο. (βι. ζρήκα 1) 

 

 
Σσήμα 1: Εκηςπώζειρ ζηο ζύζηημα Taxis 

 

Νη ηνπηθέο εθηππψζεηο γίλνληαη ζηνπο εθηππσηέο matrix 2038. Νη εθηππσηέο απηνί 

ζπλδένληαη κέζσ ηνπ παξάιιεινπ θαισδίνπ ζηελ παξάιιειε ζχξα ηνπ PC. 

Νη εθηππψζεηο ζηνπο ηνπηθνχο εθηππσηέο, γίλνληαη κέζσ ησλ Windows. Αλ γηα θάπνην 

ιφγν ην πξφγξακκα πάςεη λα ηππψλεη ζε ηνπηθφ εθηππσηή ή ηππψλεη ιάζνο, πηζαλφηαηα ζπκβαίλεη 

θάηη απφ ηα αθφινπζα: Ιάζνο πξνεπηιεγκέλνο εθηππσηήο ή Ξξνβιεκαηηθέο πεξηπηψζεηο (πρ κε 
επαθή παξάιιεινπ θαισδίνπ θνθ). 

Νη δηθηπαθνί εθηππσηέο είλαη νη Signum 2048, θαη νη Laser. Νη εθηππσηέο απηνί ζπλδένληαη 

ζην δίθηπν ζε αληίζεζε κε ηνπο ηνπηθνχο πνπ ζπλδένληαη ζηελ παξάιιειε ζχξα. Ν εθηππσηήο 

Genicom, ζπλδέεηαη απ' επζείαο ζην server θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κπνξνχλ λα δνζνχλ εθηππψζεηο 

ζε απηφλ απφ φια ηα PCs. 

Απφ ηελ άπνςε ηνπ ρξήζηε, ζε δηθηπαθνχο εθηππσηέο κπνξνχκε λα ηππψζνπκε είηε 

επηιέγνληαο θάπνηνλ απφ ηελ εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε απφ ηελ αληίζηνηρε ιίζηα, είηε 

θαζνξίδνληαο θάπνηνλ ζαλ default. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄: Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΤΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ERMIS 

(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ) 

 

Γ.1 Η πύλη ermis
1

 

Ζ Δζληθή Ξχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ermis απνηειεί ηελ εληαία Θπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή Ξχιε ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αζθαιή 

δηεθπεξαίσζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Ν ermis απνζθνπεί, κέζα απφ έλα ζχλνιν 

δξάζεσλ, ζην γεληθφηεξν εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο ηνλ πνιίηε.  

Ζ Θπβεξλεηηθή Ξχιε παξέρεη απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ζηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε (θπζηθέο 

ή ειεθηξνληθέο), θαζψο θαη επηιεγκέλεο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ Ππλαιιαγψλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη 

πνιίηεο κπνξνχλ ειεθηξνληθά πιένλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε. Απφ 

επηρεηξεζηαθήο πιεπξάο, ε πχιε ermis απνηειεί ην «ειεθηξνληθφ πνιπθαηάζηεκα» ηεο Γεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη θηλείηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο πνπ αθνξνχλ: 

Ξαξνρή πιεξνθνξηψλ 

Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ αθνξά ηελ νινθιεξσκέλε ζπιινγή θαη νξγάλσζε ηεο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίαο απφ ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηελ δηάζεζή ηεο ζην 

Γηαδίθηπν γηα ηελ αμηφπηζηε ελεκέξσζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ζηηο ζπλαιιαγέο 

ηνπο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. 

Ζ πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε πξνο ην θνηλφ κε 5 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλαδήηεζεο: 

 Απφ ηελ ελφηεηα «Νη Αλάγθεο κνπ» κέζσ ηεο νπνίαο είλαη δηαζέζηκεο φιεο νη 

ππεξεζίεο/πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ή γεγνλφο (π.ρ. 

«Αζθαιίδνκαη» , «Ραμηδεχσ», «Έραζα ην πνξηνθφιη κνπ»).  

 Απφ ηελ ελφηεηα «Αλάινγα κε ην Θεκαηηθφ Αληηθείκελν» κέζσ ηνπ Θεκαηηθνχ Δπξεηεξίνπ, 

ζηελ νπνία ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο είλαη νξγαλσκέλν ζχκθσλα κε ην Θεκαηηθφ 

Αληηθείκελν ζην νπνίν αλήθεη ην θάζε Θεκαηηθφ Αληηθείκελν (π.ρ. «Άλζξσπνη, Θνηλφηεηεο 

θαη Γηαβίσζε») , δηαηξείηαη ζε αληίζηνηρεο ππνθαηεγνξίεο , γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη 

πξνβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ  (π.ρ. Νηθνγέλεηα, Θαηνηθία, Κεηξψα θαη Γεκνηνιφγην).  

 Απφ ηελ ελφηεηα «αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ζαο» κέζσ ηνπ Θεκαηηθνχ Δπξεηεξίνπ φπνπ 

είλαη δηαζέζηκεο φιεο νη ππεξεζίεο/πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηδηφηεηα πνιίηε (π.ρ. «Γεκφζηνη πάιιεινη», «Ηδησηηθνί πάιιεινη») ή επηρείξεζεο / 

νξγαληζκνχ (π.ρ. «Βηνηερλία», «Διεχζεξνη Δπαγγεικαηίεο»).  

 Απφ ηελ ελφηεηα «Φνξείο Γεκνζίνπ», κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

εκθαλίζεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο/πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ Φνξέα πνπ έρεη επηιέμεη.  

                                                
1 http://www.ermis.gov.gr/ 
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 Απφ ηελ θεληξηθή «Αλαδήηεζε» ηεο πχιεο κέζσ ηεο νπνίαο ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα αλαδεηήζεη κε ιέμεηο θιεηδηά ππεξεζίεο/πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πχιε.  

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα  

Ν ermis παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο γηα ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηεο 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Δπίζεο ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

Ζιεθηξνληθψλ Ππλαιιαγψλ απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν. 

Νη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηνπ ermis κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ έλα κεγάιν πιήζνο 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ είηε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά πξνο νπνηνδήπνηε ΘΔΞ 

είηε δηεθπεξαηψλνληαη πιήξσο ειεθηξνληθά απφ ηνλ ρξήζηε. 

Αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ 

Ν ermis παξέρεη αζθαιείο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε θάζε επίπεδν κε ηελ 

ρξήζε θιηκαθνχκελσλ κεζφδσλ ςεθηαθήο απζεληηθνπνίεζεο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ δηαθηλνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο ππνβνιήο ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο, ν ermis ππνζηεξίδεη 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηαπηνπνίεζεο ησλ Ξνιηηψλ/Δπηρεηξήζεσλ. 

  Ξην ζπγθεθξηκέλα: 

 πεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο πξνζθέξεηαη κφλν πιεξνθφξεζε γηα ηελ  δηαδηθαζία θαη ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, δελ απαηηνχλ θάπνην αλαγλσξηζηηθφ ηαπηνπνίεζεο (είλαη 

δηαζέζηκεο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ermis – εγγεγξακκέλνπο ή φρη).  

 πεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο αίηεζεο, απαηηείηαη απιή 

εγγξαθή ηνπ ρξήζηε θαη ρξήζε ηνπ username / password πνπ ηνπ παξέρεηαη.  

 πεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο πξνζθέξεηαη πιήξεο ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε, απαηηείηαη 

εγγξαθή ηνπ ρξήζηε θαη θπζηθή ηαπηνπνίεζή ηνπ (κφλν κία θνξά) ζε νπνηνδήπνηε ΘΔΞ.  

 Πε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε 

κέζσ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ςεθηαθή ππνγξαθή, 

απζεληηθνπνίεζε θαη θξππηνγξάθεζε.  

Ζ Δζληθή Ξχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ermis ζπληζηά αληηθείκελν ηνπ έξγνπ «Κειέηε θαη 

Αλάπηπμε ηεο Θεληξηθήο Θπβεξλεηηθήο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ 

Ξιεξνθφξεζε & Αζθαιή Γηεθπεξαίσζε Ζιεθηξνληθψλ Ππλαιιαγψλ ησλ Ξνιηηψλ / Δπηρεηξήζεσλ» 

κε θνξέα πινπνίεζεο ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο Α.Δ. (ΘηΞ ΑΔ) θαη θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ – Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Ρν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο», 

ζην πιαίζην ηνπ Γ‟ ΘΞΠ, ζε πνζνζηφ 80% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 20% απφ Δζληθνχο 

Ξφξνπο. 
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Γ.2 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης 

ermis (Παράδειγμα) 

Ρν ζχλνιν ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ρσξίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε 

ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζήο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ: 

 

 

---πεξεζίεο κε ειεθηξνληθή ππνβνιή 

Νη ππεξεζίεο απηέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά απφ ηελ πχιε ermis αιιά ζα πξέπεη λα 

κεηαβεί θάπνηνο ζην ΘΔΞ ηεο επηινγήο ηνπ γηα λα παξαιάβεη ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε / 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ παξάγεη ε ππεξεζία. 

 

 

 

---πεξεζίεο κε πιήξε ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε 

Νη ππεξεζίεο απηέο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ ηελ πχιε ermis θαη λα νινθιεξσζνχλ on-line. Tν 

πξντφλ ηεο ππεξεζίαο (βεβαίσζε / πηζηνπνηεηηθφ) απνζεθεχεηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζπξίδα ηνπ 

πνιίηε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ θαη είλαη πξνζβάζηκν απφ απηφλ. 

 

 

Γεκνθηιέζηεξεο ππεξεζίεο 

1. Σνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  

2. Σνξήγεζε αληηγξάθνπ πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο  

3. Σνξήγεζε αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο  

4. Σνξήγεζε αληηγξάθνπ γεληθήο ρξήζεο ή δηθαζηηθήο ρξήζεο  

5. Βεβαίσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ γηα θνξνινγηθή ρξήζε απφ ΝΑΔΔ-ΡΔΒΔ  

 

 

 

 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=459
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=836
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=838
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1519
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1181
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Παράδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης  για χορήγηση πιστοποιητικού 

οικογενειακής κατάστασης 

 

 

Πην παξαθάησ παξάδεηγκα λα ηνλίζνπκε φηη αλαθεξφκαζηε ζε ππεξεζία κε ειεθηξνληθή ππνβνιή 

πνπ πξνππνζέηεη ηε κεηάβαζε θάπνηνπ ζην ΘΔΞ ηεο επηινγήο ηνπ γηα λα παξαιάβεη ηελ αληίζηνηρε 

βεβαίσζε / πηζηνπνηεηηθφ πνπ παξάγεη ε ππεξεζία. 

 

 

Πην παξάδεηγκα καο παξαζέηνπκε ηνλ  θψδηθα HTML πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο θφξκαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

Πην παξάδεηγκά καο ην Θ.Δ.Ξ. Γηεθπεξαίσζεο/Ξαξαιαβήο έρεη επηιεγεί ηπραία θαη είλαη ην 

ΘΔΞ ΓΖΚΝ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΥΛ Λ. ΑΡΡΗΘΖΠ. 
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<title>Δξκήο - Ζιεθηξνληθέο Ππλαιιαγέο κε ηα Θ.Δ.Ξ.</title> 

 

<link href="https://www.ermis.gov.gr/webkep/css/unisystems.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<script language="JavaScript" src="https://www.ermis.gov.gr/webkep/js/kepapp.js" 

charset='WINDOWS-1253'></script> 

</head> 

<html> 

<body onload="div_main_resize(true, false);"> 

 

<div id='div_main' align='center'> 

 <div class='top_frame'> 

   

   </div> 

      <link href="https://www.ermis.gov.gr/webkep/css/calendar-blue.css" rel="stylesheet" 

type="text/css"> 

      <link href="https://www.ermis.gov.gr/webkep/css/tooltip.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<script type="text/javascript" src="https://www.ermis.gov.gr/webkep/js/calendar.js" 

charset='WINDOWS-1253'></script> 

 

<script type="text/javascript" src="https://www.ermis.gov.gr/webkep/js/calendar-setup.js" 

charset='WINDOWS-1253'></script> 

<script type="text/javascript" src="https://www.ermis.gov.gr/webkep/js/calendar-el.js" 

charset='WINDOWS-1253'></script> 

      <script> 

    function check_required() 

    { 

       

      if( trimString(document.final_form.id_784.value)=='' || 

trimString(document.final_form.id_785.value)=='' || 

trimString(document.final_form.id_786.value)=='' || 

trimString(document.final_form.id_787.value)=='' || 
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trimString(document.final_form.id_788.value)=='' || 

trimString(document.final_form.id_789.value)=='' || 

trimString(document.final_form.id_790.value)=='') 

      { 

        alert("Ξαξαθαιψ πιεθηξνινγήζηε φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία"); 

        return false; 

      } 

      else 

      { 

        return true; 

 

         

      } 

    } 

    </script> 

     

     <table width='920'cellspacing='1px;' cellpadding='5px;'  align='center'> 

        <tr> 

         <td> 

       <h2 align='center'>Α Η Ρ Ζ Π Ζ – ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ (άξζξν 8 

Λ.1599/1986)</h2> 

                  <!--  </font>  --> 

 

                <p>Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε 

βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ.4 Λ. 1599/1986).</p> 

     <h3>Ξεξηγξαθή αηηήκαηνο : Σνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο</h3> 

      <!-- </div>  -->        </td> 

          </tr> 

      </table>   

      <table width='920' cellspacing='1px;' cellpadding='5px;'  align='center'> 

         <tr > 

 

             <td  width='45%' class='table_header'>Θ.Δ.Ξ. Γηεθπεξαίσζεο/Ξαξαιαβήο </td> 

             <td  width='45%' class='table_header'>Φνξέαο πνβνιήο </td> 

             <td  width='10%' class='table_header'>Ζκεξνκελία </td> 

         </tr> 

         <tr> 

          <td  width='45%'><a class='tt' href="javascript:void(0)">ΘΔΞ ΓΖΚΝ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΥΛ Λ. 

ΑΡΡΗΘΖΠ 

          <span style="top: 1px; left: -1px;" class="tooltip"><span class="top"></span> 

          <span class="middle">ΡΖΙ:&nbsp;2132060100<br/>ΦΑΣ:&nbsp;2132060124<br/>Δ-

MAIL:&nbsp;d.anoliosion@kep.gov.gr</span> 

 

          <span class="bottom"></span> 

          </span></a></td> 

          <td  width='45%'>ΓΖΚΝΡΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝ ΑΛΥ ΙΗΝΠΗΥΛ Λ. ΓΡΗΘΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ</td> 

          <td  width='10%'>26/09/2010 </td> 

         </tr> 

     </table> 
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     <form name="final_form" method="post" 

action="https://www.ermis.gov.gr/webkep/StoreRequestData"> 

     <table cellspacing='5' align='center' width='920'><tr><td colspan='4' class='table_header'>Πηνηρεία 

Αηηνχληνο</td></tr> 

 

<tr bgcolor='#EFF3F7'> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

<font class='required'>*</font>&nbsp;<b><span title='Ρν φλνκα ηνπ αηηνχληνο'>Ν - Ζ 

φλνκα:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ρν φλνκα ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_784'  type='text' name='id_784' value='' 

/></span> 

</div></td> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

<font class='required'>*</font>&nbsp;<b><span title='Ρν επψλπκν ηνπ 

αηηνχληνο'>Δπψλπκν:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ρν επψλπκν ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_785'  type='text' name='id_785' 

value='' /></span> 

</div></td> 

</tr> 

<tr > 

 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

<font class='required'>*</font>&nbsp;<b><span title='Ρν φλνκα παηέξα ηνπ αηηνχληνο'>λνκα 

παηέξα:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ρν φλνκα παηέξα ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_786'  type='text' name='id_786' 

value='' /></span> 

</div></td> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

<font class='required'>*</font>&nbsp;<b><span title='Ρν επψλπκν παηέξα ηνπ αηηνχληνο'>Δπψλπκν 

παηέξα:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ρν επψλπκν παηέξα ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_787'  type='text' 

name='id_787' value='' /></span> 

</div></td> 

</tr> 

<tr bgcolor='#EFF3F7'> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

 

<font class='required'>*</font>&nbsp;<b><span title='Ρν φλνκα κεηέξαο ηνπ αηηνχληνο'>λνκα 

κεηέξαο:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ρν φλνκα κεηέξαο ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_788'  type='text' name='id_788' 

value='' /></span> 

</div></td> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 
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<font class='required'>*</font>&nbsp;<b><span title='Ρν επψλπκν κεηέξαο ηνπ αηηνχληνο'>Δπψλπκν 

κεηέξαο:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ρν επψλπκν κεηέξαο ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_789'  type='text' 

name='id_789' value='' /></span> 

</div></td> 

</tr> 

<tr > 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

<font class='required'>*</font>&nbsp;<b><span title='Ν αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ 

αηηνχληνο'>Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο:</span></b></td> 

 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ν αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_790'  type='text' 

name='id_790' value='' /></span> 

</div></td> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

&nbsp;<b><span title='Ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ αηηνχληνο'>ΑΦΚ:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ν αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_791'  

type='text' name='id_791' value='' /></span> 

</div></td> 

</tr> 

<tr bgcolor='#EFF3F7'> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

&nbsp;<b><span title='Ν Αξηζκφο Γεκνηνινγίνπ ηνπ Αηηνχληα'>Αξηζκφο 

δεκνηνινγίνπ:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ν Αξηζκφο Γεκνηνινγίνπ ηνπ Αηηνχληα'><input size='25' id='id_8700266'  type='text' 

name='id_8700266' value='' /></span> 

</div></td> 

 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

&nbsp;<b><span title='Νηθνγελεηαθή Θαηάζηαζε (άγακνο,έγγακνο θ.ι.π.)'>Νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Νηθνγελεηαθή Θαηάζηαζε (άγακνο,έγγακνο θ.ι.π.)'><input size='25' id='id_8700268'  

type='text' name='id_8700268' value='' /></span> 

</div></td> 

</tr> 

<tr > 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

&nbsp;<b><span title='Ζ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ αηηνχληνο'>Ζκεξνκελία γέλλεζεο&nbsp;(ζηε 

κνξθή ΖΖ/ΚΚ/ΔΔΔΔ):</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ζ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_792'  type='text' 

name='id_792' value='' /></span> 

<img id='id_792_button' alt='Δπηιέμηε Ζκεξνκελία' 

src='https://www.ermis.gov.gr/webkep/images/ico_calendar.gif'/> 
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<script type='text/javascript'>Calendar.setup({inputField :'id_792', weekNumbers    :    false,ifFormat       

:    '%d/%m/%Y',showsTime      :    false,  button         :    'id_792_button' , singleClick    :    true  ,step           

:    1      });  </script> 

 

</div></td> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

&nbsp;<b><span title='Ν ηφπνο (πεξηνρή) γέλλεζεο ηνπ αηηνχληνο'>Ρφπνο 

γέλλεζεο:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ν ηφπνο (πεξηνρή) γέλλεζεο ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_793'  type='text' 

name='id_793' value='' /></span> 

</div></td> 

</tr> 

<tr bgcolor='#EFF3F7'> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

&nbsp;<b><span title='Ζ πεξηνρή (ηφπνο) θαηνηθίαο ηνπ αηηνχληνο'>Ρφπνο 

θαηνηθίαο:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ζ πεξηνρή (ηφπνο) θαηνηθίαο ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_794'  type='text' 

name='id_794' value='' /></span> 

</div></td> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

&nbsp;<b><span title='Ζ νδφο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αηηνχληνο'>Νδφο:</span></b></td> 

 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ζ νδφο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_795'  type='text' 

name='id_795' value='' /></span> 

</div></td> 

</tr> 

<tr > 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

&nbsp;<b><span title='Ν αξηζκφο ηεο νδνχ ηνπ αηηνχληνο'>Αξηζκφο:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ν αξηζκφο ηεο νδνχ ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_796'  type='text' 

name='id_796' value='' /></span> 

</div></td> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

&nbsp;<b><span title='Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο'>ΡΘ:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο'><input size='25' id='id_797'  type='text' name='id_797' value='' 

/></span> 

</div></td> 

 

</tr> 

<tr bgcolor='#EFF3F7'> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

&nbsp;<b><span title='Ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηνπ αηηνχληνο'>Ρειέθσλν:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_798'  type='text' 

name='id_798' value='' /></span> 
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</div></td> 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

&nbsp;<b><span title='Ν αξηζκφο FAX ηνπ αηηνχληνο'>FAX:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ν αξηζκφο FAX ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_799'  type='text' name='id_799' 

value='' /></span> 

</div></td> 

</tr> 

<tr > 

<td valign='top' align='left' width='25%'> 

 

&nbsp;<b><span title='Ζ δηεχζπλζε e-mail ηνπ αηηνχληνο'>e-mail:</span></b></td> 

<td valign='top' width='25%'><div align='left'> 

<span title='Ζ δηεχζπλζε e-mail ηνπ αηηνχληνο'><input size='25' id='id_800'  type='text' 

name='id_800' value='' /></span> 

</div></td> 

<td colspan='2'>&nbsp;</td> 

</tr> 

</table> 

 

      

     <table border='0'  cellspacing='1px;' cellpadding='5px;'  align='center'  width='800'> 

     <tr> 

      <td  width='50%' align='center' > 

         <input type='button' value='πνβνιή' name='store' class='submit' 

onclick='submit_request()'> 

 

        </td> 

      <td  width='50%' align='center'> 

         <input type='button' value='Ξξνζσξηλή απνζήθεπζε' name='search' class='submit' 

onclick='save_request()'> 

        </td> 

     </tr> 

     </table> 

      

     <input type='hidden' name='instance_id' value='34540'/> 

     <input type='hidden' name='user_action' value=''/> 

     </form> 

 

      <div class='required' align='right' style='width:920px'>Ρα πεδία κε (*) είλαη ππνρξεσηηθά γηα 

ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.</div> 

      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

<div class='required' align='right' style='width:920px'> 

 

        <input type='button' value='Δπηζηξνθή ζηνλ ΔΟΚΖ' name='close' class='return' 

onclick='window.close(this)'> 

  </div> 

</div> 

    <script type="text/javascript"> 

    var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); 
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    document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' 

type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); 

    </script> 

    <script type="text/javascript"> 

    try 

    { 

        var pageTracker = _gat._getTracker("UA-7089467-1"); 

        pageTracker._trackPageview(); 

    } catch(err) {}</script>  

 </body> 

 

</html> 

       

Ξαξαθάησ εκθαλίδεηαη ε θφξκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ θψδηθα HTML. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄: ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕΨ ΕΝΟ 

ΤΠΟΘΕΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

Πην παξάξηεκα Γ‟, ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε κηα απιή εθαξκνγή ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο (ειεθηξνληθή ππνβνιή απνδείμεσλ)  κέζα απφ έλα ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγήζακε γη‟ 

απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ. Ρν ζχζηεκα απηφ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα θαηαθαλεί πην θάησ κε 

ηε βνήζεηα κεξηθψλ screenshots. Πην ηέινο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ην ζχζηεκα απηφ 

θαη λα πξνζδηνξίζνπκε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ρξεζηηθφηεηα ηνπ. 

 

 

   

----------------- ------------ 

 

Δ.1)  Πλευρά Υορολογούμενου 

Ρν ζχζηεκα - Αξρηθή ζειίδα 

Αο μεθηλήζνπκε δεκηνπξγψληαο κηα αξρηθή ηζηνζειίδα πνπ ζα κπνξνχζε ππνζεηηθά λα είλαη ην 

εμεηδηθεπκέλν website πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ππνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ πνιίηε λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηηο απνδείμεηο ηνπ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ. Κηα ηέηνηα αξρηθή 

ηζηνζειίδα ζα κπνξνχζε λα είλαη ζαλ απηή πνπ δεκηνπξγήζακε θαη δείρλνπκε πην θάησ: 

 

 

                Αο εμεγήζνπκε ιίγν ηψξα πσο είλαη δνκεκέλε απηή ε ζειίδα. Μεθηλψληαο, ζαλ πξψην 

βήκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε-θνξνινγνχκελνπ αλαθέξνπκε φηη πάλσ δεμηά ππάξρνπλ ηα 

Φνξνινγνχκελνο Πχζηεκα πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ 
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θαηάιιεια πεδία πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ν ρξήζηεο (ζηελ πξνθεηκέλε ν θνξνινγνχκελνο) log in, 

έηζη ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα σο κνλαδηθφο ρξήζηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπκπιήξσζε απφ πιεπξάο ηνπ ησλ απαξαίηεησλ θνξκψλ γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

απνδείμεσλ φπσο ζα δείμνπκε ζηε ζπλέρεηα. Πηε κέζε θαη αξηζηεξά ηεο δνκήο ηεο ππνζεηηθήο 

απηήο ηζηνζειίδαο βξίζθεηαη ην θπξίσο κελνχ πνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ links: 

 Αξρηθή 

 Νδεγίεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απνδείμεσλ  

 Φφξκα ππνβνιήο ζηνηρείσλ θνξνινγνχκελνπ  

 Φφξκα ππνβνιήο ζηνηρείσλ απνδείμεσλ  

πνπ θάζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο ζπλδέζκνπο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ. 

Θάησ αξηζηεξά είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη θάπνην e-mail  κε ην νπνίν λα επηθνηλσλεί ν ρξήζηεο 

κε ην ππνπξγείν γηα ηπρφλ απνξίεο ή εξσηήζεηο. Ρν e-mail πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί λα παξέρεηαη απφ 

ην ππνπξγείν ζηνλ θνξνινγνχκελν είλαη ην kataggelies@sdoe.gr 

 

Νδεγίεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απνδείμεσλ
1
 

Πην link ησλ νδεγηψλ παξέρνληαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ απνδείμεσλ θαη 

ηελ ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ θνξκψλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ απεηθφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

θαη νδεγηψλ απηψλ θαίλεηαη παξαθάησ: 

  

                                                
1
 http://www.naxos-news.gr/?aid=1073 
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Φφξκα ππνβνιήο ζηνηρείσλ θνξνινγνχκελνπ               

Πηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ην link πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνβνιή θφξκαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ. Δδψ έρνπκε δεκηνπξγήζεη κηα θφξκα φπνπ ν θνξνινγνχκελνο θαιείηαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ζηα αληίζηνηρα πεδία. Ρα πεδία απηά πεξηιακβάλνπλ: λνκα, Δπψλπκν, 

ΑΦΚ, Γηεχζπλζε, Ρ.Θ., Ξφιε, Ρει., Αξηζκφο απνδείμεσλ, Ππλνιηθφ πνζφ απνδείμεσλ, E-mail. ια 

ηα πεδία πιελ εθείλν ηνπ e-mail αλαθέξεηαη φηη πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ππνρξεσηηθά. Φπζηθά ηε 

θφξκα πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη, ηελ έρνπκε ζπλδέζεη κε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε θηηάμεη 

πξνθεηκέλνπ (ε βάζε απηή) λα κπνξεί λα δέρεηαη ηα ζηνηρεία ηεο θφξκαο. 
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              Πε πεξίπησζε πνπ θάπνην ππνρξεσηηθφ πεδίν δελ ζπκπιεξσζεί απφ απηά πνπ 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ηφηε εκθαλίδεηαη κήλπκα πνπ θαιεί ηνλ ρξήζηε λα ζπκπιεξψζεη φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία. Απηφ ην δείρλνπκε πην θάησ: 

 

 

              ιεο απηέο νη εηθφλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί εκθαλίδνληαη κέζα απφ ηνλ XAMPP θαη 

ζπγθεθξηκέλα παηψληαο ζηε γξακκή δηεπζχλζεσλ http://localhost/e-receipt. Φπζηθά απηφ γίλεηαη 

γηα λα ζπλδένληαη νη θφξκεο ηνπ site πνπ έρνπκε θηηάμεη κε ηηο αληίζηνηρεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

έρνπκε δεκηνπξγήζεη κέζσ ηεο mysql ηνπ XAMPP. Αξγφηεξα ζα αλαθεξζνχκε πσο αλαιχνληαη 

φια ηα ζηνηρεία απφ ηελ πιεπξά ηνπ πνπξγείνπ. 
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              Ξάκε ηψξα λα δνχκε ηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε κηα ζσζηή 

θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ελφο θνξνινγνχκελνπ. Αθνχ ζπκπιεξσζνχλ ζσζηά θαη πξνζεθηηθά 

φια ηα απαξαίηεηα πεδία ηεο θφξκαο, ν ρξήζηεο-θνξνινγνχκελνο ζα ιάβεη έλα κήλπκα ζηελ 

νζφλε ηνπ φπσο δείρλνπκε παξαθάησ: 

Α) Απεηθφληζε ζσζηά ζπκπιεξσκέλεο θφξκαο πξηλ παηεζεί ην θνπκπί ηεο θαηαρψξεζεο 

 

 

***Ρν πεδίν ηνπ e-mail έρνπκε ππνζέζεη πσο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκπιεξσζεί γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ. 
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Β) Απεηθφληζε κελχκαηνο ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε κεηά ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ ηεο θαηαρψξεζεο 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο θφξκαο: 

 

  

Ρν κήλπκα απηφ πιεξνθνξεί ηνλ ρξήζηε-θνξνινγνχκελν φηη ε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

νινθιεξψζεθε επηηπρψο θαη παξάιιεια ηνπ δίλεηαη link γηα λα κεηαβεί απεπζείαο ζηελ θφξκα 

ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απνδείμεσλ θαη λα μεθηλήζεη λα ζπκπιεξψλεη κία - κία ηηο απνδείμεηο ηνπ 

ζηελ αληίζηνηρε θφξκα. 
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Φφξκα ππνβνιήο ζηνηρείσλ απνδείμεσλ 

Ζ θφξκα ππνβνιήο ζηνηρείσλ απνδείμεσλ  δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θνξνινγνχκελν λα πεξλάεη ηα 

ζηνηρεία ησλ απνδείμεσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πεδία πξνο 

ζπκπιήξσζε   

 Δπσλπκία εθδφηξηαο επηρείξεζεο,  

 ΑΦΚ εθδφηξηαο επηρείξεζεο,  

 Ζκεξνκελία έθδνζεο (yyyy-mm-dd),  

 Ξνζφ 

 

Φπζηθά φια ηα πεδία ηα έρνπκε νξίζεη σο ππνρξεσηηθά. 
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α) Απεηθφληζε ζπκπιεξσκέλεο θφξκαο: 
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β) Απεηθφληζε κελχκαηνο ζηελ νζφλε ρξήζηε κεηά ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ 

(γηα ηελ πξψηε απφδεημε, φπσο αλαθέξνπκε πην πάλσ) 

 

 

 

Πηελ νζφλε απηή αλαθέξεηαη ην κήλπκα ηεο επηηπρνχο ππνβνιήο ηεο απφδεημεο θαη παξάιιεια 

δίλεηαη link γηα ηελ κεηάβαζε πάιη ζηε θφξκα γηα ηελ ππνβνιή λέαο απφδεημεο. 
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Λα ηνλίζνπκε φηη θαη ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο θφξκεο ππάξρεη δίπια ζην θνπκπί ηεο 

θαηαρψξεζεο ην θνπκπί ηεο αθχξσζεο φπνπ θαζαξίδεη φπνηα ηπρφλ πεδία έρνπλ ζπκπιεξσζεί 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή.  

 

Δ.2  Πλευρά Τπουργείου Οικονομικών 

Ρν ππνπξγείν Νηθνλνκηθψλ, ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ αλαιχνπκε έρεη ηελ επζχλε ηεο 

παξαιαβήο θαη ζσζηήο δηαρείξηζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη ησλ 

απνδείμεσλ ηνπο. Θα πξνζπαζήζνπκε ζηε ζπλέρεηα λα απεηθνλίζνπκε πσο θάπνηνο αξκφδηνο 

ππάιιεινο ζπγθεληξψλεη θαη ειέγρεη ηα ζηνηρεία απηά. 

               Πην παξάδεηγκά καο λα αλαθέξνπκε πσο έρνπκε κπεη κέζσ ηνπ XAMPP θαη 

πιεθηξνινγψληαο ζηελ γξακκή δηεπζχλζεσλ http://localhost/xampp/ θαη ζηε ζπλέρεηα παηψληαο 

ζηελ επηινγή phpMyAdmin έηζη ψζηε λα κπνχκε ζηε βάζε πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη γηα λα δνχκε 

ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί εθεί κέζσ ησλ θνξκψλ φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ. Φπζηθά 

θάηη ηέηνην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπκβαίλεη [αιιά κφλν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδείγκαηνο 

πνπ δεκηνπξγήζακε, θαζψο ν XAMPP ζηελ νπζία γίλεηαη έλαο server πνπ ηξέρεη κφλν ηνπηθά 

(local) ] θαζψο ν εθάζηνηε αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ππνπξγείνπ κπαίλεη ζηνλ αληίζηνηρν server ηνπ 

ππνπξγείνπ πξνθεηκέλνπ λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά.  

               Κεηά ινηπφλ θαη ηελ επηινγή phpMyAdmin, επηιέγνπκε απφ αξηζηεξά ηε βάζε πνπ 

έρνπκε δεκηνπξγήζεη (κε φλνκα e-receipt) θαη ζηελ ζπλέρεηα βιέπνπκε ηηο πίλαθεο (2 ηνλ αξηζκφ) 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θφξκεο πνπ πξναλαθέξακε. 

 

http://localhost/phpmyadmin/
http://localhost/phpmyadmin/
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              Κπαίλνληαο ζηνλ πξψην πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κέζσ ηεο αληίζηνηρεο θφξκαο, βιέπνπκε ηα ζηνηρεία ηεο 

πξψηεο εγγξαθήο πνπ θάλακε (φπσο δείμακε παξαπάλσ ζηελ αλάιπζε ηεο θφξκαο ππνβνιήο 

ζηνηρείσλ θνξνινγνχκελνπ). Ρν ζπλνιηθφ πνζφ απνδείμεσλ ην έρνπκε ζέζεη κε ηε κνξθή δχν 

δεθαδηθψλ ςεθίσλ ζην ηέινο γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα. 

              Έηζη ινηπφλ κεηά ηελ πξψηε θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ελφο θνξνινγνχκελνπ, ν 

αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ππνπξγείνπ, ζα ιακβάλεη κέζσ ηεο βάζεο ηα ζηνηρεία ζηε κνξθή φπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ: 

  

 

Βιέπνπκε ινηπφλ παξαπάλσ ηα ζηνηρεία ηεο πξψηεο εγγξαθήο ζηνηρείσλ θνξνινγνχκελνπ πνπ 

θαηαρσξήζακε. 
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Αληίζηνηρα θάηη παξφκνην γίλεηαη θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο θφξκαο πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

ζηνηρεία ησλ απνδείμεσλ. Κεηά ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο πξψηεο απφδεημεο, φπσο 

δείμακε θαη πην πάλσ, ην απνηέιεζκα πνπ εκθαλίδεηαη κέζσ ηεο βάζεο ζηνλ αξκφδην ππάιιειν 

ηνπ ππνπξγείνπ πξνθεηκέλνπ λα δεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα επεμεξγαζηεί ηα ζηνηρεία απηά, θαίλεηαη 

παξαθάησ: 

 

 

Βιέπνπκε ηα ζηνηρεία ηεο απφδεημεο πνπ έρεη θαηαρσξήζεη ν θνξνινγνχκελνο (επσλπκία 

εθδφηξηαο επηρείξεζεο, ΑΦΚ εθδφηξηαο επηρείξεζεο θηι.) θαη πσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ 

αξκφδην ππάιιειν ηνπ ππνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. 

 

Πεκείσζε: Ρν αξρηθφ log in πνπ θάλεη ν ρξήζηεο φπσο αλαθέξακε ζηελ αξρή, είλαη απηφ πνπ 

ηαπηνπνηεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν θνξνινγνχκελν-ρξήζηε κε ηηο φζεο ζε αξηζκφ απνδείμεηο πνπ απηφο 

ζα ππνβάιιεη. 

 



Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή                                                                                                                    Κοςμιώηηρ Αλέξανδπορ 

Η Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη ζηην Δλλάδα 103 

Δ.3  Αξιολόγηση υστήματος 

Πε φιν απηφ ην παξάξηεκα, παξνπζηάζακε έλα ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα 

απιή εθαξκνγή ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο φπσο είλαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή απνδείμεσλ. 

Θιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε απηή ζα επηρεηξήζνπκε κηα αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ σο 

πξνο ηε ρξεζηηθφηεηά ηνπ, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

         Λα επηζεκάλνπκε αξρηθά φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα πνπ πξνζθέξεη απηή ηελ εθαξκνγή, 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα ζηελ Διιάδα, αιιά κφιηο πξνο ην ηέινο ηνπ 2010 ζα εθαξκνζηεί θαη ζα 

πινπνηεζεί, ηνπιάρηζηνλ δνθηκαζηηθά γηα αξρή. Δπνκέλσο θαηαιαβαίλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα θάηη 

λέν θαη πξσηφγλσξν γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα φπσο είλαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή απνδείμεσλ. 

Δίλαη θάηη ινηπφλ πνπ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ θαη γη‟ απηφ δελ ππάξρεη θάπνην κέηξν 

ζχγθξηζεο ή θάπνηα έκπεηξα ζπκπεξάζκαηα πάλσ ζε απηφ.  

         Ξξνθαλψο θαηαιαβαίλεη θάπνηνο πφζν ρξήζηκν κπνξεί λα είλαη έλα ηέηνην ζχζηεκα 

γηα ηνλ θνξνινγνχκελν, αλ αλαινγηζηεί ηελ επθνιία θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή ηαθηηθή ππνβνιήο ησλ απνδείμεσλ κε ζπγθέληξσζε 

φισλ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ θαη παξαδίδνληαο ηηο κε θπζηθή παξνπζία ζηελ αληίζηνηρε Γ.Ν. καδί 

κε ηελ ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα απινπζηεπζεί κέζσ ησλ 

αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ δηαδηθαζία κε απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη πην 

απιή, πην εχθνιε θαη πην γξήγνξε γηα ηνλ θνξνινγνχκελν-ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

         Ρν ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθνπκε ινηπφλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα κε έλα αξρηθφ log in πνπ 

θάλεη ν ρξήζηεο, λα ηαπηνπνηείηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο θνξνινγνχκελνο-ρξήζηεο κε ηηο φζεο ζε 

αξηζκφ απνδείμεηο πνπ απηφο ζα ππνβάιιεη. Ρν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη δχν θφξκεο, κία γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, φπσο πξνζσπηθά ζηνηρεία π.ρ. φλνκα, επψλπκν, 

ΑΦΚ, δηεχζπλζε θηι., θαζψο θαη ζηνηρεία φπσο αξηζκφο απνδείμεσλ θαη ζπλνιηθφ πνζφ 

απνδείμεσλ, θαη κία άιιε γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απνδείμεσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ 

ππνβάιιεη φπσο επσλπκία εθδφηξηαο επηρείξεζεο, ΑΦΚ εθδφηξηαο επηρείξεζεο, εκεξνκελία 

έθδνζεο θαη πνζφ. 

       Ρν ζχζηεκα, ζπκπιεξψλνληαο ν ρξήζηεο ηελ πξψηε θφξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ, ηνπ  

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξάζεη θαηεπζείαλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο κε ηα ζηνηρεία ησλ 

απνδείμεσλ. Ρν ζχζηεκα απαηηεί κφλν κία θνξά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ (δίλνληαο έηζη εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζην ρξήζηε γηα λα νινθιεξψζεη ηε 

δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο απνδείμεσλ), θαη κεηά ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπιεξψλεη ηε δεχηεξε θφξκα κε ηα ζηνηρεία ησλ απνδείμεσλ φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ 

λα ππνβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο φιεο ηηο απνδείμεηο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ.  

        Κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνβάιιεη ηηο απνδείμεηο ηνπ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ζρεηηθά εχθνια, γξήγνξα θαη απιά απφ ην 

ζπίηη ηνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ην θάλεη απηφ φπσο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα κε ζπγθέληξσζε θαη 

θπζηθή παξάδνζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ν. ηνπ ππνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ.  

        Δθηφο απφ ηα πξνθαλή νθέιε πνπ έρεη έλα ηέηνην ζχζηεκα γηα ηνλ ρξήζηε- 

θνξνινγνχκελν πνπ πξναλαθέξακε, κηα ηέηνηα δηαδηθαζία επλνεί θαη ην ππνπξγείν Νηθνλνκηθψλ. 

Δίλαη ζαθέο φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα, φπσο απηφ ηνπ παξαδείγκαηφο καο, πξνζθέξεη θαιχηεξε 

δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ απνδείμεσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ απφ πιεπξάο ππνπξγείνπ, 

ζπγθεληξψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν φιεο ηηο απνδείμεηο γηα θάζε έλα θνξνινγνχκελν ζηηο 

αληίζηνηρεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί αθξηβψο γηα ην ζθνπφ απηφ (ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ θαηαρσξεζέλησλ απνδείμεσλ). Νη βάζεηο δεδνκέλσλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ ππνπξγείνπ λα έρνπλ ηαμηλνκεκέλεο φιεο ηηο απνδείμεηο γηα θάζε 

έλα θνξνινγνχκελν ρσξηζηά, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πεξλνχλ ηηο απνδείμεηο απηέο ζε βάζεηο 

δεδνκέλσλ (κηαο θαη γίλεηαη απηφκαηα απηφ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάςακε) γηα 
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επεμεξγαζία, δηαρείξηζε θαη έιεγρν, φπσο ζπλέβαηλε κέρξη ηψξα κε ηε θπζηθή παξάδνζε απηψλ 

απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη φρη ειεθηξνληθά.   
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