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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε ως διπλωµατική εργασία στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων». Η δοµή της περιλαµβάνει δύο βασικά µέρη. Το πρώτο 
προσεγγίζει την έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από θεωρητική πλευρά, 
αναλύοντας βασικούς όρους γύρω από το προς µελέτη αντικείµενο, 
καθορίζοντας τους κρίσιµους παράγοντες προς την επιτυχή µετάβαση στο 
ψηφιακό κράτος και προτείνοντας την υιοθέτηση µοντέλων ανάπτυξης των 
αναγκαίων υπηρεσιών. 
 
Το δεύτερο και βασικότερο µέρος συγκεντρώνει έρευνες που ήδη έχουν 
διενεργηθεί και µελετά τα αποτελέσµατα που προκύπτουν. Κυρίως, όµως, 
παρουσιάζει τη µελέτη των διαφόρων πτυχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
σε σχέση µε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Για αυτό το λόγο διανεµήθηκαν 
ερωτηµατολόγια σε διάφορες ελληνικές εταιρείες για τη µέτρηση των αλλαγών 
που έχουν συντελεστεί στο χώρο των δηµόσιων υπηρεσιών.  
 
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι ακόµα υστερούν σε σχέση µε τις 
ανταγωνίστριες ευρωπαϊκές, έχουν στην πλειοψηφία τους πρόσβαση στις 
υπηρεσίες των δηµόσιων φορέων, τουλάχιστον σε όσες είναι ήδη διαθέσιµες 
από το ελληνικό κράτος. Σε γενικές γραµµές είναι αρκετά ικανοποιηµένες από 
τις παρεχόµενες υπηρεσίες, δίνοντας παράλληλα ψήφο εµπιστοσύνης στο 
κράτος για την εν λευκώ διαχείριση προσωπικών τους δεδοµένων, προκειµένου 
να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσµατα στην εξυπηρέτησή τους.  
 
Είναι γεγονός πως αντιλαµβάνονται ότι η πληροφορία είναι ο µοχλός που 
χρησιµοποιεί ο επιχειρηµατικός κόσµος στον αγώνα του για ανταγωνιστικότητα 
και εµπορική αξία προσδίδοντάς τους το επιθυµητό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
Η µετάβαση στο ∆ιαδίκτυο και η προσαρµογή των κυβερνητικών υπηρεσιών, 
έτσι ώστε να παρέχουν πληροφόρηση, να δέχονται αιτήµατα και να 
αλληλεπιδρούν µε τον πολίτη, συνθέτουν την εικόνα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Η ανθρωπότητα έχει ήδη περάσει στην Ψηφιακή Εποχή. Η πληροφορία 

διαµορφώνει πλέον τον κόσµο, έχοντας αναχθεί στο υπέρτατο αγαθό  µιας 

παγκόσµιας οικονοµίας της γνώσης. Και το κυριότερο: η πληροφορία δεν είναι 

µόνο ο µοχλός που χρησιµοποιεί ο επιχειρηµατικός κόσµος στον αγώνα του για 

ανταγωνιστικότητα και εµπορική αξία, αλλά και πολύτιµο αγαθό για τον απλό 

πολίτη. 

 

Μέριµνα όλων των φορέων, λοιπόν, είναι πως θα διασφαλιστεί η όσο το δυνατό 

αρτιότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση του αγαθού αυτού. Η αντίληψη που 

πρέπει να καλλιεργηθεί είναι ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες αφορά όλους 

τους πολίτες, ανεξάρτητα από γεωγραφικές τοπολογίες, κοινωνικούς - 

µορφωτικούς περιορισµούς και οικονοµικές διαφοροποιήσεις. 

 

Σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγµατικότητα, ασφαλιστική δικλείδα αποτελεί το 

άρθρο 5Α που προστέθηκε στο αναθεωρηµένο Σύνταγµα, όπου εισάγονται δύο 

νέα δικαιώµατα: 

α) Το δικαίωµα στην πληροφόρηση, φορέας εφαρµογής του οποίου λογίζεται 

κάθε πηγή πληροφόρησης, δηµόσια ή ιδιωτική και φυσικά η δηµόσια διοίκηση, 

αποτελεί ίσως τον πλέον προβεβληµένο φορέα εφαρµογής του δικαιώµατος 

αυτού. Στο συγκεκριµένο επίπεδο εφαρµογής, περιεχόµενο του δικαιώµατος 

είναι η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στη διοικητική πληροφορία µε τους 

περιορισµούς που µπορούν να προβλεφθούν µε νόµο. 
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β) Το δικαίωµα συµµετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, στο πλαίσιο 

του οποίου η δηµόσια διοίκηση αναλαµβάνει την υποχρέωση διευκόλυνσης 

(τεχνικά, οικονοµικά, θεσµικά και εκπαιδευτικά) της πρόσβασης των πολιτών 

στις διοικητικές πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, µε την επιφύλαξη 

της αναγκαιότητας προστασίας των απορρήτων που προβλέπονται από 

συνταγµατικές ή νοµοθετικές διατάξεις. 

 

Ο  όρος  «Κοινωνία  της  Πληροφορίας» αναφέρεται  σε  µια  µορφή  κοινωνικής  

και οικονοµικής  ανάπτυξης  όπου  η  απόκτηση, αποθήκευση,  επεξεργασία,  

αποτίµηση, µεταβίβαση  και  διάχυση  πληροφοριών οδηγεί  στη  δηµιουργία  

γνώσης  και  στην ικανοποίηση  αναγκών  ατόµων  και επιχειρήσεων  παίζοντας  

έτσι  κεντρικό  ρόλο στην  οικονοµική  δραστηριότητα,  την παραγωγή  πλούτου  

και  τη  διαµόρφωση  της ποιότητας  της  ζωής  των  πολιτών.  Στις 

ανεπτυγµένες  οικονοµίες,  ποικίλοι  τοµείς  µε έµφαση  στη  γνώση,  όπως  η  

πληροφορική και  οι  επικοινωνίες,  η  εκπαίδευση, καθώς και η παροχή  

συµβουλευτικών  υπηρεσιών  στις επιχειρήσεις,  φθάνουν  ως  το  50%  του  

ΑΕΠ και απασχολούν συνεχώς αυξανόµενο τµήµα του εργατικού δυναµικού.1 

 

Στο κατώφλι  του 21ου αιώνα, η ραγδαία εξέλιξη  των  νέων τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνίας, η ευρεία  τους  διάχυση  σε  όλη  την οικονοµία  

και  η  ενσωµάτωσή  τους  σε όλες  σχεδόν  τις  διαστάσεις  της καθηµερινής 

                                                 
1 Λευκή Βίβλος, Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Στρατηγική & ∆ράσεις, 

2002, σελ. 10.  
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ζωής χτίζουν µια παγκόσµια Κοινωνία  της  Πληροφορίας2  µε  νέα δεδοµένα  

και  νέες  ευκαιρίες  για  την ανάπτυξη,  την  απασχόληση,  την ευηµερία  και  

την  ποιότητα  ζωής. Με τις ψηφιακές τεχνολογίες παρέχεται η δυνατότητα 

ευκολότερης πρόσβασης και χρήσης του πλούτου των πληροφοριών του 

δηµόσιου τοµέα. Η χρήση του ∆ιαδικτύου σήµερα, έχει δηµιουργήσει νέες 

προκλήσεις για την επιδίωξη µιας εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας 

της δηµόσιας διοίκησης, και την επαφή των πολιτών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. 

Με το "ηλεκτρονικό κράτος" (e-government) θα µπορούσε να µετασχηµατιστεί 

η οργάνωση του δηµόσιου τοµέα, ανταποκρινόµενη ταχύτερα στις υπηρεσίες 

που παρέχει. Μπορεί να αυξηθεί η απόδοση, να περιοριστεί το κόστος, να 

αυξηθεί η διαφάνεια και να επιταχυνθούν οι συνήθεις διοικητικές διαδικασίες για 

πολίτες και επιχειρήσεις. Σκοπός του e-government είναι να καταστεί 

ευκολότερη η πρόσβαση σε δηµόσιες πληροφορίες µέσω της επέκτασης και 

απλοποίησης της πρόσβασης των πολιτών στο ∆ιαδίκτυο. 

 

 

 

                                                 
2  Βασικός µοχλός υλοποίησης των στόχων του ελληνικού κράτους είναι το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ). Στο ΕΠ ΚτΠ συµµετέχουν όλα τα 

Υπουργεία ενώ τη συνολική ευθύνη έχουν το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και το 

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

1.1. Εισαγωγή 

 

Στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα, οι κυβερνήσεις ανά την υφήλιο βρίσκονται 

εφοδιασµένες µε περισσότερα όπλα από οποιαδήποτε άλλη στιγµή στην 

ιστορία τους. Με όπλα τα οποία συµβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Η εκρηκτική είσοδος της τεχνολογίας σε κάθε πτυχή της καθηµερινότητας έχει 

αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, τον τρόπο µε 

τον οποίο οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και τον τρόπο µε τον οποίο τα 

κράτη υπηρετούν τα µέλη τους. Το αποτέλεσµα: η είσοδος της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 

1.2. Ορισµοί 

 

Τι ακριβώς, όµως, εννοούµε µε τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Στο σηµείο 

αυτό κρίνεται αναγκαίο - για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε συγχύσεις όρων 

στη συνέχεια της εργασίας - να παρατεθούν µια σειρά από ορισµοί εννοιών, οι 

οποίες θα συναντώνται σε µεγάλη συχνότητα στο εξής. 

 

e-government (ηλεκτρονική κυβέρνηση) σηµαίνει αξιοποίηση της 

τηλεµατικής τεχνολογίας από πλευράς κυβερνήσεων για την διεκπεραίωση του 

κυβερνητικού τους έργου. 



 

 5

e-governance (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) σηµαίνει µετάβαση στο 

∆ιαδίκτυο και προσαρµογή των κυβερνητικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να 

παρέχουν πληροφόρηση, να δέχονται αιτήµατα και να αλληλεπιδρούν µε τον 

πολίτη. 

e-democracy (ηλεκτρονική δηµοκρατία) σηµαίνει το πέρασµα από την 

αντιπροσωπευτική στη συµµετοχική δηµοκρατία, όπου η αλληλεπίδραση 

κράτους-πολίτη διαµορφώνει ουσιαστικά το έργο της νοµοθετικής και της 

εκτελεστικής εξουσίας. Επίσης, σηµαίνει τη σταθερή αξιοποίηση του ∆ιαδικτύου 

από µέρους των πολιτών για την µεταξύ τους επικοινωνία, ως εργαλείο 

οργάνωσης και επίτευξης των στόχων κοινού ενδιαφέροντος.3 

 

Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-

governance) σαν µια πολιτική διαδικασία ‘από πάνω προς τα κάτω’ εφοδιασµού 

υπηρεσιών, ενώ την ψηφιακή δηµοκρατία σαν µια πρωτοβουλία ‘από κάτω 

προς τα πάνω’  κοινωνικο-πολιτικών διαδράσεων. 

 

Όπως θα γίνει αντιληπτό και σε επόµενα σηµεία, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα 

µεταβατικό στάδιο, όπου γίνεται προσπάθεια να µεταπηδήσει από  την 

ηλεκτρονική κυβέρνηση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Περίπου οι µισές από 

τις υπηρεσίες της που παρέχονται µέσω ∆ιαδικτύου, συγκεντρώνουν και το 

στοιχείο της αλληλεπίδρασης. Πριν, όµως,  αναφερθούµε αναλυτικά στο ποια 

ακριβώς είναι η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο, στις επόµενες ενότητες θα 

παρουσιαστούν στοιχεία που ως στόχο έχουν να φωτίσουν όλες τις πτυχές του 

πολυδαίδαλου αυτού φάσµατος.    

                                                 
3 XRAM, Αφιέρωµα στο e-government, Τεύχος 155, Φεβρουάριος 2002, σελ. 11.  
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1.3. Περιγραφή του µοντέλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης   

 

Για να κατανοηθεί πλήρως το πεδίο εφαρµογών της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης,  οι µελετητές έχουν προτείνει τη διάσπασή του σε τρία 

επιµέρους επίπεδα. Το καθένα επίπεδο ισοδυναµεί και µε ένα επιχειρησιακό 

µοντέλο, η συνισταµένη των οποίων είναι το e-government. Αναλυτικότερα, τα 

µοντέλα αυτά παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

1. Government-to-Government (G2G): Περιλαµβάνει ένα αρκετά ευρύ φάσµα 

θεµάτων, που ποικίλλουν από το πώς συνδέονται οι πολίτες µε την ηλεκτρονική 

κυβέρνηση µέχρι το πώς θα αναβαθµιστούν η ποιότητα και η αποδοτικότητα 

των συναλλαγών τους µε αυτή. Επιπλέον, λαµβάνεται µέριµνα για τις 

περικοπές στο κόστος, την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών 

και τη δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.4 

2. Government-to-Citizen (G2C): Αφορά στις σχέσεις της κυβέρνησης µε τους 

πολίτες. Ασχολείται κυρίως µε θέµατα νοµοθεσίας και δηµοκρατίας. 

3. Government-to-Business (G2B): Αφορά στις σχέσεις της κυβέρνησης µε τις 

επιχειρήσεις. Εντοπίζεται σε συνεργασίες, κοινές δραστηριότητες τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

 

Σε όποιο από τα παραπάνω µοντέλα κι αν ανήκει µια εφαρµογή, τα στοιχεία 

που κατά κύριο λόγο την απαρτίζουν παραµένουν ίδια. Οι δικτυακοί τόποι που 

δηµιουργούνται διαθέτουν τρεις βασικές λειτουργίες: 

 ∆ηµοσίευση 

                                                 
4 XRAM, ό.π., σελ. 37. 
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 Αλληλεπίδραση 

 Συναλλαγή 

Ανάλογα µε το τι περιέχεται σε έναν δικτυακό τόπο και το ποιες λειτουργίες 

επιτελούνται, µπορεί να προσδιορισθεί και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση ενός κράτους.  

 

Με τον όρο δηµοσίευση νοείται η δηµιουργία δικτυακών τόπων µε πληροφορίες 

που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Οι ιστοσελίδες που θα προκύψουν πρέπει να 

συγκεντρώνουν ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να παρουσιάζουν τις 

πληροφορίες δοµηµένες, έτσι ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισµός τους, αλλά 

και να υπάρχει συσχέτιση των πληροφοριών για να είναι εύκολη η 

ολοκληρωµένη πληροφόρηση σε διάφορα επίπεδα ενδιαφέροντος. Σε ορισµένα 

ζητήµατα πρέπει να υπάρχει εξατοµίκευση πληροφοριών για τους χρήστες και 

να τηρείται ο σεβασµός στις διαφορετικές πολιτικές, οικονοµικές, κοινωνικές, 

θρησκευτικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες. 

 

Η αλληλεπίδραση αναφέρεται στη δηµιουργία δικτυακών τόπων που 

υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση πολίτη-φορέα διακυβέρνησης. Οι δικτυακοί 

αυτοί τόποι διαθέτουν τουλάχιστον ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ηλεκτρονικές 

φόρµες για σχόλια, παράπονα και ερωτήµατα, ενώ στην ιδανική µορφή τους 

περιέχουν ηλεκτρονικά forum για την ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των πολιτών, 

ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και εργαλεία ακτιβισµού (π.χ. προσπέλαση σε 

ηλεκτρονικές λίστες, πίνακες ανακοινώσεων κ.ά.).   

 

Τέλος, η συναλλαγή αφορά στη δηµιουργία δικτυακών τόπων για την παροχή 

υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές µπορεί να είναι  η υποβολή φορολογικής 
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δήλωσης, η υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά, επιδόµατα, δάνειο, εργασία, 

κ.ά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε θέµατα που αφορούν στην ασφάλεια 

των πληροφοριών, στην προστασία της ιδιωτικότητας, στην χρήση 

κρυπτογραφίας, στα ψηφιακά πιστοποιητικά και στις ψηφιακών υπογραφές. 

 

Πιο συγκεκριµένα, ο κύκλος των υπηρεσιών µιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής:  

 Ηλεκτρονική συµπλήρωση και αποστολή αιτήσεων. 

 Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δηµόσια αρχεία νέων προσωπικών δεδοµένων 

– π.χ. γεννήσεων, περιουσιακών στοιχείων, γάµων κ.λ.π.- καθώς και 

στοιχείων που αφορούν στις επιχειρήσεις. 

 Ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς. 

 Ηλεκτρονικές οικονοµικές δοσοληψίες µε το δηµόσιο και τους οργανισµούς. 

 Υποστήριξη υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας µέσα 

από «προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο». 

 

Με ποιους, όµως, τρόπους υλοποιούνται όλες οι παραπάνω διαδικασίες 

πρόσβασης και επικοινωνίας µε το δηµόσιο; Η πρόσβαση των πολιτών στην 

δηµόσια πληροφορία γίνεται συνήθως µε τρεις τρόπους: είτε µέσω τηλεφώνου, 

είτε ∆ιαδικτύου, είτε µέσω της προσωπικής τους παρουσίας στις υπηρεσίες. Με 

τις µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις που υλοποιούνται, ο στόχος είναι να 

µειωθούν οι µετακινήσεις των πολιτών για λόγους αναζήτησης πληροφόρησης 

και να επικρατήσει ως προσφορότερος τρόπος διοικητικής πληροφόρησης η 

πρόσβαση σε αυτήν µέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών του ∆ιαδικτύου, 

των κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centers) και της αµφίδροµης 

τηλεόρασης (τηλεδιάσκεψη). 
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Μέσα από τις σύντοµες αναφορές που έχουν γίνει έως τώρα, διαφαίνεται η 

προτεραιότητα που δίνεται στον πολίτη και στις ανάγκες του. Γεννιέται, όµως, 

εύλογα ένα ερώτηµα. Γιατί οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται να δώσουν 

προτεραιότητα στον πολίτη; Απλά διότι µια τέτοια αντιµετώπιση είναι ικανή να 

τους αποδώσει αρκετά οφέλη. Τα αποτελέσµατα έρευνας5 που διενεργήθηκε 

για λογαριασµό της εταιρείας Deloitte Research,6δείχνουν ότι τα πλεονεκτήµατα 

που προκύπτουν από µία προσέγγιση που ως πρώτο στόχο της έχει την 

ικανοποίηση του «πελάτη» -είναι , δηλαδή, πελατοκεντρική- καθιστούν την 

υιοθέτησή της επιτακτική.  

 

Πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια της έρευνας, οι κυβερνήσεις7 ταξινοµήθηκαν σε 

δύο κατηγορίες, σε πελατοκεντρικές (όσες καταβάλουν προσπάθειες για να 

αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών-πολιτών τους) ή σε µη-

πελατοκεντρικές. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν τη σαφή ανωτερότητα των 

πελατοκεντρικών κυβερνήσεων, αφού πέτυχαν κατά πολύ καλύτερες επιδόσεις 

σε µια σειρά από κρίσιµους τοµείς, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο, όσο και σε 

επίπεδο πολιτών. Συνολικά, οι παραπάνω κυβερνήσεις είχαν κατά 50% 

περίπου καλύτερα αποτελέσµατα σχετικά µε την ευκολότερη πρόσβαση των 

πολιτών σε δηµόσιες υπηρεσίες, µε την καλύτερη πληροφόρηση για τις 

υπηρεσίες, µε τον αριθµό των πελατών που τελικά εξυπηρετήθηκαν, µε τα  

                                                 
5 Deloitte Research, At the Dawn of e-GOVERNMENT,Τhe citizen as customer, 2000, σελ. 1. 

6 Η εταιρεία έχει ιδρυθεί από τις Deloitte Consulting και Deloitte & Touche, και δραστηριοποιείται 

στον τοµέα της έρευνας.  

7 Στο δείγµα των κυβερνήσεων της έρευνας δεν περιλαµβάνεται και η ελληνική. 
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παράπονα που εξέφρασαν οι υπάλληλοι, αλλά και µε τη γενικότερη εικόνα των 

δηµόσιων υπηρεσιών τους.  

 

 

∆ιάγραµµα 1.1 

Τα οφέλη µιας πελατοκεντρικής στρατηγικής 

 

Πώς, όµως, οι πελατοκεντρικές κυβερνήσεις µπορούν να εξαργυρώσουν  όλα 

τα παραπάνω οφέλη; Το κλειδί είναι η υιοθέτηση µιας µακροπρόθεσµης 

στρατηγικής µε γνώµονα το πώς µπορούν όλες οι διαδικασίες να βελτιωθούν 

έτσι ώστε να ικανοποιηθούν πλήρως οι ανάγκες των πολιτών. Στόχος είναι όχι 

µόνο η διαχείριση πληροφοριών, αλλά κυρίως η ενοποίηση των τεχνολογιών σε 

ολόκληρο το φάσµα των διαδικασιών. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ευκολότερη πρόσβαση 

Καλύτερη πληροφόρηση για τις 
υπηρεσίες 

Μεγαλύτερη αναγνώριση του 
οργανισµού 

Μεγαλύτερος αριθµός 
εξυπηρετηθέντων πελατών 

Λιγότερα παράπονα από τους
υπαλλήλους 

Ποσοστό επίτευξης των κυβερνητικών στόχων 

Μη-πελατοκεντρικές
κυβερνήσεις
Πελατοκεντρικές
κυβερνήσεις 
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1.4.  Ανάγκη για µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης  

 

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις, ιδιαίτερα των ανεπτυγµένων 

κρατών, τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε µια συνεχή διαδικασία 

µεταρρύθµισης. Μέσω αυτής γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν γρήγορα οι 

επιθυµίες των πολιτών,  και στη συνέχεια να ικανοποιηθούν οι αυτές µε τον 

καλύτερο δυνατόν τρόπο. Για ποιους λόγους, όµως, είναι αναγκαία η 

µεταρρύθµιση στην δηµόσια διοίκηση;8 

 

Η κυβέρνηση είναι αναγκαίο να συµβαδίζει µε την κοινωνία 

 

Σκοπός µιας µεταρρύθµισης είναι να καταστήσει την κυβέρνηση ικανή να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνίας. Οι ανάγκες των πολιτών 

αλλάζουν ταχύτατα καθώς οι κοινωνίες διαφοροποιούνται, γίνονται περισσότερο 

πολύπλοκες και κατακερµατισµένες. Η τεχνολογική πρόοδος και η πληρέστερη 

ενηµέρωση των πολιτών διαµορφώνουν νέες ευκαιρίες και δηµιουργούν 

προσδοκίες. Ο ρυθµός της αλλαγής είναι ταχύτερος από ποτέ: οι κυβερνήσεις 

δεν µπορούν να βασίζονται σε ένα σύνολο «έτοιµων λύσεων», αλλά χρειάζεται 

να κατανοούν τις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες και να καινοτοµούν ώστε 

να βρίσκουν λύσεις. 

 

 

 

                                                 
8  Τα παρακάτω συµπεράσµατα έχουν προκύψει ύστερα από εργασίες του Συµποσίου του 

ΟΟΣΑ µε τίτλο “Government of the Future: Getting from Here to There” που πραγµατοποιήθηκε 

στο Παρίσι το διήµερο 14-15 Σεπτεµβρίου 1999. 
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Αναβάπτιση της κυβέρνησης στην εµπιστοσύνη των πολιτών 

 

Ενώπιον µιας κοινωνίας που αλλάζει, πολλές κυβερνήσεις φαίνεται να 

συνεχίζουν να λειτουργούν µε την ίδια πεπαλαιωµένη λογική. Η πεποίθηση ότι 

οι κυβερνήσεις έχουν χάσει την επαφή τους µε τις ανάγκες των πολιτών έχει 

υπονοµεύσει την κοινή εµπιστοσύνη προς αυτές. Προκειµένου να συµβαδίζει µε 

τις προσδοκίες, µια κυβέρνηση πρέπει να κατανοεί πολύ γρήγορα τις επιθυµίες 

των πολιτών και να αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο συναλλάσσεται µαζί τους, 

προκειµένου να ικανοποιήσει τις επιθυµίες αυτές. Οι κυβερνήσεις έχουν ανάγκη 

να ξανακερδίσουν την εµπιστοσύνη των πολιτών παρέχοντας περισσότερες 

επιλογές, µεγαλύτερη διαφάνεια και δηµοκρατία. Η δηµόσια διοίκηση πρέπει και 

αυτή από την πλευρά της να µάθει να συνεργάζεται µε τις πολιτικές ηγεσίες 

ώστε να επαναξιολογεί το είδος των υπηρεσιών που παρέχει καθώς και τους 

τρόπους µε τους οποίους τις παρέχει. 

 

Ο ρόλος της κυβέρνησης αλλάζει υπό νέους παράγοντες πίεσης 

 

Καθώς η κοινωνία αλλάζει, µεταβάλλεται επίσης και ο ρόλος της κυβέρνησης 

µέσα στην κοινωνία. Αν και ο ρόλος που διαδραµατίζει µια κυβέρνηση συνεχίζει 

να είναι προνοµιακός, η απώλεια του κυβερνητικού µονοπωλίου στην παροχή 

υπηρεσιών σηµαίνει ότι ο δηµόσιος τοµέας αντιµετωπίζει µεγαλύτερο 

ανταγωνισµό. Η κυβέρνηση έρχεται επίσης αντιµέτωπη µε ένα πολύ 

µεγαλύτερο φάσµα εξωτερικών δυνάµεων. Η µεγαλύτερη οικονοµική 

αλληλεξάρτηση, η διεύρυνση των κοινωνικών σχέσεων και η αυξανόµενη 

σηµασία των διεθνών δοµών και συµφωνιών συνεπάγονται ότι οι εξωτερικές 
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δυνάµεις που επηρεάζουν την κοινωνία είναι περισσότερο πολύπλοκες από 

ποτέ.  

 

1.5. Ιστορική αναδροµή  

 

Οι απαρχές του ∆ιαδικτύου, όσο παράξενο κι αν φαίνεται σήµερα, εντοπίζονται 

στον Ψυχρό Πόλεµο και στον ανταγωνισµό για την ανάπτυξη των πυρηνικών 

εξοπλισµών µεταξύ των Η.Π.Α. και της πρώην Ε.Σ.Σ.∆. 

 

Τη δεκαετία του 1970, στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέµου, οι Η.Π.Α. είχαν 

δηµιουργήσει ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο µε το όνοµα ARPAnet. Σκοπός 

αυτού του δικτύου ήταν η διοικητική υποστήριξη του αµερικανικού στρατού σε 

περίπτωση θερµοπυρηνικού πολέµου και καταστροφής των τηλεπικοινωνιακών 

κόµβων του, δηλαδή ουσιαστικά για την  αποφυγή  στρατηγικής παράλυσης. Το 

δίκτυο ΑRPAnet, δύο δεκαετίες µετά στις αρχές του 1990, µεταµορφώθηκε στο 

"ενωτικό" Internet και εξελίχθηκε σε σύµβολο τεχνολογικής προόδου αλλά και 

σε στοιχείο κοινωνικού συρµού.       

 

Η µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης, µε βασικό ανταλλάξιµο αγαθό την 

πληροφορία, οδήγησε σε ριζικές αλλαγές τόσο στη σύγχρονη βιοµηχανία και 

στην εµπορική-επιχειρηµατική δραστηριότητα, όσο και στις σχέσεις πολίτη-

κράτους. Στις σχέσεις κράτους - πολίτη, παρατηρείται επιτακτικότερη απαίτηση 

από τον πολίτη και τις επιχειρήσεις για ποιοτικές υπηρεσίες και πληροφόρηση. 

Η αξιοποίηση, ολοένα και περισσότερο, των τεχνολογιών των πληροφοριών και 

επικοινωνιών από τις κυβερνήσεις, το επονοµαζόµενο πρόγραµµα «Κοινωνία 

της Πληροφορίας», περιλαµβάνει πέντε άξονες δράσεις, ένας από τους οποίους 
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είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Βασική 

συνιστώσα του άξονα αυτού αποτελεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.9 

 

Στην Ελλάδα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βρίσκεται στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξής της. Σύµφωνα µε έρευνα10 που διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 2001 

από το World Markets Research Center και το Πανεπιστήµιο Brown των Η.Π.Α. 

και συµπεριέλαβε 196 χώρες από όλο τον κόσµο και 2.288 κρατικούς 

δικτυακούς τόπους, η Ελλάδα κατέλαβε την 41η θέση.  

 

Πιο συγκεκριµένα, υιοθετήθηκε µια κλίµακα βαθµολόγησης από το 1 έως το 100, 

στην οποία οι βαθµοί δίνονταν ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών, 

των εκδόσεων, των βάσεων δεδοµένων, τη λειτουργία πυλών και τον αριθµό 

των διαθέσιµων υπηρεσιών on-line. Η Ελλάδα συγκέντρωσε 34,2% και 

κατέκτησε µια σχετικά καλή θέση. Μια θέση που µέσα στο ίδιο έτος µπορεί να 

αλλάξει, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του την ταχύτητα µε την οποία εξελίσσεται 

τόσο το χρησιµοποιούµενο τεχνολογικό υπόβαθρο, όσο και ο ίδιος ο δηµόσιος 

τοµέας. 

 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι χώρες που έχουν προωθήσει σηµαντικά την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι οι Η.Π.Α. και η Βρετανία. Στις Η.Π.Α. η 

ανάπτυξη του e-government ενισχύεται από την υψηλό δείκτη διείσδυσης του 

Internet στην αµερικανική κοινωνία, αλλά και από το γεγονός ότι οι Η.Π.Α. είναι 

                                                 
9 ils.ekdd.gr/docs/ESDD/Sem_Erg_ID/Gen_Dioik/s0108c.pdf 

10  XRAM, ό.π, άρθρο των Γ. Κουρή και Π. Στεφανέα, Η διεθνής εµπειρία ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, σ. 18. 
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κύριος προµηθευτής λύσεων σε λογισµικό και εξοπλισµό. Το 2000 

δηµιουργήθηκε ο πρώτος δικτυακός τόπος, στη διεύθυνση www.firstgov.gov, 

όπου γίνεται προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες του δηµόσιου 

τοµέα σε µία και µόνο πύλη.  

 

Μετά το τροµοκρατικό χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου στη Νέα Υόρκη, υπάρχει 

έντονος προβληµατισµός γύρω από το ∆ιαδίκτυο και την ασφάλειά του, ειδικά 

σε ό,τι αφορά τις πύλες του δηµόσιου τοµέα. Μια τέτοια επίθεση θα 

προκαλούσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο κράτος, την οικονοµία, τις µεταφορές, 

όχι µόνο των Η.Π.Α., αλλά και των υπόλοιπων κρατών ανά τον κόσµο, µιας και 

το ∆ιαδίκτυο είναι µια παγκόσµια κοινότητα. 

 

Η βρετανική κυβέρνηση11  έχει θέσει ως στόχο της το 2005 το σύνολο των 

υπηρεσιών της να προσφέρονται µέσα από το ∆ιαδίκτυο στην πύλη 

www.ukonline.gov.uk, η οποία και σχεδιάστηκε να υποστηρίζει πάνω από πέντε 

δισ. επικοινωνίες και συναλλαγές το χρόνο. Σηµαντική συµβολή στην επίτευξη 

του στόχου αυτού, αποτελεί η πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης, που θέτει 

αυστηρούς περιορισµούς στα υπουργεία. Η πορεία τους πρέπει να είναι 

εναρµονισµένη µε το γενικότερο όραµα του κράτους προς την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, ενώ είναι υποχρεωµένα να ανακοινώνουν επίσηµα κάθε έξι 

µήνες την πρόοδο και τις αλλαγές στη στρατηγική που έχουν χαράξει. 

  

Στη Γαλλία 12 , το Φλεβάρη του 2002, 1.123 διοικητικές φόρµες και 131 

τηλεϋπηρεσίες προσφέρονταν µέσω του ∆ιαδικτύου, ενώ η ηλεκτρονική πύλη 

                                                 
11 XRAM, ό.π, άρθρο του Σ. Μπορώτη, Το e-government στις ΗΠΑ και Βρετανία, σ. 24. 

12 Livre Blanc, Administration électronique et protection des données personnelles, σ.33.  
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της γαλλικής κυβέρνησης δέχτηκε πάνω από 1.000.000 επισκέψεις τον ίδιο 

µήνα. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βρίσκεται στο 

στάδιο της ωρίµανσης. Κυριότερος εκφραστής της συντονισµένης προσπάθειας 

που γίνεται είναι το σχέδιο δράσης e-Europe. 

 

1.5.1.  Το σχέδιο e-Europe 

 

Η  πρωτοβουλία  eEurope13  προτάθηκε αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στο τέλος του 1999 και επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ως τµήµα 

της Στρατηγικής της Λισσαβόνας για να εκσυγχρονίσει την Ευρωπαϊκή 

Οικονοµία14. Ο στόχος του eEurope ήταν φιλόδοξος: να συνδέσει στο ∆ιαδίκτυο 

τον κάθε πολίτη, την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις, καθώς και να 

εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες τις νέας οικονοµίας για την ανάπτυξη, την 

απασχόληση και την άρση των αποκλεισµών. Αποτελεί  το  «κείµενο-πλαίσιο»  

για  όλες  της δράσεις  ανάπτυξης  της  Κοινωνίας    της Πληροφορίας  στην  

Ευρώπη.  Τον  Ιούνιο  του 2000  το  Ευρωπαϊκό  Συµβούλιο  της  Φέϊρα 

ενέκρινε  το  σχέδιο  δράσης  eEurope  2002 ενώ  τον  Νοέµβριο  του  2000  το  

Συµβούλιο της  Νίκαιας  ενέκρινε  την  έκθεση  προόδου του  Σχεδίου  δράσης. 

Οι  δράσεις  στοχεύουν σε τρεις βασικούς στόχους:  

1.  Οικονοµικότερο,  ταχύτερο  και  ασφαλές ∆ιαδίκτυο  

2.  Επένδυση  σε  δεξιότητες  και  ανθρώπινο δυναµικό  

3.  Προώθηση /εξάπλωση  της  χρήσης  του ∆ιαδικτύου  
                                                 
13 Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ό.π., σελ. 10. 

14 Η πρωτοβουλία για την «ηλεκτρονική» Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά το συµβούλιο υπουργών της 

Ένωσης στη Βαρσοβία το Μάιο του 2000, αποφασίστηκε να επεκταθεί και να καλύψει και όλες 

τις υπό ένταξη χώρες. Έτσι, µέσα από το επιχειρησιακό σχέδιο eEurope γεννήθηκε το 

σχέδιοeEurope+ .  
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Αποτελούνταν από 64 στόχους και σχεδόν όλοι επιτεύχθηκαν πριν από το 

τέλος το 2002. Η δεύτερη φάση αποτελείται από το σχέδιο δράσης eEurope 

2005 15   που, διαδέχεται το σχέδιο δράσης 2002 το οποίο ήταν κυρίως 

εστιασµένο στην επέκταση των δυνατοτήτων σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο στην 

Ευρώπη. Το νέο σχέδιο δράσης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002, αποσκοπεί στην πρακτική έκφραση των 

ανωτέρω δυνατοτήτων µε αύξηση της παραγωγικότητας των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων, καθώς και µε βελτίωση της ποιότητας και της προσπέλασης 

των υπηρεσιών προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών, µε βάση µια 

ασφαλή υποδοµή ευρυζωνικών επικοινωνιών, η οποία θα είναι διαθέσιµη στο 

µεγαλύτερο δυνατό αριθµό πολιτών. 

 

Οι βασικοί στόχοι, τους οποίους επιδιώκει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

µέχρι το 2005 µέσω του eEurope 2005, είναι: 

 σύγχρονες δικτυακές δηµόσιες υπηρεσίες 

 ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government)  

- ηλεκτρονικές υπηρεσίες µάθησης (e-learning)  

- ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e-health)  

 δυναµικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) 

 ασφαλής υποδοµή πληροφοριών 

 µαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιµές 

 συγκριτική αξιολόγηση της προόδου και διάδοση ορθών πρακτικών.  

                                                 
15 http://europa.eu.int. 
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Στο σχέδιο δράσης eEurope 2005 ακολουθείται η προσέγγιση που υιοθετήθηκε 

στο πλαίσιο του eEurope 2002 και η οποία συνίσταται στον καθορισµό σαφών 

στόχων και στη συγκριτική αξιολόγηση της προόδου προς την υλοποίησή τους. 

Επιδιώκεται επίσης η επιτάχυνση της θέσπισης νέων νοµοθετικών µέσων και ο 

αναπροσανατολισµός των υφιστάµενων προγραµµάτων σύµφωνα µε τις 

προτεραιότητες που καθορίζονται. 

 

1.6.  Τα χαρακτηριστικά της ιδανικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης16 

 

Καθολική και αυτοτελής πρόσβαση 

Θα πρέπει να υπάρχει ισότιµη πρόσβαση για όλους του «πελάτες» του 

συστήµατος. ∆εν είναι απαραίτητο µάλιστα να γνωρίζουν πώς είναι 

οργανωµένη η δηµόσια διοίκηση, τι κάνει η κάθε συγκεκριµένη υπηρεσία ή 

ποιοι από τους υπαλλήλους χειρίζονται τα θέµατα που τους αφορούν.  

 

Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας 

Ο «πελάτης» θα πρέπει να µπορεί να επιλέξει αν θα χρησιµοποιήσει τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή τον παραδοσιακό τρόπο 

επικοινωνίας µε τη δηµόσια διοίκηση και αν ναι, µε ποιον από τους εφικτούς 

τρόπους (∆ιαδίκτυο, κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, αµφίδροµη 

τηλεόραση). 

 

 

 
                                                 
16 XRAM, ό.π., σελ. 14. 



 

 19

Εξυπηρέτηση ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου-καθολική υπηρεσία 

Το σηµαντικότερο, ίσως, πλεονέκτηµα του διαδικτύου είναι η δυνατότητα 

πρόσβασης σε αυτό πέρα από γεωγραφικά ή χρονικά σύνορα. Αυτή τη 

δυνατότητα πρέπει να εκµεταλλευτεί  η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, της οποίας 

οι υπηρεσίες  πρέπει να διατίθενται στη µορφή καθολικής υπηρεσίας. Επιπλέον, 

πρέπει να διαµορφωθεί το νοµικό εκείνο πλαίσιο, που θα διασφαλίζει τις 

συναλλαγές, ειδικά όπου χρειάζεται η διακρίβωση της ταυτοπροσωπίας. 

 

Ολοκληρωµένες υπηρεσίες-οµογένεια υποδοµής 

Η λέξη κλειδί για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η ενοποίηση. 

Οι διαδικασίες και τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι κοινές 

ώστε να µπορούν να αλληλεπιδρούν µε ασφαλή και οµογενοποιηµένο τρόπο. 

Οι εφαρµογές λογισµικού και η επεξεργασία δεδοµένων θα πρέπει να 

υποστηρίζουν την ενιαία πρόσβαση στις υπηρεσίες  πάνω σε κοινά 

πρωτόκολλα επικοινωνίας και πρότυπα συστηµάτων µεταξύ των διαφόρων 

υπηρεσιών. Παράλληλα, οι υπηρεσίες πρέπει να παρουσιάζονται µε έναν  

οµογενοποιηµένο τρόπο προς τους πολίτες. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 

υπάρχει ενοποιηµένη προσέγγιση, που να περιλαµβάνει και τα όποια νοµικά 

και διοικητικά θέµατα αφορούν στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

 

Εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία-αµεσότητα στη διαβίβαση 

παραπόνων   

Με την εκµετάλλευση των νέων τεχνολογιών, δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη 

για ευκολότερη και αµεσότερη πρόσβαση σε κάθε είδους διοικητικές 

πληροφορίες και υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, αλλά και ευκολία στην 
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αποστολή και εξυπηρέτηση παραπόνων. Προς το σκοπό αυτό, αναγκαία 

θεωρείται η ύπαρξη ενός ενιαίου διαύλου επικοινωνίας πλαισιωµένου από 

πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν τη συµµετοχή όλων των φορέων του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπα επικοινωνίας 

που επιτρέπουν στις ίδιες πληροφορίες και υπηρεσίες να είναι διαθέσιµες µέσα 

από τα ίδια κανάλια, αλλά και να είναι προσπελάσιµες από άτοµα µε 

διαφορετικές δεξιότητες και γνώσεις. 

 

Συµµετοχή-ανοιχτή επικοινωνία 

Στόχος του ηλεκτρονικού κράτους είναι να επιτύχει συνεχή επικοινωνία µεταξύ 

κυβέρνησης, πολιτών και επιχειρήσεων. Από τη µια, αυξάνονται οι δυνατότητες 

προσωπικής παρέµβασης ή συµµετοχής των πολιτών σε δηµόσιες 

διαβουλεύσεις σε ζητήµατα αιχµής, µε το σχηµατισµό ηλεκτρονικών οµάδων 

‘πίεσης και έκφρασης’ και την αποστολή µαζικών ηλεκτρονικών επιστολών 

διαµαρτυρίας ή παρέµβασης. Οι δε επιχειρήσεις αποκτούν οφέλη, ειδικά σε 

θέµατα που αφορούν σε διαγωνισµούς (προµήθειες) και οικονοµικές 

συναλλαγές. ∆ηµιουργείται, γενικότερα, ένα πλαίσιο το οποίο µε τη 

δηµοσιοποίηση πληροφοριών διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και 

στηρίζει το βασικό δικαίωµα πρόσβασης στην πληροφόρηση.     

 

Ταυτοπροσωπία(Authentication) και προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων (Privacy)  

Η σηµαντικότερη, ίσως, απειλή για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά στα 

ζητήµατα ασφαλείας. Με την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών ασφαλείας 

περιφρουρείται το σύστηµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αποφεύγονται 

‘επιθέσεις’ σε πληροφορίες και σε στοιχεία που αφορούν σε προσωπικά 
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δεδοµένα. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες µέθοδοι, αρκετά εξελιγµένες και 

αποτελεσµατικές, που κατά κύριο λόγο επιτρέπουν την ταυτοποίηση των 

χρηστών.  

 

1.7. Οφέλη 

 

 Μια ηλεκτρονική κυβέρνηση µε το σωστό σχεδιασµό των υπηρεσιών της και µε 

τη διασφάλιση όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι σε θέση να 

αποκοµίσει όλα τα δυνατά στρατηγικά, διοικητικά και λειτουργικά οφέλη.17Τα 

στρατηγικά οφέλη προσδίδουν σε ένα κράτος, που είναι φορέας σύγχρονων 

µορφών διακυβέρνησης, πλεονεκτήµατα στρατηγικά απέναντι στις 

παραδοσιακές µορφές διακυβέρνησης.  

 Βελτίωση της ανταπόκρισης προς τους πελάτες.  

 Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 

 Βελτίωση συνεργασιών. 

 

Τα διοικητικά οφέλη απορρέουν από την αναδιάρθρωση των εσωτερικών 

δοµών της κυβερνητικής διαχείρισης των δηµόσιων υπηρεσιών. Μπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω: 

 Μείωση κόστους. 

 Μείωση χρόνου ανάδρασης. 

 Υποστήριξη νέων συνεργασιών. 

Τέλος, τα λειτουργικά οφέλη σχετίζονται αποκλειστικά και µόνο µε τη 

λειτουργία του κράτους ως επιχείρηση, και είναι:  

                                                 
17 ΧRAM, ό.π., σ. 37. 
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 Αναβάθµιση της εικόνας. 

 Βελτίωση στην πρόσβαση, στη χρήση και στην αξιοπιστία των 

πληροφοριών. 

 Αυτοµατοποίηση διαδικασιών, ολοκλήρωση υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

 

2.1.  Εισαγωγή  

 

Η ύπαρξη συγκεκριµένης πολιτικής στρατηγικής για τη δηµιουργία της ψηφιακής 

κυβέρνησης καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική. Είναι επιτακτική η υιοθέτηση µιας 

στρατηγικής µετασχηµατισµού. Πρέπει να υπάρξει στρατηγική διαχείρισης 

διαδικασιών, δοµών και αλλαγής νοοτροπίας των λειτουργών της δηµόσιας 

διοίκησης. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, εντάσσεται τόσο η 

αναδιοργάνωση του back-office, όσο και η στρατηγική διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναµικού των δηµόσιων οργανισµών. 

  

2.1.1.  Αναδιοργάνωση του back-office 

 

Όλοι όσοι εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκσυγχρονισµού 

της δηµόσιας διοίκησης, παραδέχονται ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν 

αποτελεί απλά µια τεχνολογική µεταρρύθµιση. Είναι ένα δύσκολο εγχείρηµα 

που αφορά το συνδυασµό πολιτικών στοχεύσεων, κοινωνικών αναγκών, 

θεσµικών µετασχηµατισµών λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και 

τεχνολογικών υποδοµών. 

 

Η ύπαρξη των κατάλληλων τεχνολογικών υποδοµών είναι σαφώς επιτακτική, 

όµως, η χρησιµοποίησή τους δεν είναι δυνατή αν προηγουµένως δεν έχει 
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επιτευχθεί η εσωτερική αναδιοργάνωση των δηµόσιων υπηρεσιών. Οι 

οργανισµοί πρέπει να έχουν ως στόχο τους, όχι την αυτοµατοποίηση 

υπαρχουσών λειτουργιών, αλλά τη δηµιουργία νέων αποτελεσµατικότερων 

διαδικασιών. Άλλωστε, τα οφέλη από την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών 

επιτυγχάνονται όταν αυτές χρησιµοποιούνται µε στόχο την αλλαγή στον τρόπο 

λειτουργίας µιας υπηρεσίας.  

 

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για ένα πελατοκεντρικό σύστηµα µε πυρήνα τον 

πολίτη, απαιτούν ολοκληρωµένες υποδοµές, νέα συστήµατα εργασίας, 

οργανωτικές δοµές και σύγχρονα µοντέλα διοίκησης. Η ουσιαστική 

αναδιοργάνωση του λεγόµενου «back-office» των ευρωπαϊκών δηµόσιων 

διοικήσεων είναι η πλέον κρίσιµη παράµετρος για την πλήρη αξιοποίηση των 

στόχων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

Ο όρος «back-office» προσδιορίζει την αναδιοργάνωση της λειτουργίας των 

δηµόσιων υπηρεσιών ως τις αλλαγές στις ροές εργασιών (ανασχεδιασµό 

διαδικασιών) ή στη δοµή των δηµόσιων υπηρεσιών (π.χ. κατανοµή 

αρµοδιοτήτων, διεργασιών, ενεργειών) που απαιτούνται για την παραγωγή και 

ηλεκτρονική παροχή τους.18    

 

Προκειµένου να επιτευχθεί πρόοδος, είναι αναγκαίο κανείς να κατανοήσει την 

πολυπλοκότητα της ενοποίησης του back-office, της αναδιοργάνωσης των 

λειτουργιών των δηµόσιων οργανισµών, αλλά και τις διαφορετικές παραµέτρους 

που προκαλούν αυτή την πολυπλοκότητα. Εξαιτίας του ότι οι υπηρεσίες της  

                                                 
18 Η. Καστρίτη, Η εσωτερική αναδιοργάνωση των δηµόσιων υπηρεσιών προϋπόθεση για το  

e-government, περιοδικό KNOW-HOW, Μάιος 2004. σ. 24. 
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ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι αρκετά ετερογενείς, δεν υπάρχει ένα γενικό 

µοντέλο ενοποίησης του back-office. Από την άλλη, είναι πολύ χρήσιµο να 

επιµείνει κανείς στο ότι κάθε περίπτωση είναι µοναδική και ότι δεν είναι δυνατή 

οποιαδήποτε γενίκευση. 

 

Στα πλαίσια των παραπάνω παρατηρήσεων, κινήθηκε και η έρευνα 19  που 

διενεργήθηκε για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European 

Commission), από το ∆ανικό τεχνολογικό ίδρυµα και το πανεπιστήµιο της 

Βρέµης (Γερµανία). Οι περισσότερες µέχρι τώρα έρευνες είχαν εστιάσει σ’ αυτή 

καθαυτή την παροχή των ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών (front-office) και 

στην αξιολόγησή της. Λόγω της πολυπλοκότητας, δεν είχε αποδοθεί η 

απαιτούµενη σηµασία στο πως πρέπει, ή θα έπρεπε, οι κυβερνήσεις να 

αναδιοργανώσουν τις ροές εργασιών τους, διατµηµατικά και διατοµεακά για να 

επιτρέψουν την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών. 

 

Η έρευνα αυτή, µε τίτλο «Αναδιοργάνωση της λειτουργίας των δηµόσιων 

υπηρεσιών για καλύτερες ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες», αξιολογεί τις 

µεθόδους αναδιοργάνωσης των 20 βασικότερων δηµόσιων υπηρεσιών της ΕΕ 

που πρέπει να παρέχονται διαδικτυακά. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν τις 

µέχρι τώρα εµπειρίες, σύµφωνα µε τις οποίες δεν είναι η υιοθέτηση των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που προκαλεί τα 

αναµενόµενα οφέλη για τις δηµόσιες υπηρεσίες, αλλά η δυνατότητα της 

                                                 
19 Danish Technological Institute & Institut für Informationsmanagement GmbH of the University 

of Bremen, Reorganisation of Government Back Offices for Better Electronic Public Services-

European Good Practices (Back-office reorganisation), Final Report to the European 

Commission, January 2004. 
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τεχνολογίας να επανακαθορίζει τις διαδικασίες και τις δοµές, απλουστεύοντας, 

καταργώντας ή βελτιώνοντας τη σχέση µε τον πολίτη ή την επιχείρηση. Πιο 

συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µόνο το 20% της εξοικονόµησης 

δαπανών προέρχεται κατευθείαν από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Το 

υπόλοιπο 80% είναι αποτέλεσµα του επανασχεδιασµού των οργανωτικών 

διαδικασιών. Συνεπώς, υπάρχει σαφής και ισχυρή σύνδεση ανάµεσα στην 

αναδιοργάνωση της λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών (back-office) και της 

ποιότητας στην ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών (front-office).         

 

Σύµφωνα µε την έρευνα, δεν υπάρχει ένα ενιαίο µοντέλο πάνω στο οποίο 

µπορεί να βασιστεί η αναδιοργάνωση των διαδικασιών. Αντ’ αυτού προτείνεται 

ένα εννοιολογικό πλαίσιο βασισµένο κατά πρώτο λόγο στο διαχωρισµό 

ανάµεσα σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από ένα επίπεδο του οργανισµού 

και σε όσες για να καταλήξουν στον πολίτη είναι αναγκαίο περάσουν από 

περισσότερα του ενός επίπεδα. Κατά δεύτερο λόγο, γίνεται διάκριση ανάµεσα 

στην παροχή µιας µόνο υπηρεσίας (που µπορεί να έχει προέλθει και από την 

ενοποίηση υπηρεσιών – bundling ή την ολοκλήρωση των βασικότερων από 

αυτές - integration) ή στην παροχή πολλαπλών υπηρεσιών. Ο συνδυασµός 

αυτών των δύο διαστάσεων οδηγεί στα παρακάτω τέσσερα µοντέλα, που 

απεικονίζονται στον Πίνακα 2.1. 
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Πίνακας 2.1 

Μοντέλο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 

Front-office  

Back-office 

Μία 
υπηρεσία 

Πολλαπλές 
υπηρεσίες 

Ένα επίπεδο Μοντέλο Α Μοντέλο Β 

Πολλαπλά επίπεδα Μοντέλο C Μοντέλο D 

 

Εντάσσοντας, λοιπόν, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε ένα από τα παραπάνω 

µοντέλα, µπορούν να ακολουθηθούν συγκεκριµένες πρακτικές που θα 

οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσµατα και σε ορθή αναδιοργάνωση των ροών 

εργασιών. 

 

Με βάση τη µελέτη 29 περιπτώσεων καλής πρακτικής κρατών της ΕΕ, 

ανιχνεύονται και προτείνονται στρατηγικές αναδιοργάνωσης, οι οποίες 

εκτείνονται από την ψηφιοποίηση έως τη σε βάθος αναδιοργάνωση, ανάλογα 

την περίπτωση. Το κοινό συµπέρασµα που τελικά προκύπτει, είναι ότι µια 

σηµαντική παρέµβαση µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα πρέπει να στοχεύει στη 

συρρίκνωση των υποστηρικτικών διαδικασιών και την παράλληλη ενδυνάµωση 

των σηµείων διάθεσης των υπηρεσιών. To back-office, δηλαδή το σύνολο των 

εσωτερικών διαδικασιών της δηµόσιας διοίκησης, µπορεί να είναι µικρότερο και 

«εξυπνότερο», ολοκληρώνοντας τις διάφορες διαδικασίες και τις λειτουργίες, 

αυξάνοντας την παραγωγικότητα, κλπ., ενώ το front-office είναι ανάγκη να είναι 

µεγαλύτερο και καλύτερο, προκειµένου να παρέχονται πολιτο-κεντρικές και 

εύχρηστες υπηρεσίες. 
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 2.1.2.  Προετοιµασία του έµψυχου δυναµικού 

 

Από τη φύση του ο άνθρωπος έχει την τάση να δέχεται και να εγκρίνει 

αλλαγές 20  που αναφέρονται σε υλικά πράγµατα, αλλά να αντιστέκεται σε 

αλλαγές στις διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις, µιας και αυτές απειλούν 

τη σιγουριά και τους οικείους και κανονικούς τρόπους διαβίωσης. Όπως µια 

επιχείρηση, έτσι και ένας δηµόσιος οργανισµός οφείλει να έχει την ικανότητα να 

αντιδρά στις συνθήκες αλλαγής, µεταβάλλοντας τη δικής του πολιτική και δοµή 

έγκαιρα. Στόχος είναι η αποτελεσµατική εφαρµογή µιας στρατηγικής που να 

βασίζεται στις αρχές της ορθής διαχείρισης αλλαγών, στην ύπαρξη ενός 

αποτελεσµατικού ηγέτη, αλλά και στη µείωση του βαθµού αντίστασης των 

εργαζόµενων. 

 

Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση η πιο σηµαντική συνιστώσα έχει να κάνει µε 

τον άνθρωπο και το πώς αυτός αξιοποιεί την τεχνολογία. Ο ρόλος των 

υπαλλήλων είναι καίριος και καλύπτει όλο το φάσµα της ιεραρχίας, από τους 

διευθυντές υπηρεσιών, µέχρι τους υπαλλήλους που έρχονται κάθε µέρα σε 

επαφή µε το κοινό. Αν οι  υπάλληλοι δεν γνωρίζουν τις αξίες που υπηρετεί και 

τους στόχους που έχει θέσει µια µεταρρύθµιση, καθώς και τον δικό τους ρόλο 

στην προσπάθεια για αλλαγή, τότε δεν έχουν κανένα λόγο να απαγκιστρωθούν 

από την υφιστάµενη κατάσταση πραγµάτων. 

 

Τα ηγετικά κυβερνητικά στελέχη διαδραµατίζουν κοµβικό ρόλο για τη γεφύρωση 

του χάσµατος µεταξύ του σχεδιασµού µιας µεταρρύθµισης και της εφαρµογής 

                                                 
20 Χ. Κανελλόπουλου, Μάνατζµεντ Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση, Αθήνα 1995, σ. 549. 
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της. Κρίνεται αναγκαία η ύπαρξή τους, ώστε να αναλάβουν το βάρος των 

πρωτοβουλιών και να υποστηρίξουν τις απαιτούµενες αλλαγές. Οι ηγέτες αυτοί 

πρέπει να αναπτύξουν δίκτυα πληροφόρησης, και να έχουν επαφές µε όλους 

τους εµπλεκόµενους φορείς.  Ο δηµόσιος τοµέας, γενικά, παρουσιάζει 

µοναδικές προκλήσεις για την άσκηση της ηγετικότητας. Οι µεταβολές της 

αποστολής και το ασαφές όραµα της διοίκησης συχνά δηµιουργούν σύγχυση 

στα αναµενόµενα από τις µεταρρυθµίσεις και τα ηγετικά στελέχη. Οφείλουν, 

όµως, και οι ίδιοι να είναι χρήστες της τεχνολογίας, ώστε να έχουν άποψη για τα 

οφέλη και τις αλλαγές που επιφέρει στον τρόπο εργασίας. 

 

Από την άλλη πλευρά, οι µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα επιτρέπουν την 

ανάδειξη νέων και ευέλικτων ηγετικών στελεχών. Οι δηµόσιοι οργανισµοί 

οφείλουν να επικεντρώνονται ξεκάθαρα στην ανάπτυξη των ηγετικών 

ικανοτήτων εντοπίζοντας και εκπαιδεύοντας21 εν δυνάµει ηγέτες. Η κυβέρνηση 

µπορεί να παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη της ηγετικότητας ενθαρρύνοντας 

την καινοτοµία, ανταµείβοντας την επιτυχία και παρέχοντας στους δυνητικούς 
                                                 
21 OECD Public Management Policy Brief No.9, “Government of the Future”, «Αναγνωρίζοντας 

ότι το συνεργατικό ύφος ηγεσίας αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των 

στελεχών, η Οµοσπονδιακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Γερµανίας έχει διαµορφώσει ένα 

πρόγραµµα εκπαίδευσης εντός του εργασιακού χώρου που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 

συγκεκριµένων ηγετικών ικανοτήτων. Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει µαθήµατα για την 

παρουσίαση σύγχρονων µεθόδων συνεργασίας και άσκησης ηγεσίας, καθώς και για την 

αξιοποίηση της άτυπης συνεννόησης µεταξύ των εργαζοµένων ως εργαλείου ενός ηγέτη για την 

αύξηση της αποδοτικότητας. Όλα τα Υπουργεία της Γερµανίας εγγυώνται σήµερα ότι 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό του εργάσιµου χρόνου σε κάθε υπηρεσία έχει σχεδιαστεί να 

αφιερωθεί σε περαιτέρω εκπαίδευση, µε στόχο όλο το προσωπικό να λάβει περίπου 15 ηµέρες 

συνολικής πρόσθετης εκπαίδευσης εντός µιας τριετίας». 
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ηγέτες την ευκαιρία να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες µέσα από το ίδιο το 

εργασιακό τους αντικείµενο.  

 

Οι εργαζόµενοι του δηµόσιου τοµέα, από την πλευρά τους, θα κληθούν να 

ακολουθήσουν τα παρακάτω22: 

1. Να υιοθετήσουν τη νέα αντίληψη σχετικά µε την εξυπηρέτηση του πολίτη, 

και κάθε τους ενέργεια να αντανακλά αυτές τις νέες συνθήκες 

διακυβέρνησης. 

2. Να συµµετέχουν στη σύνθεση των στόχων και των δραστηριοτήτων του 

τοµέα ευθύνης τους, όντας σε πλήρη εναρµόνιση µε το ευρύτερο 

στρατηγικό πλάνο του οργανισµού. 

3. Να µη διστάζουν να συµµετέχουν σε έργα τα οποία περιορίζουν ή 

αλλάζουν τον οργανισµό, έτσι ώστε να συνεχίζει απρόσκοπτα η 

διαδικασία ενσωµάτωσης των λειτουργιών της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στο δηµόσιο τοµέα. 

4. Να υποστηρίζουν τον τοµέα τους µε το να κατανοούν τις συνέπειες που 

προκαλούνται µε τη νέα µορφή διακυβέρνησης.  

5. Να υποστηρίζουν την εκπαίδευσή23 τους στις νέες τεχνολογίες και τους 

νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών, αλλά και τη διεύρυνση των 

δυνατοτήτων τους σε συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες. 

                                                 
22 XRAM, ό.π, σ. 15. 

23  Για παράδειγµα, το Treasury Board of Canada Secretariat (TBS), µαζί µε άλλους 

κυβερνητικούς φορείς, έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες, προκειµένου οι δηµόσιοι υπάλληλοι να 

είναι έτοιµοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους on-line, υλοποιώντας έτσι το όραµα του e-

government. : IM/IT Executive Development, IM/IT Management Development, Computer 

Services Bridging Program (CSBP), IT Learning and Professional Development, Career 

Opportunity System.     
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Βέβαια, για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω δεν αρκεί η θέληση και η 

προσπάθεια των εργαζόµενων. Πρέπει η ίδια η κυβέρνηση σε συνεργασία µε τα 

ηγετικά της στελέχη να δηµιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν 

την οµαλή προσαρµογή των υπαλλήλων στις νέες συνθήκες εργασίας. Στα 

πλαίσια αυτής της στρατηγικής, αντιπρόσωποι στο Συµπόσιο του ΟΟΣΑ το 

1999 επεσήµαναν τους επόµενους βασικούς παράγοντες για να επιτευχθεί η 

υποστήριξη των εργαζοµένων σε µια µεταρρυθµιστική προσπάθεια.  

 Κατανόηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων. Οι εργαζόµενοι πρέπει 

να γίνονται κοινωνοί 1) των κοινών αξιών που βρίσκονται στη βάση της 

µεταρρύθµισης, 2) του χρονοδιαγράµµατος και των αναµενόµενων 

αποτελεσµάτων και 3) του δικού τους ρόλου στις επερχόµενες αλλαγές. Η 

προσωπική αφοσίωση των εργαζοµένων είναι ζωτική για την επιτυχία της 

µεταρρυθµιστικής προσπάθειας. 

 Τονισµός των θετικών στοιχείων. Η επικοινωνία πρέπει να εστιάζει στις 

δυνατότητες που δηµιουργεί η επιτυχία της µεταρρύθµισης. Αυτό δεν 

σηµαίνει ότι το κόστος της αλλαγής πρέπει να αγνοείται, αλλά εφόσον οι 

εργαζόµενοι πρέπει να υποστούν το κόστος αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν 

εκ των προτέρων ποια είναι τα οφέλη. 

 Ανάπτυξη ηγετών της αλλαγής. Θα πρέπει να εντοπιστούν τα στελέχη 

εκείνα που απολαµβάνουν εµπιστοσύνης και µπορούν να εµπνεύσουν τους 

υπόλοιπους εργαζόµενους προς το όραµα της αλλαγής. 

 Ανταµοιβή της αλλαγής. Είναι αναγκαίο να εισαχθούν κίνητρα για την 

αλλαγή της συµπεριφοράς. Τα κίνητρα αυτά µπορούν να συµπεριλαµβάνουν 

και µη οικονοµικές ανταµοιβές, όπως η δηµόσια αναγνώριση της επιτυχίας 

και η παροχή περισσότερης ευχέρειας και υπευθυνότητας σε εκείνους που 

αποδεικνύουν ότι συµµερίζονται το όραµα της αλλαγής. 
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 ∆ηµιουργία ευκαιριών. Θα πρέπει να προσφερθεί στους εργαζόµενους η 

εκπαίδευση αλλά και η συνδροµή που χρειάζονται ώστε να µπορέσουν να 

ενταχθούν στο νέο όραµα.                

                                                                                                          

2.2.  ∆ιαλειτουργικότητα των συστηµάτων 

 

Σε σηµείο-κλειδί για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναδεικνύεται η 

διαλειτουργικότητα των συστηµάτων, δηλαδή η ύπαρξη προτύπων και µεθόδων 

που επιτρέπουν τη διασύνδεση πολλών διαφορετικών πληροφοριακών 

συστηµάτων, ώστε να λειτουργούν σαν ενιαίο σύστηµα, που εγκαθίστανται στη 

δηµόσια διοίκηση.  

 

Με την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας 24  θα επιτευχθεί η αύξηση των 

ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών στον πολίτη και θα βελτιωθεί η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ήδη από τα τέλη του 1990 έχει αναγνωριστεί η 

ανάγκη στον ευρωπαϊκό χώρο για την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ 

των συστηµάτων των φορέων της δηµόσιας διοίκησης, ώστε να διασφαλίζονται 

η µεταφορά και η χρησιµοποίηση της πληροφορίας µε οµοιογενή και 

αποτελεσµατικό τρόπο.  

 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της βρετανικής πρωτοβουλίας e-

government, η οποία χαρακτηρίζει τη διαλειτουργικότητα ως τον ακρογωνιαίο 

λίθο της γενικής στρατηγικής της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της 

                                                 
24  Άρθρο στο περιοδικό Digital Business, Παρασκευή 19 ∆εκεµβρίου 2003, 

http://www.disabled.gr/portal/modules.php?name=News&file=article&sid=477. 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, που, µε την απόφαση (No 1720/1999/EC) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (12 Ιουλίου 1999), υιοθετεί µια 

σειρά από προγράµµατα. Ο στόχος των προγραµµάτων IDA1, 2 (Interchange 

of Data between Administrations· 1995-1997, 2002) είναι η δηµιουργία 

τηλεµατικών δικτύων ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των επιµέρους 

ευρωπαϊκών εθνικών διοικήσεων – η δηµιουργία και λειτουργία αυτών των 

δικτύων υπηρετούν την ανάγκη για βελτίωση της διαλειτουργικότητας, η οποία 

µε τη σειρά της εγγυάται τον περιορισµό του κόστους και την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας. 

 

Στον ελλαδικό χώρο για την προώθηση της αρχής αυτής, η Ειδική Γραµµατεία 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας, προκειµένου να διασφαλίσει την αποδοτική 

και αποτελεσµατική χρήση των πόρων του Προγράµµατος που διαχειρίζεται, 

προετοίµασε Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης το 

οποίο αφού ετέθη σε διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης στην επίσηµη 

ιστοσελίδα για την Κοινωνία της Πληροφορίας25 και ενσωµατώθηκαν τα σχόλια 

της διαβούλευσης διατίθεται στους ενδιαφερόµενους φορείς. Τα αποτελέσµατα 

αυτής της διαδικασίας συζητούνται µε την αρµόδια Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης προκειµένου να ληφθούν οριστικές αποφάσεις.  

 

Στόχος είναι η ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ όλων των ελληνικών 

δηµόσιων οργανισµών (υπουργεία, νοµαρχίες, δήµοι, περιφέρειες), ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, του πολίτη, καθώς και -ιδανικά- µεταξύ της Ελλάδας και 

συστηµάτων άλλων χωρών (E.Ε. , Η.Π.Α., Ασία κ.λπ.) για την κάλυψη όλων 

των τοµέων της οικονοµίας. 

                                                 
25 http://www.infosociety.gr/infosoc/policies/gov/2.html 



 

 34

2.3.  Τεχνολογική υποδοµή  

 

Η εθνική υποδοµή  επικοινωνιών αποτελεί το «θεµέλιο λίθο» ενός ηλεκτρονικού 

κράτους. Περιλαµβάνει ενσύρµατες, ασύρµατες, επίγειες, δορυφορικές 

τηλεπικοινωνίες,  δίκτυα  υπολογιστών, συστήµατα µετάδοσης  και µεταγωγής, 

ψηφιακή  τηλεόραση,  µεγάλο  φάσµα τερµατικού  εξοπλισµού όπως  και 

υπηρεσίες  και  εφαρµογές  λογισµικού, βάσεις  δεδοµένων,  ηλεκτρονικά  

αρχεία και  ψηφιακές  βιβλιοθήκες.  Η  υποδοµή αυτή κάνει δυνατή τη γρήγορη, 

φιλική και µε  χαµηλό  κόστος  αποθήκευση, ανάκτηση, διακίνηση και 

επεξεργασία της ψηφιοποιηµένης  πληροφορίας  υπό  τη µορφή φωνής, 

δεδοµένων, εικόνας.  

 

Η ταχύτατη ανάπτυξη των νέων δικτυακών τεχνολογιών και η επερχόµενη 

σύγκληση τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ηλεκτρονικών µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης, επιφέρουν σηµαντικές ανατροπές στα οικονοµικά µοντέλα 

ανάπτυξης στους τοµείς των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, των 

Υπηρεσιών και του Εµπορίου. Η ανταγωνιστικότητα ενός κράτους στο σηµερινό 

περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας και ψηφιακής σύγκλισης, συσχετίζεται έντονα 

µε την ύπαρξη προηγµένων δικτυακών υποδοµών υψηλής ποιότητας, 

χωρητικότητας και απόδοσης, οι οποίες προσφέρουν εύκολη, ασφαλή και 

αδιάλειπτη πρόσβαση στο διεθνές "ηλεκτρονικό πλέγµα" της γνώσης και του 

εµπορίου, µε προσιτά τιµολόγια χωρίς τεχνητούς αποκλεισµούς.26 

 

                                                 
26 http://ru6.cti.gr/broadband/el/steps.php 
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Η λέξη-κλειδί γι' αυτό είναι το Bandwidth ή -απλούστερα- η ταχύτητα 

ανταλλαγής πληροφοριών µέσω των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Αυτό 

εξασφαλίζουν τα ευρυζωνικά δίκτυα, που αποτελούν τον πιο δυναµικά 

αναπτυσσόµενο τοµέα του ∆ιαδικτύου. Όσο πιο µεγάλο είναι το εύρος ζώνης 

ενός δικτύου µεταφοράς και ανταλλαγής δεδοµένων και πληροφοριών, τόσο 

καλύτερες, περισσότερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες µπορούν να 

δηµιουργηθούν. Υπηρεσίες που αφορούν όλους τους τοµείς των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων. 

 

Ευρυζωνικότητα 27  ορίζεται µε ευρεία έννοια ως το προηγµένο, εφικτό και 

καινοτόµο από πολιτική, κοινωνική, οικονοµική και τεχνολογική άποψη 

περιβάλλον αποτελούµενο από: 

 την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο ∆ιαδίκτυο σε όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, µε ανταγωνιστικές τιµές (µε τη µορφή 

καταναλωτικού αγαθού), χωρίς εγγενείς περιορισµούς στα συστήµατα 

µετάδοσης και τον τερµατικό εξοπλισµό των επικοινωνούντων άκρων  

 την κατάλληλη δικτυακή υποδοµή που: α) επιτρέπει την κατανεµηµένη 

ανάπτυξη υπαρχόντων και µελλοντικών δικτυακών εφαρµογών και 

πληροφοριακών υπηρεσιών, β) δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης 

των χρηστών σε αυτές γ) ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρµογών 

σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιµότητα, και δ) είναι ικανή να 

αναβαθµίζεται συνεχώς και µε µικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί 

να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και µετεξελίσσονται µε 

                                                 
27http://www.broad-band.gr  
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ρυθµό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και 

της τεχνολογίας επικοινωνιών  

 την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει α) ανάµεσα σε εναλλακτικές 

προσφορές σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισµό του, β) µεταξύ 

διαφόρων δικτυακών εφαρµογών και γ) µεταξύ διαφόρων υπηρεσιών 

πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και µε πιθανή συµµετοχή του ίδιου του 

πολίτη στην παροχή περιεχοµένου, εφαρµογών και υπηρεσιών  

 το κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο αποτελούµενο από πολιτικές, µέτρα, 

πρωτοβουλίες, άµεσες και έµµεσες παρεµβάσεις, αναγκαίες για την 

ενδυνάµωση της καινοτοµίας, την προστασία του ανταγωνισµού και την 

εγγύηση σοβαρής ισορροπηµένης οικονοµικής ανάπτυξης ικανής να 

προέλθει από τη γενικευµένη συµµετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την 

Κοινωνία της Πληροφορίας. 

 

Οποιοσδήποτε µπορεί, µε τη βοήθεια των παραπάνω δικτύων, να 

διεκπεραιώσει υποθέσεις του δηµοσίου, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί τις 

υπηρεσίες του. Πώς µπορούν να υλοποιηθούν οι ευρυζωνικές συνδέσεις; Οι 

µορφές είναι πολλές: Συνδέσεις Internet ADSL, το ασύρµατο Internet WiFi, το 

Wi max (ασύρµατη σύνδεση µεγαλύτερων δυνατοτήτων), κινητά τηλέφωνα µε 

σύνδεση 3G, δορυφορικές επικοινωνίες, καλωδιακή τηλεόραση και δίκτυα 

οπτικών ινών. 

 



 

 37

2.4.  Νοµικά Προβλήµατα 

 

Η µετάβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση δηµιουργεί σοβαρά θέµατα 

σχετικά µε τη συλλογή, τη διαχείριση και τη διατήρηση πληροφοριών. Ιδιαίτερα 

δε έντονα είναι τα προβλήµατα, όταν η µετάβαση πραγµατοποιείται σε µικρό 

χρονικό διάστηµα και ο σχεδιασµός των διαδικασιών έχει γίνει µε τρόπο που 

δεν ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ανάµεσα σε αυτές τις 

κρίσιµες για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση καταστάσεις είναι και όσες αφορούν 

άµεσα στο νοµικό τοµέα.  

  

Καλείται, λοιπόν, κάθε κυβέρνηση και µεµονωµένα, αλλά και σε συνεργασία µε 

τα υπόλοιπα κράτη, να αντιµετωπίσει όλες τις αντιξοότητες που αφορούν στα 

νοµικά ζητήµατα, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη συµµετοχή των πολιτών και των 

επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό κράτος. Καθήκον του κράτους είναι η δηµιουργία 

ενός κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ευέλικτου, 

ανάλογου µε την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας. Ο νοµοθέτης έχει αναλάβει 

δύσκολο έργο, καθώς καλείται να ρυθµίσει ένα αντικείµενο κάθε άλλο παρά 

στατικό. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταβάλλονται µε ρυθµούς και 

κατευθύνσεις εξέλιξης όχι πάντοτε προδιαγνώσιµους. Ο ρυθµός παραγωγής 

του δικαίου υπολείπεται φανερά του ρυθµού προόδου της τεχνολογίας. Η ίδια η 

φύση της τεχνολογίας εξαναγκάζει σε συνεχή αναθεώρηση των ρυθµίσεων28. 

 

Από νοµικής πλευράς, ζητήµατα ανακύπτουν τόσο για την κυβέρνηση, όσο και 

για τους πολίτες. Το κράτος οφείλει να προσέξει τα παρακάτω θέµατα: 

                                                 
28 Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, όπ. σ.122.  
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1. Να δηµιουργήσει προστατευτική ασπίδα, ώστε το πληροφοριακό κεφάλαιο 

που συσσωρεύεται να είναι προστατευµένο, και εποµένως αξιοποιήσιµο 

από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

 

2. Ορισµένοι τύποι συναλλαγών έως τώρα απαιτούσαν συγκεκριµένου τύπου 

έγγραφα, τα οποία για να έχουν ισχύ έπρεπε να είναι υπογεγραµµένα. Κάτι 

ανάλογα πρέπει να ισχύει και στις ηλεκτρονικές διαδικασίες; Αν ναι, µε ποιο 

τρόπο; 

 

3. Πρέπει να είναι σίγουρο τόσο για την αυθεντικότητα των ηλεκτρονικών 

εγγράφων29 που λαµβάνει, όσο και για το ότι πράγµατι τα έγγραφα αυτά 

προέρχονται από τον υπογράφοντα. (ταυτοποίηση) 

 

4. Κατά το σχεδιασµό τους, οι ηλεκτρονικές διαδικασίες πρέπει να λαµβάνουν 

υπ’ όψιν τους την ύπαρξη σχετικών νόµων (π.χ. οι νόµοι που αφορούν στην 

ιδιωτικότητα, στην εµπιστευτικότητα, αλλά και στην πρόσβαση των ατόµων 

µε ειδικές ανάγκες), και να συµµορφώνονται  µε αυτούς. 

 

Από την πλευρά του, ο πολίτης το σηµαντικότερο, ίσως, πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει σχετίζεται µε την παραβίαση της ιδιωτικότητας του, και µε τη µη 

προστασία των προσωπικών του δεδοµένων. 

 

                                                 
29 Ως ηλεκτρονικά χαρακτηρίζονται τα έγγραφα εκείνα που έχουν ολοκληρωτικά ηλεκτρονική 

υπόσταση, δηλαδή καταχωρίσεις ηλεκτρονικών δεδοµένων σε µαγνητικό υλικό. 
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2.4.1. Προστασία προσωπικών δεδοµένων 

 

Στα σύγχρονα κράτη, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων αποτελεί 

αναφαίρετο δικαίωµα των πολιτών, το οποίο είναι θεσµικά κατοχυρωµένο µέσα 

από µια σειρά διακηρύξεων και συνταγµατικών κανόνων. Ο νοµοθέτης καλείται 

να σταθµίσει τα συγκρουόµενα συµφέροντα και να χαράξει τη διαχωριστική 

γραµµή µεταξύ της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των 

ατόµων και της ελεύθερης κυκλοφορίας των αναγκαίων πληροφοριών.    

 

Το νοµικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδοµένων 

 

Η ύπαρξη νοµοθετικού πλαισίου για την προάσπιση των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας του ατόµου 

υπήρχε και πριν την εµφάνιση του ∆ιαδικτύου. Η Κοινωνία της Πληροφορίας, 

όµως, και πιο συγκεκριµένα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επέφερε αλλαγές οι 

οποίες συντέλεσαν στη διαφοροποίηση των κινδύνων για την ιδιωτικότητα. 

Είναι επιτακτική, έτσι, η ύπαρξη ενός νέου κανονιστικού πλαισίου, ευέλικτου και 

ικανού να αντιµετωπίσει τις σύγχρονες απαιτήσεις. 

 

Αρκετά διεθνή κείµενα αποτελούν ασπίδα προστασίας του δικαιώµατος στην 

ιδιωτικότητα. Η «Οικουµενική διακήρυξη των δικαιωµάτων του Ανθρώπου» µε 

το άρθρο 12 και το «∆ιεθνές Σύµφωνο Ατοµικών και Πολιτικών δικαιωµάτων» 

µε το άρθρο 17 προστατεύουν τον ιδιωτικό βίο, ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
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δεσµευτικό κείµενο είναι η «Σύµβαση της Ρώµης για την προάσπιση των 

δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών»30. 

 

Στην Ευρώπη, ο πρώτος νόµος που αφορούσε την προστασία προσωπικών 

δεδοµένων από τη διοίκηση ψηφίστηκε στο κρατίδιο της Έσσης στη Γερµανία το 

1970. Ενώ ο πρώτος νόµος που αφορούσε και το δηµόσιο και τον ιδιωτικό 

τοµέα ψηφίστηκε στη Σουηδία το 197331. Στο Ευρωπαϊκό δίκαιο, σε αντίθεση µε 

το Αµερικάνικο, τόσο ο δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας εµπεριέχονται στην 

προστασία του νόµου. Παράλληλα, στην Ευρώπη η επεξεργασία των 

δεδοµένων γίνεται µε τη συγκατάθεση του υποκειµένου, ενώ στο αµερικανικό 

δίκαιο, η συγκατάθεση ζητείται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και η επεξεργασία 

γίνεται, εκτός αν το υποκείµενο εκφράσει την αντίρρησή του32.  

 

Στην Ελλάδα, µε το πρόσφατα αναθεωρηθέν Σύνταγµα33 προστέθηκε το άρθρο 

9Α σύµφωνα µε το οποίο: «καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, 

επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε ηλεκτρονικά µέσα, των προσωπικών του 

δεδοµένων, όπως νόµος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως 

νόµος ορίζει», ανάγοντας έτσι την προστασία των προσωπικών δεδοµένων σε 

συνταγµατικά προστατευόµενο ατοµικό δικαίωµα. Επιπλέον, το άρθρο 2 παρ. 1 

του Συντάγµατος ορίζει: «ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου 

                                                 
30 Ι.Καράκωστα, «∆ίκαιο και Internet. Νοµικά ζητήµατα του ∆ιαδικτύου», εκδ. Σάκκουλας, 2001, 

σελ. 126-129.  

31 Ι.Καράκωστα , ό.π., σ.142-150. 

32 Λ.Μήτρου, Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων, εκδ. Σάκκουλα, 1999, σ.18. 

33 Το νέο Σύνταγµα / πρακτικά συνεδρίου, εκδ. Σάκκουλα, 2001. 
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αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας», ενώ το δικαίωµα της 

ιδιωτικής ζωής προστατεύεται και από τη θεµελιώδη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 

1, σύµφωνα µε την οποία: «καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την 

προσωπικότητά του…εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και 

δεν παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη». Επιπλέον, τα άρθρα 9 και 19 

του ελληνικού Συντάγµατος κατοχυρώνουν το απαραβίαστο της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής του ατόµου καθώς και το απόρρητο των επικοινωνιών. 

 

Η χώρα µας συγκαταλέγεται µεταξύ των τελευταίων ευρωπαϊκών κρατών που 

υιοθέτησαν ρυθµίσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και την 

προστασία των ατόµων από αυτή. Αντίθετα, υπήρξε η πρώτη που 

εναρµονίσθηκε προς την κοινοτική οδηγία. Έτσι, ο ν. 2472/199734 (όπως πολύ 

πρόσφατα τροποποιήθηκε µε το ν. 2819/2000 35 ) «για τη συλλογή και 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» εναρµονίζει την ελληνική 

νοµοθεσία προς την κοινοτική οδηγία 95/46/ΕΚ, ενώ προσαρµογή του 

ελληνικού δικαίου προς την οδηγία 97/66/ΕΚ πραγµατοποιήθηκε µε ν. 

2774/1999 36  «για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον 

τηλεπικοινωνιακό τοµέα». Ο νόµος αυτός κατοχύρωσε σηµαντικά δικαιώµατα 

των συνδροµητών και χρηστών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως το 

δικαίωµα να αποκρούουν µη ζητηθείσες κλήσεις ή να µην περιλαµβάνονται σε 

ηλεκτρονικούς καταλόγους εφόσον δεν το επιθυµούν.   

 

                                                 
34 Βλ. Παράρτηµα IV. 

35 ΦΕΚ 84/15.3.2000 Τεύχος Α. 

36 Βλ. Παράρτηµα IV. 
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Βασική ρύθµιση του νόµου 2472/97 αποτελεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

∆εδοµένων η οποία συνίσταται µε το νόµο αυτό ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή 

και στην οποία ο νόµος παρέχει ευρύτατες αρµοδιότητες τόσο προληπτικές όσο 

και κατασταλτικές. 

 

Τελευταία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εξέδωσε την οδηγία 2002/58/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την 

επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα εισάγονται νέες προηγµένες ψηφιακές τεχνολογίες στα δηµόσια 

δίκτυα επικοινωνίας, οι οποίες δηµιουργούν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την 

προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή του 

χρήστη. Η επιτυχής διασυνοριακή ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών εξαρτάται 

εν µέρει από την πεποίθηση των χρηστών ότι δεν διακυβεύεται η ιδιωτικής τους 

ζωή. Να σηµειωθεί ότι η οδηγία αυτή µέχρι τη στιγµή της συγγραφής της 

παρούσας εργασίας δεν έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο. 

 

Σε όλες τις παραπάνω ρυθµίσεις πρέπει να προστεθούν και µια σειρά από 

διατάξεις, οι οποίες ισχύουν στην ελληνική δηµόσια διοίκηση και ρυθµίζουν την 

εύρυθµη λειτουργία της. Για παράδειγµα, το 1999 εκδόθηκε η εγκύκλιος 

∆ΙΑ∆Π/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα (µε 

τηλεοµοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο), ενώ το 2001 η εγκύκλιος 

∆ΙΑ∆Π/Α1/3753/19-2-2001, περιέγραφε αναλυτικά τους στόχους και τις δράσεις 

της ηλεκτρονικής διοίκησης.    
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Προβλήµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων σε εφαρµογές ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

 

Κατά το παρελθόν, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων αποτέλεσε 

αντικείµενο ερευνών, τόσο για την καταγραφή των προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει, όσο και για την αποτελεσµατική επίλυσή τους. Σχετική µε το ίδιο 

αντικείµενο ήταν επίσης η συζήτηση των Επιτρόπων των Αρχών Προστασίας 

∆εδοµένων, τον Απρίλη του 2002 στη Βόννη.  

 

Τα βασικότερα προβλήµατα που µπορούν να επισηµανθούν αναφορικά µε την 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών, συνοψίζονται στα 

παρακάτω37: 

 Η έλλειψη εµπιστοσύνης του πολίτη απέναντι στην ηλεκτρονική δηµόσια 

διοίκηση. Οι πελάτες των δηµόσιων οργανισµών αδυνατούν να εξοικειωθούν 

µε το σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο παροχής των υπηρεσιών, κυρίως διότι 

το κράτος δεν τους εµπνέει την αναµενόµενη εµπιστοσύνη. Η ανησυχία τους 

επικεντρώνεται στην αίσθηση ότι οι τράπεζες δεδοµένων που 

διαµορφώνονται και αποτυπώνουν το προφίλ των πολιτών, δεν τυγχάνουν 

της απαιτούµενης προσοχής.    

 Η περιορισµένη άσκηση από τον πολίτη των δικαιωµάτων του, όπως αυτά 

ορίζονται από τις Αρχές προστασίας. Οι πολίτες της ΕΕ, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω, έχουν το πλεονέκτηµα να διασφαλίζεται µέσω ρυθµιστικού 

πλαισίου η συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Φαίνεται, όµως, πως το δικαίωµά τους αυτό δεν το 

κάνουν χρήση αρκετά συχνά, εξαιτίας της ελλιπούς πληροφόρησης από τις 

                                                 
37 http://www.ekdd.gr/docs/ESDD/Sem_Erg_ID/Gen_Dioik/s0108c.pdf 
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δηµόσιες υπηρεσίες, µε αποτέλεσµα η ελευθερία του πολίτη να παραµένει 

σε τυπικό επίπεδο.  

 Η ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση του χρήστη των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών µε την ταυτόχρονη διασφάλιση της ιδιωτικότητας. Η εξακρίβωση 

της αυθεντικότητας των δεδοµένων, δηλαδή της ταυτότητας του αποστολέα, 

καθώς και η εξασφάλιση της ακεραιότητας των διακινουµένων µέσω του 

διαδικτύου εγγράφων, αποτελούν ένα επιπλέον ζήτηµα το οποίο καλούνται 

να επιλύσουν οι αρµόδιοι φορείς. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί 

προηγµένες κρυπτογραφικές µέθοδοι των ηλεκτρονικών δεδοµένων, έτσι 

ώστε αυτά να µπορούν να διαβαστούν µόνο µέσω ενός κλειδιού 

αποκρυπτογράφησης. Βασική εφαρµογή της κρυπτογραφίας είναι η 

ηλεκτρονική υπογραφή 38 η οποία αποσκοπεί στη διαβεβαίωση της 

γνησιότητας και της αυθεντικότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων. 

Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να τονισθούν και να διευκρινισθούν δύο 

ζητήµατα. Με τον όρο, καταρχήν, ηλεκτρονική υπογραφή δεν νοείται 

κάποιου είδους ηλεκτρονική αποτύπωση της ιδιόχειρης υπογραφής, αλλά 

µια µέθοδος τεκµηρίωσης µε ηλεκτρονικά µέσα (security procedure) που 

                                                 
38 Με  το  Π. 150/2001  (ΦΕΚ 125  Α΄) µεταφέρθηκε στο  Ελληνικό  ∆ίκαιο  η  Οδηγία 99/93/ΕΚ  

του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου «Σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για 

ηλεκτρονικές υπογραφές».  Ζητήµατα που αναφέρονται στις διατάξεις του Π∆ είναι  έννοµες  

συνέπειες  των  ηλεκτρονικών υπογραφών,  πρόσβαση  στην  αγορά,  αρχές  της εσωτερικής  

αγοράς,  διεθνείς  πτυχές,  ευθύνη  των παρόχων  πιστοποίησης,  υποχρέωση  για  την 

προστασία  προσωπικών  δεδοµένων,  ισχύοντες όροι  για  αναγνωρισµένα  πιστοποιητικά  και 

παρόχους  υπηρεσιών  πιστοποίησης  που εκδίδουν  αναγνωρισµένα  πιστοποιητικά, 

διασφάλισης  αξιοπιστίας  της  δηµιουργίας υπογραφής και συστάσεις για την επαλήθευση της 

υπογραφής. 
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χρησιµοποιείται σε συγκεκριµένες µηχανικές απεικονίσεις (εγγραφές 

δεδοµένων σε µαγνητικά µέσα ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων και της 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας )39 . Παράλληλα, πρέπει να γίνει διάκριση της 

ψηφιακής υπογραφής από την ηλεκτρονική υπογραφή. Η ψηφιακή 

υπογραφή αναφέρεται σε έναν τεχνικό όρο που υποδηλώνει τη 

συγκεκριµένη µέθοδο κρυπτογράφησης των δεδοµένων, ενώ η ηλεκτρονική 

υπογραφή είναι µια έννοια καταρχήν νοµική.    

 Η πολλαπλότητα των ταυτοτήτων, δυσκολίες στη συνύπαρξη και διαχείρισή 

τους. Ο σύγχρονος πολίτης διαθέτει πληθώρα ταυτοτήτων εξαιτίας των 

πολλαπλών ρόλων που επωµίζεται. Στο παρελθόν, τέτοιου είδους 

ταυτότητες ήταν η υπογραφή του, η ταχυδροµική διεύθυνση και ο κωδικός 

πελάτη σε επιχειρήσεις. Σήµερα τη θέση τους έχουν καταλάβει η ψηφιακή 

υπογραφή, το PIN, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας και η IP 

διεύθυνση. Μέσω των επισκέψεών του στο ∆ιαδίκτυο, ο χρήστης, είτε το 

θέλει, είτε όχι, αφήνει τα ψηφιακά του ίχνη, ακόµα και αν δεν προβεί στη 

χρήση κάποιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Το δίληµµα που εγείρεται είναι το 

κατά πόσο είναι θεµιτό να ενοποιηθούν όλες οι παραπάνω ταυτότητες µε 

σκοπό την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστηµάτων, ή µια τέτοια 

ενοποίηση θα έθετε ακόµα περισσότερο σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα των 

πολιτών.     

 Η ασφάλεια των δεδοµένων. Το µεγαλύτερο εµπόδιο που αντιµετωπίζει η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην προσπάθεια ανάπτυξής της είναι η 

αµφισβήτηση της ασφάλειας των συναλλαγών. Το κράτος οφείλει να παρέχει 

την αίσθηση στους πολίτες ότι παίρνει όλα τα αναγκαία µέτρα, έτσι ώστε να 

                                                 
39 Γ.Γεωργιάδη, Η σύναψη συµβάσεων µέσω του διαδικτύου, σ.166. 
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ενισχύσει τον έλεγχο πρόσβασης και την ασφάλεια ενός δικτύου µιας 

δηµόσιας υπηρεσίας, µε σκοπό την προστασία των υπολογιστών από τους 

ιούς, τις κλοπές, ‘λαθραίες’ εισχωρήσεις και τις επιζήµιες επιθέσεις στα 

δίκτυα.   

 Οι διασυνδέσεις αρχείων. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, 

η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων αποτελεί έναν από 

τους κυριότερους παράγοντες επιτυχίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Πρέπει, όµως, να εφαρµόζεται µέχρι το σηµείο εκείνο, όπου η συλλογή και η 

διασταύρωση δεδοµένων να µην υπερβαίνει τους εκάστοτε σκοπούς. 

∆ιαφορετικά, παραµονεύει ο κίνδυνος της πολλαπλής εκµετάλλευσης του 

οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού προφίλ του πολίτη.  

 Εκπαίδευση του προσωπικού. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει τοποθετήσει 

τη συνεχή εκπαίδευση στο κέντρο κάθε µετασχηµατισµού, ώστε να 

επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη αξιοποίηση της παρεχόµενης υπηρεσίας τόσο 

από τους αποδέκτες αυτής, όσο και από τους φορείς παροχής της. Οι 

υπάλληλοι οφείλουν να είναι ενήµεροι για τις υποχρεώσεις τους, αλλά και για 

τις κυρώσεις που θα αντιµετωπίσουν σε περίπτωση που προβούν σε 

σκόπιµη ή µη παραβίαση των αρχών και των κανόνων της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 Ο ιδιωτικός τοµέας, η εµπορική εκµετάλλευση προσωπικών δεδοµένων και ο 

ρόλος του κράτους. Ο δηµόσιος τοµέας δεν είναι σε θέση από µόνος του να 

πετύχει τη δηµιουργία και την εγκατάσταση ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού 

κράτους. Κρίνεται, έτσι, απαραίτητη η συνδροµή των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες µε την υψηλή τεχνογνωσία στις τηλεπικοινωνίες και 

στην ολοκλήρωση σύνθετων συστηµάτων, µπορούν να υλοποιήσουν τις 

νέες υπηρεσίες. Χρειάζεται, όµως, να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι 
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ιδιωτικοί φορείς δεν πρόκειται να προβούν σε οποιουδήποτε είδους 

εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων που διαχειρίζονται. Το κράτος 

επιφορτίζεται µε τη διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου που αφορά στην 

εµπλοκή τρίτων στη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, αλλά και στην 

ανάθεση και σύναψη συµβάσεων µε φορείς του ιδιωτικού τοµέα.      

 

Προκειµένου να αντιµετωπισθούν όλα τα παραπάνω προβλήµατα και µε 

δεδοµένο ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι µια διαδικασία σε διαρκή εξέλιξη, 

κρίνεται σκόπιµο να εκπονηθεί από το δηµόσιο τοµέα η κατάλληλη στρατηγική 

για τη διαχείριση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Η στρατηγική αυτή, 

περιλαµβάνει αλλαγές σε πέντε βασικά σηµεία: 

 Ενίσχυση της δηµόσιας εµπιστοσύνης 

 Σαφείς και σταθερές αρχές που θα καθορίζουν τον τρόπο χρήσης των 

προσωπικών δεδοµένων 

 Πρόσβαση των πολιτών στα προσωπικά τους δεδοµένα 

 Υπευθυνότητα και λογοδοσία των δηµόσιων υπηρεσιών 

 Γνωστοποίηση στους πολίτες των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους 

 Βελτίωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των δεδοµένων 

 Μέτρηση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δεδοµένων 

 Έλεγχοι για την ποιότητα των δεδοµένων 

 Εξασφάλιση πιο ασφαλών και διασυνδεδεµένων υπηρεσιών 

 Συµβολή της τεχνολογίας στην αντιµετώπιση των προβληµάτων 

 Υιοθέτηση µέτρων εσωτερικής προστασίας 

 Στρατηγική διαχείρισης των πληροφοριών 

 Ύπαρξη ενός Υπευθύνου ∆ιαχείρισης Γνώσης 

 ∆ιαµόρφωση ενός αναλυτικού πλαισίου 
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 Συντονισµός (στη διαµόρφωση πολιτικής, στην ανταλλαγή πληροφοριών, 

στην εφαρµογή και αξιολόγηση) 

 Εκπόνηση προγραµµάτων εκπαίδευσης των επαγγελµατιών 

 Αποσαφήνιση και εµπλουτισµός του νοµικού πλαισίου 

 Σαφήνεια των ρυθµιστικών κανόνων 

 Συνεχής εξέλιξη και εναρµονισµός στους ρυθµούς ανάπτυξης της 

τεχνολογίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

3.1. Εισαγωγή 

 

Οι απαιτήσεις των πολιτών ολοένα και αυξάνονται και η διεκπεραίωση 

εργασιών δια µέσω των δηµόσιων υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσµα το ‘χάσιµο’ 

πολύτιµου χρόνου και αναµονή στις ουρές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε 

την εξοικείωση των πολιτών µε το ∆ιαδίκτυο, έχει οδηγήσει τους κυβερνητικούς 

φορείς σε όλα σχεδόν τα ανεπτυγµένα κράτη, στη διάθεση  εφαρµογών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω δικτυακών τόπων (web sites). 

 

Βέβαια, για να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει µε επιτυχία η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση είναι απαραίτητος ο σωστός σχεδιασµός που θα αποτελέσει τη 

βάση. Είναι, έτσι, αναγκαίο η εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να 

γίνει σταδιακά και να ακολουθήσει συγκεκριµένα επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά θα 

επιτρέψουν την οµαλή ροή πληροφοριών από και προς τους φορείς του 

δηµοσίου, και θα δώσουν σε πολίτες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα για 

καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος. 

 

 Στα πλαίσια της αναζήτησης διαφόρων µοντέλων ανάπτυξης των υπηρεσιών 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εντοπίσθηκαν αρκετές µελέτες και προτάσεις, 

τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στις επόµενες ενότητες του 
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κεφαλαίου αυτού έχουν επιλεχθεί και θα παρουσιασθούν τρεις διαφορετικές 

προσεγγίσεις σχετικά µε το ποια επίπεδα πρέπει να ακολουθηθούν κατά την 

ανάπτυξη των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι δύο πρώτες 

παρουσιάζονται στα πλαίσια ξένης βιβλιογραφίας, ενώ η δεύτερη αναλύεται 

από Έλληνες ερευνητές. 

 

3.2. Μοντέλο των Layne & Lee 40 

 

Με τη βοήθεια του µοντέλου είναι δυνατό να εξηγηθεί πλήρως ο 

µετασχηµατισµός του παραδοσιακού τρόπου διακυβέρνησης βάσει τεσσάρων 

επιπέδων:  

• ‘Ευρετήριο’(catalogue) 

• Συναλλαγή (transaction)  

• Κάθετη Ολοκλήρωση (vertical integration) και  

• Οριζόντια Ολοκλήρωση (horizontal integration) 

 

Η παρουσίαση των συγγραφέων βασίστηκε πρωταρχικά στην παρατήρηση και 

τη µελέτη των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Αµερικής σχετικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τα επίπεδα 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο παρακάτω διάγραµµα (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1), και 

όπως φαίνεται από αυτό η κατανοµή τους βασίζεται τόσο στο βαθµό της 

τεχνολογικής και οργανωσιακής υποδοµής, όσο και στο βαθµό ολοκλήρωσης 

των υπηρεσιών.   

 

                                                 
40 Karen Layne, Jungwoo Lee, Developing fully functional E-government: A four stage model, 

Government Information Quarterly, 18 (2001), 122-136, εκδ. Elsevier. 
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∆ιάγραµµα 3.1 
Μοντέλο των Layne & Lee 

 
 

Οι Layne & Lee αντιλαµβάνονται την ανάπτυξη των κυβερνητικών υπηρεσιών 

ως µια φυσική διαδικασία, κατά την οποία η υπηρεσία αναπτύσσεται εξαιτίας και 

σε ανταπόκριση των λειτουργικών αναγκών και των απαιτήσεων των πολιτών.  

 

Επίπεδο 1: Ευρετήριο 

Οι αρχικές προσπάθειες µιας κυβέρνησης εστιάζονται στην παρουσία της στο 

∆ιαδίκτυο, είτε µέσω ηλεκτρονικών σελίδων, είτε µέσω ηλεκτρονικών εντύπων. 
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Τα παραδείγµατα ενεργειών που διενεργούνται σε αυτό το επίπεδο, 

συνοψίζονται κατά κύριο λόγο στην ηλεκτρονική παρουσίαση µιας σειράς 

πληροφοριών. Είναι, πλέον, σύνηθες το φαινόµενο οι πολίτες να ανατρέχουν 

πιο εύκολα στο ∆ιαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφοριών, παρά στις ‘κίτρινες’ 

σελίδες ενός χρυσού οδηγού. Αυτές ακριβώς οι πιέσεις και οι απαιτήσεις των 

πολιτών είναι που οδήγησαν πολλές κυβερνήσεις, πάντα στα πλαίσια του 

πρώτου επιπέδου, στην οµαδοποίηση των πληροφοριών τους και στη 

δηµιουργία σελίδων µε περιεχόµενα, έτσι ώστε η πρόσβαση να είναι 

ευκολότερη και ταχύτερη. Οι πολίτες µπορούν άµεσα να αναζητήσουν τα 

έγγραφα που επιθυµούν, αλλά και να τα επεξεργαστούν, αφού πρώτα τα 

‘κατεβάσουν’ στον υπολογιστή τους. Το πρώτο αυτό στάδιο ονοµάζεται 

‘ευρετήριο’, εξαιτίας του ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην οµαδοποίηση 

και κατηγοριοποίηση των πληροφοριών και στη συνέχεια στην παρουσίαση 

αυτών στο ∆ιαδίκτυο. 

 

Επίπεδο 2: Συναλλαγή      

Στο δεύτερο επίπεδο οι προσπάθειες εστιάζονται στη διασύνδεση του 

εσωτερικού συστήµατος των κυβερνήσεων µε ηλεκτρονικά συστήµατα 

διεπαφής µε τους χρήστες (user interfaces), έτσι ώστε να µπορούν να 

συναλλάσσονται οι πολίτες µε τις υπηρεσίες. Γίνεται προσπάθεια να 

δηµιουργηθούν βάσεις δεδοµένων οι οποίες ενηµερώνονται αυτόµατα, και 

επιτρέπουν στους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τη διενέργεια 

συναλλαγών, όπως ανανέωση αδειών και πληρωµή λογαριασµών, ηλεκτρονικά. 

Καθώς οι ανάγκες για ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξάνονται, οι κυβερνήσεις 

είναι αναγκασµένες να προχωρήσουν σε ενοποίηση των εσωτερικών 



 

 54

συστηµάτων και λειτουργιών τους, προκειµένου να επιτραπεί η αλληλεπίδραση 

των διαφόρων υπηρεσιών, όταν αυτό είναι αναγκαίο. 

 

Επίπεδο 3: Κάθετη Ολοκλήρωση   

Το επίπεδο αυτό και το τελευταίο βασίζονται στο διαχωρισµό ανάµεσα στις 

κυβερνητικές λειτουργίες και στα κυβερνητικά επίπεδα.  Η κάθετη ολοκλήρωση 

αναφέρεται στην ενοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κράτους και των 

οµοσπονδιών (όταν πρόκειται για τις Η.Π.Α.), προκειµένου να ολοκληρωθούν 

συγκεκριµένες λειτουργίες και υπηρεσίες. Για παράδειγµα, ένα σύστηµα 

καταχώρησης αδειών οδήγησης µιας πολιτείας µπορεί να είναι συνδεδεµένο µε 

µια εθνική βάση δεδοµένων των αδειών οδήγησης για φορτηγά, πετυχαίνοντας 

έτσι καλύτερο έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων. 

 

Επίπεδο 4: Οριζόντια Ολοκλήρωση     

Σε αντίθεση µε το προηγούµενο επίπεδο, η οριζόντια ολοκλήρωση ορίζεται ως 

η ενοποίηση ανάµεσα σε διαφορετικές υπηρεσίες και λειτουργίες. Πιο 

συγκεκριµένα, οριζόντια ολοκλήρωση υφίσταται όταν µια επιχείρηση είναι 

δυνατόν να πληρώσει τα ασφάλιστρα για την ανεργία σε µια κρατική υπηρεσία 

και ταυτόχρονα τους φόρους σε µια άλλη υπηρεσία. Οι υπηρεσίες 

χρησιµοποιώντας κοινή βάση δεδοµένων από όπου αντλούν τα στοιχεία τους, 

είναι εφικτό να επικοινωνούν και να ενηµερώνουν η µία την άλλη.  

 

Για το λόγο ότι οι υπηρεσίες διαφέρουν µεταξύ τους πολύ περισσότερο από ότι 

διαφέρουν τα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, η κάθετη ολοκλήρωση 

µπορεί να επιτευχθεί πριν από την οριζόντια. 
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3.3. Μοντέλο SAFAD  

 

Ο Σουηδικός Οργανισµός για τη ∆ιοικητική Ανάπτυξη (Swedish Agency for 

Administrative Development)  παρουσίασε το µοντέλο αυτό 41 , το οποίο 

βασίζεται στην υπόθεση ότι τα επίπεδα υπηρεσιών και τεχνολογίας είναι 

παράγοντες άµεσα συνυφασµένοι µε την ανάπτυξη των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Να σηµειωθεί ότι οι γενικές αρχές αυτού του 

µοντέλου µε κάποιες µικρές αλλαγές αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία 

αναπτύχθηκε το πρόγραµµα eEurope  2002. 

 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.2 

Μοντέλο SAFAD 
                                                 
41 Anders Persson, Göran Goldkuhl, Stage-models for public e-services – integrating conceptual 

foundations, 2nd Scandinavian Workshop on e-Government, Copenhagen, February 14-15, 

2005, σελ. 3-4. 

Επίπεδο 1: ∆ιαδικτυακός   
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Επίπεδο 4: ∆ιαδικτυακός   
τόπος και δικτυακές 
λειτουργίες για υπηρεσίες 
πλήρως ενοποιηµένες, 
σχετικές µε πολλούς 
οργανισµούς και ιδρύµατα. 

Επίπεδο 3: ∆ιαδικτυακός   
τόπος και λειτουργίες που 
επιτρέπουν στους επισκέπτες 
να διαχειρίζονται και να 
ανακτούν προσωπικές 
πληροφορίες. 

Επίπεδο 2: ∆ιαδικτυακός   
τόπος µε ‘αλληλεπιδραστική’ 
πληροφόρηση για τον 
οργανισµό και τις υπηρεσίες 
του 
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Το πρώτο επίπεδο, όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 3.2, περιορίζεται στην 

ηλεκτρονική παρουσίαση στατικού υλικού όπως δηµοσιεύσεις και πληροφορίες 

σχετικά µε τις υπηρεσίες ενός οργανισµού. Το µοντέλο περιγράφει την 

πληροφόρηση ως ‘πακεταρισµένη’ από τον οργανισµό µε περιορισµένες 

πιθανότητες για αλληλεπίδραση µε την ηλεκτρονική σελίδα. Οι πληροφορίες 

αφορούν στο σκοπό του οργανισµού,  αλλά και στην δυνατότητα αποστολής 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για αναζήτηση στοιχείων. 

 

Όσο εξελίσσονται τα επίπεδα, γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί η µεγαλύτερη 

δυνατή αλληλεπίδραση ανάµεσα στο χρήστη-πολίτη και τον φορέα-υπηρεσία. 

Οι πολίτες πρέπει να είναι αποδέκτες ολοκληρωµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, και όχι τµηµατικών. Απώτερος σκοπός είναι φθάνοντας στο 

τέταρτο επίπεδο και έχοντας πλήρως υιοθετηθεί το µοντέλο αυτό, να 

απαλειφθούν τα οργανωτικά όρια στην κυβερνητική δοµή, έτσι ώστε όταν ο 

πολίτης αναζητά πρόσβαση σε µια υπηρεσία, που µάλιστα µπορεί να αφορά 

περισσότερους από έναν οργανισµούς, να µην µπορεί να τα διακρίνει σαφώς.   

 

3.4. Μοντέλο 13 επιπέδων 

 

Ερευνητές του Πανεπιστηµίου Πατρών του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών & Πληροφορικής42, στα πλαίσια επιστηµονικής µελέτης πρότειναν 

την εφαρµογή 13 επιπέδων, τα οποία παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 3.3, που 

πρέπει να ακολουθηθούν προκειµένου οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις να 

αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα.  

                                                 
42  Τσακαλίδης Α., Μαρκέλλου Π., Παναγιωτάκη Α., Ηλεκτρονική ∆ιοίκηση και Επίπεδα 

Εφαρµογών- Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη, σελ. 3-9. 
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∆ιάγραµµα 3.3 

Μοντέλο 13 επιπέδων 

 

Σύµφωνα µε το παραπάνω µοντέλο, πρωταρχικό µέληµα ενός οργανισµού 

(επίπεδο 0) πρέπει να είναι η προµήθεια κατάλληλου εξοπλισµού (τόσο σε 

υλικό, όσο και σε λογισµικό) και η εξασφάλιση της δικτυακής διασύνδεσής του. 

Περνώντας στο επίπεδο 1, οι υπηρεσίες έχουν µετατραπεί από χειρόγραφες σε 

ηλεκτρονικές. Αυτό έχει σαν επακόλουθο, την ανάγκη δηµιουργίας ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου, όπου κρατείται ηλεκτρονικά η διακίνηση των εγγράφων από και 

προς τον οργανισµό. Κάθε υπηρεσία του φορέα έχει το δικό της πρωτόκολλο 

και ο αριθµός πρωτοκόλλου δίνεται χειρονακτικά από τον χρήστη. 

Επίπεδο 0
Εσωτερική οργάνωση του φορέα 

Επίπεδο 1 
Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 

Επίπεδο 2 
Αναδιοργάνωση Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών (BPR) 

Επίπεδο 3
Intranet 

Επίπεδο 4 
Αυτοµατοποιηµένο πρωτόκολλο  

Επίπεδο 5
Ενιαία αναγνώριση εσωτερικών 

χρηστών

Επίπεδο 6 
Portal 

Επίπεδο 7
Ενιαία αναγνώριση εξωτερικών 

χρηστών

Επίπεδο 8 
Αναβάθµιση πύλης µε εφαρµογές 
προσαρµοσµένες σε κάθε χρήστη 

Επίπεδο 9 
Ψηφιακές υπογραφές 

Επίπεδο 10
Έξυπνες κάρτες 

Επίπεδο 11
Μεταγλώττιση 

Επίπεδο 12
∆ιαδραστική Τηλεόραση 

Επίπεδο 13
∆ορυφορική Επικοινωνία 
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Στο επίπεδο 2, εκτελείται ίσως το πιο σηµαντικό τµήµα της µετάβασης στον 

ηλεκτρονικό τρόπο διακυβέρνησης. Όπως ρητά αναφέρθηκε σε προηγούµενα 

κεφάλαια, σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχή µετάβαση είναι ο σωστός 

ανασχεδιασµός των εσωτερικών διαδικασιών του φορέα. Προκειµένου να 

επιτευχθεί η ενοποίηση και η επικοινωνία των οργανισµών στο σύνολο του 

δηµόσιου φορέα, πρέπει να γίνει µελέτη ανασχεδιασµού από οργανωτική 

πλευρά. 

 

Επέκταση των επιπέδων 0 και 1 αποτελούν τα επόµενα δύο, δηλαδή τα 

επίπεδα 3 και 4. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας κατάλληλες, και ήδη 

υπάρχουσες τεχνολογικές υποδοµές, δηµιουργείται εσωτερικό δίκτυο (intranet). 

Οι υπάλληλοι µπορούν, έτσι, να χρησιµοποιούν εφαρµογές του τµήµατός τους ή 

άλλων τµηµάτων χωρίς να είναι εγκατεστηµένες οι εφαρµογές αυτές στον 

προσωπικό τους σταθµό εργασίας, διαθέτοντας όµως τα προσωπικά τους 

στοιχεία login/password (όνοµα χρήστη/ κωδικός πρόσβασης) για την ελεύθερη 

πρόσβασή τους στο δίκτυο. Το επίπεδο 4 αφορά στην αυτοµατοποίηση της 

διαδικασίας που περιγράφηκε παραπάνω, µε βάση την οποία το σύστηµα έχει 

τη δυνατότητα να καταγράφει, να παρακολουθεί, να ελέγχει και να ενηµερώνει 

το σύνολο των ενεργειών εσωτερικών και εξωτερικών που πραγµατοποιούνται 

από τους υπεύθυνους παραλαβής και εξυπηρέτησης των πολιτών. Η εισαγωγή 

των εγγράφων στο σύστηµα θα πρέπει να γίνεται µε την αυτόµατη επιλογή 

αριθµού πρωτοκόλλου και ηµεροµηνίας, ενώ τα θέµατα των εγγράφων θα 

επιλέγονται από συγκεκριµένη λίστα. Τέλος, πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι 

ρυθµίσεις, κυρίως σε επίπεδο λογισµικού µε τη χρήση κρυπτογράφησης, που 

εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ των µονάδων.    
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Στο επίπεδο 5 πραγµατοποιείται η µελέτη, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του 

συστήµατος χορήγησης µοναδικών στοιχείων login/password σε όσους 

υπαλλήλους διαθέτουν την άδεια πρόσβασης στο intranet. Εδώ προσδιορίζεται 

και η διαβάθµιση ασφάλειας, έτσι ώστε να µην έχουν όλοι οι υπάλληλοι τα ίδια 

δικαιώµατα κατά την εισαγωγή τους στο εσωτερικό σύστηµα. 

 

Με τη δηµιουργία µιας ενιαίας ∆ιαδικτυακής πύλης (κυβερνητικό portal), όπου ο 

πολίτης θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους φορείς του δηµοσίου 

τοµέα, η εικόνα της κυβέρνησης φαίνεται ολοκληρωµένη και όχι σαν µια 

συλλογή από επιµέρους τµήµατα. Στην ιστοσελίδα αυτή µπορεί ο χρήστης να 

αναζητήσει ανακοινώσεις, νέα, προκηρύξεις, προεδρικά διατάγµατα, δελτία 

τύπου, οδηγίες για διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής, τηλέφωνα προσωπικού 

κ.ά. Σε αυτήν µπορεί να έχει πρόσβαση όποιος πολίτης το επιθυµεί χωρίς να 

απαιτείται η συµπλήρωση των στοιχείων του (authentication του χρήστη). 

Υπάρχουν, όµως, και εφαρµογές που προκειµένου να υλοποιηθούν χρειάζεται η 

ταυτοποίηση των στοιχείων των εξωτερικών χρηστών. Οι εφαρµογές αυτές για 

τις ανάγκες του παρόντος µοντέλου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:     

• Εφαρµογές που ήδη πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά, αλλά µε την 

ταυτόχρονη φυσική παρουσία των χρηστών στην αρµόδια υπηρεσία. Στα 

πλαίσια του έβδοµου επιπέδου σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα 

login/password για όλες τις εφαρµογές που το απαιτούν και αντιστοιχεί σε 

κάθε εξωτερικό χρήστη. 

• Εφαρµογές νέες, οι οποίες θα ενηµερώσουν και θα εµπλουτίσουν  την 

κεντρική πύλη της κυβέρνησης. Σκοπός του όγδοου επιπέδου είναι η πύλη 

να παρέχει τη δυνατότητα σε διάφορες κατηγορίες χρηστών να 
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προσπελαύνουν τις υπηρεσίες ανάλογα µε τα δικαιώµατα πρόσβασης που 

τους έχουν δοθεί (πολίτες, υπάλληλοι υπουργείων, υπάλληλοι οργανισµών 

και διαχειριστές). Το θέµα της ασφάλειας και του χειρισµού των 

προσωπικών δεδοµένων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Οι υπηρεσίες που 

θα παρέχει η πύλη αφορούν ενδεικτικά αναζήτηση πληροφοριών και 

υποβολή στοιχείων για περαιτέρω επεξεργασία, ηλεκτρονική συµπλήρωση 

αιτήσεων όπου δεν απαιτείται υπογραφή, συµµετοχή στα κυβερνητικά 

δρώµενα µε προσωπική ψήφο µέσω της «πύλης», on-line βιβλιοθήκες επί 

πληρωµή, ηλεκτρονικό εµπόριο κ.ά.  

 

Όπως προαναφέρθηκε τα ηλεκτρονικά έγγραφα είναι περισσότερο επιρρεπή σε 

αλλοιώσεις και παρεµβάσεις, µε αποτέλεσµα το θέµα της ασφάλειας να 

αναδεικνύεται σε µείζονος σηµασία. Οι πολιτικές που πρέπει να εφαρµόζονται 

µπορούν να ενισχυθούν µε την υιοθέτηση διαδικασιών ψηφιακής υπογραφής 

(επίπεδο 9), και µε τη χρήση των smart cards43 (επίπεδο 10). Η ηλεκτρονική 

υπογραφή δεν αποτελεί την ηλεκτρονική αποτύπωση της ιδιόχειρης υπογραφής, 

αλλά στην ουσία είναι µια ‘κλειδωµένη’ σύντµηση ενός ηλεκτρονικού κειµένου. 

Εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο δύο λειτουργίες. Από τη µια πρέπει ο παραλήπτης 

να είναι σίγουρος ότι το παραλαµβανόµενο µήνυµα ανήκει στον αποστολέα, 

από την άλλη ο παραλήπτης εµπιστεύεται ότι µόνο αυτός θα διαβάσει το 

ηλεκτρονικό κείµενο και όχι και ανεπιθύµητοι τρίτοι. Οι έξυπνες κάρτες 

αποτελούν την πλέον διαδεδοµένη µέθοδο πιστοποίησης συναλλασσοµένων. 

Οι έξυπνες κάρτες είναι ουσιαστικά µικροσκοπικοί υπολογιστές, που έχουν το 

µέγεθος και τη φόρµα µίας πιστωτικής κάρτας, πάνω στην οποία είναι 

                                                 
43  Business Forum, Γ’ κύκλος εργασιών, Οµάδα Εργασίας Γ3, Έξυπνες Κάρτες, Αθήνα, 

Οκτώβριος 2002, σελ. 4-10. 
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ενσωµατωµένο ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (chip), στην εµπρόσθια αριστερή 

πλευρά. Το κύριο γνώρισµα των έξυπνων καρτών είναι η ικανότητα να 

αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες µε ένα ασφαλή τρόπο. Τα 

πλεονεκτήµατα των έξυπνων καρτών είναι η προστασία των δεδοµένων που 

περιέχουν, η φορητότητα και η ευκολία χρήσης. 

 

Τα παραπάνω επίπεδα του µοντέλου ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης συµπληρώνονται από ορισµένα λειτουργικά χαρακτηριστικά τα 

οποία πρέπει να παρέχονται από το ηλεκτρονικό portal. Στο επίπεδο 11 γίνεται 

αναφορά στην µετάφραση των εφαρµογών που πρέπει να είναι διαθέσιµες 

στους πολίτες σε διάφορες γλώσσες λόγω του αριθµού των µεταναστών και της 

ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, είναι επιθυµητή η 

δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη µέσω ψηφιακής τηλεόρασης, το 

απώτερο στάδιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπου ο πολίτης είναι σε θέση 

να προσπελαύνει τις υπηρεσίες µέσω του τηλεοπτικού του δέκτη. Τέλος, το πιο 

προηγµένο στάδιο επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών µέσω των 

δορυφορικών σηµάτων (GPS), όπου καταργούνται τα σύνορα και επιταχύνεται 

η ενηµέρωση των κυβερνητικών στελεχών.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

4.1. Εισαγωγή 

 

Το θέµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει µελετηθεί όλο και περισσότερο 

τα τελευταία χρόνια, και στα πλαίσια µιας πιο ποσοτικής προσέγγισης έχουν 

διενεργηθεί µια σειρά από στατιστικές έρευνες. Στις επόµενες ενότητες θα 

παρουσιασθούν µελέτες οι οποίες έλαβαν χώρα τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

όσο και στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας, ενώ στο κεφάλαιο 6 θα 

παρατεθούν αναλυτικά τα αποτελέσµατα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για 

λογαριασµό της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. 

 

4.2. Cap Gemini – ∆ηµόσιες υπηρεσίες & Ευρώπη44 

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας που 

διεξήγανε η εταιρεία Cap Gemini µε αντικείµενο τις δηµόσιες υπηρεσίες που 

παρέχουν οι ευρωπαϊκές χώρες µέσα από το ∆ιαδίκτυο. Η µελέτη διενεργήθηκε 

για λογαριασµό της European Commission, και οι µετρήσεις που έγιναν 

αφορούσαν σε έναν από τους δείκτες ανταγωνιστικότητας των χωρών, που 

περιλαµβάνονται στο σχέδιο δράσης eEurope˙ ο αριθµός των κυριότερων 

δηµόσιων υπηρεσιών που είναι πλήρως διαθέσιµες στο Internet. Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2003 σε 17 χώρες, στα 15 τότε µέλη της 
                                                 
44  Cap Gemini Ernst & Young’s, Online availability of public services: How is Europe 

progressing?, January 2004, σελ. 2-24.  
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Ευρωπαϊκής Ένωσης συν την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Στόχος ήταν να 

µετρήσει το ποσοστό των δηµόσιων υπηρεσιών που παρέχονται µέσω  Internet, 

προκειµένου η κάθε χώρα να συγκρίνει τα αποτελέσµατα, αλλά και να 

εξακριβώσει ποιες είναι οι πιο δηµοφιλείς υπηρεσίες της, ώστε να υπάρξει µια 

σαφής και ενιαία πρόοδος στο θέµα του e-government. Οι υπηρεσίες που 

µετρήθηκαν ήταν οι εξής: 

Πίνακας 4.1 

Υπηρεσίες ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 

Πολίτες Επιχειρήσεις 
∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες ∆ηλώσεις Τελωνείου 
∆ήλωση στην αστυνοµία Εισφορές για εργαζόµενους 
Αναγγελία µετακίνησης ∆ηµόσιες προµήθειες 
Πολεοδοµικές άδειες Υποβολή στατιστικών δεδοµένων 
Εγγραφή σε ΑΕΙ Ίδρυση επιχείρησης 
Υπηρεσίες Υγείας Φ.Π.Α. 
Πιστοποιητικά  γέννησης και γάµου Φόρος εισοδήµατος 
Ασφαλιστικά επιδόµατα Περιβαλλοντικές άδειες 
Προσωπικά έγγραφα  
Άδειες οδήγησης  
Εύρεση εργασίας  
Φόρος εισοδήµατος  
 

 

Για να µετρηθεί το επίπεδο της αµεσότητας των υπηρεσιών, δηµιουργήθηκαν 

τέσσερις κατηγορίες: η πληροφόρηση, η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση και η 

συναλλαγή. Στην πρώτη ανήκουν οι ιστοσελίδες µε πληροφοριακό περιεχόµενο 

σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα. Στη δεύτερη περιλαµβάνονται οι διευθύνσεις 

όπου υπάρχουν φόρµες σε ηλεκτρονική µορφή, τις οποίες µπορεί κανείς να 

κατεβάζει στον υπολογιστή του. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι 

αλληλεπιδραστικές σελίδες, στις οποίες ο χρήστης, αφού περάσει την αρχική 
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ταυτοποίηση, είναι δυνατόν να συµπληρώσει µια αίτηση on-line και να την 

καταχωρίσει ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες βάσεις δεδοµένων. Τέλος, στην 

κατηγορία των συναλλαγών εντάσσονται οι σελίδες στις οποίες µπορεί κανείς 

να συναλλάσσεται µε τη συγκεκριµένη υπηρεσία on-line, δίνοντας, για 

παράδειγµα, µια εντολή πληρωµής και λαµβάνοντας το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό.      

 

Το αποτέλεσµα φυσικά διαφέρει από τη µια χώρα στην άλλη και από τη µια 

κοινωνία στην άλλη. Ο µέσος όρος υλοποίησης του e-government ως προς 

αυτές τις 20 υπηρεσίες στις 17 χώρες έφτασε το 45%. Υπάρχει, δηλαδή, 

αρκετός δρόµος που πρέπει να διανυθεί ώστε οι χώρες της Ευρώπης να 

φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Όσον αφορά στις υπηρεσίες που 

απευθύνονται στον απλό πολίτη συγκριτικά µε αυτές που απευθύνονται στις 

επιχειρήσεις τα ποσοστά διαφέρουν, όπως προκύπτει και από το διάγραµµα 4.1, 

µε το e-government να προτιµά περισσότερο τις επιχειρήσεις, οι οποίες 

καλύπτουν το 63%. Η κάλυψη του απλού πολίτη βρίσκεται στο 32%. Με άλλα 

λόγια, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιµοποιήσει κανείς το Internet από το σπίτι 

του για να εξυπηρετηθεί στο ένα περίπου τρίτο των περιπτώσεων συναλλαγής 

του µε το δηµόσιο. Αυτό που είναι ωστόσο ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, είναι το 

γεγονός ότι συνεχώς µειώνεται η ψαλίδα ανάµεσα στις υπηρεσίες που είναι 

απλά αλληλεπιδραστικές και σε αυτές που διατίθενται πλήρως on-line 

(διάγραµµα 4.2).  
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∆ιάγραµµα 4.1 

Πλήρης διαθεσιµότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε πολίτες και 

επιχειρήσεις 
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∆ιάγραµµα 4.2 

∆ιαθεσιµότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
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Η Ελλάδα βρίσκεται σε χαµηλή σχετικά θέση, παρατηρώντας µάλιστα και µια 

στασιµότητα κατά τα έτη 2002 και 2003. Στις υπηρεσίες του φόρου εισοδήµατος 

φαίνεται να έχει ένα εξελιγµένο e-government, που δεν υστερεί των αντίστοιχων 

των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες των 

υπηρεσιών µέσω Internet. Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται µέσω του TAXIS 

και του TAXISnet, µε τα οποία µπορεί κανείς να ολοκληρώσει όλες τις 

συναλλαγές από το σπίτι του. Ωστόσο, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τις υπόλοιπες 

κατηγορίες, όπως οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχηµάτων, όπου το ελληνικό 

κυβερνητικό ∆ιαδίκτυο προσφέρει µόνο µερικές βασικές υπηρεσίες. Στο ίδιο -

µηδενικό- επίπεδο βρίσκονται και οι δηλώσεις στα αστυνοµικά τµήµατα, σχετικά 

µε τις οποίες ο πολίτης δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει το Internet, σε αντίθεση 

µε την Ισπανία, όπου προσφέρονται πολλές από αυτές τις υπηρεσίες on-line. 

Πίνακας 4.2 
Κατάταξη χωρών 

 
Πλήρης διαθεσιµότητα on-line 

Χώρα Οκτώβριος 
2003 

Οκτώβριος 
2002 

Οκτώβριος 
2001 

∆ανία 72% 61% 32% 
Αυστρία 68% 20% 15% 
Σουηδία 67% 67% 28% 
Φινλανδία 61% 50% 33% 
Ιρλανδία 56% 50% 22% 
Ηνωµένο Βασίλειο 50% 33% 24% 
Νορβηγία 47% 35% 35% 
Γαλλία 45% 35% 25% 
Ιταλία 45% 35% 15% 
Γερµανία 40% 35% 20% 
Ισπανία 40% 40% 30% 
Πορτογαλία 37% 32% 32% 
Βέλγιο 35% 25% 0% 
Ελλάδα 32% 32% 11% 
Ισλανδία 28% 28% 11% 
Ολλανδία 26% 21% 5% 
Λουξεµβούργο 15% 5% 5% 
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Η έρευνα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι για να ενοποιηθούν οι υπηρεσίες και 

να υπάρξει µια πληρέστερη προσέγγιση στο e-government, σε ολόκληρη την 

Ευρώπη αλλά και σε κάθε χώρα ξεχωριστά, θα πρέπει να γίνουν αρκετές 

αλλαγές, τόσο στις διαδικασίες όσο και στον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών. Τα 

αποτελέσµατα είναι εµφανώς καλύτερα όταν οι υπηρεσίες του δηµοσίου έχουν 

υιοθετήσει απλές διαδικασίες και υπάρχει ένα κεντρικό σηµείο διαχείρισής τους, 

όπως είναι η περίπτωση της υποβολής φόρου εισοδήµατος. Για να µπορέσει να 

υλοποιήσει η Ευρώπη το e-government στην πλήρη µορφή του-καταλήγει η 

έρευνα- θα πρέπει να γίνει µια µεγάλη αναδιοργάνωση στο back office, ώστε να 

µετατραπούν οι πολύπλοκες διαδικασίες σε πιο απλές. 

 

4.3. Top of the Web – Ποιότητα και εφαρµογή των δηµόσιων υπηρεσιών 

στην Ευρώπη45 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) προκειµένου να συµβάλει 

ενεργά στην τεχνολογική εξέλιξη των κρατών-µελών της, διεξάγει έρευνες 

περιοδικές και τα συγκριτικά αποτελέσµατα που προκύπτουν οδηγούν σε 

χρήσιµα συµπεράσµατα. Στα πλαίσια µιας τέτοιας προσπάθειας εντάσσεται η 

έρευνα «top of the web», η οποία διενεργείται κάθε χρόνο και συγκρίνει τα 

αποτελέσµατα που πετυχαίνουν στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τα 15 πρώτα), η Νορβηγία, η Ισλανδία 

και η Ελβετία. Η έρευνα αυτή αποτελεί µέρος ενός Σχεδίου ∆ράσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government Action 

Plan), που µε τη σειρά του και αυτό είναι µέρος του Σχεδίου ∆ράσης eEurope 

                                                 
45 Top of the Web, Survey on quality and usage of public e-services, November 2003, σελ. 1-33. 
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2002 (eEurope Action Plan 2002). Η πιο πρόσφατη περίοδος που µελετήθηκε 

αφορούσε το διάστηµα από τον Ιανουάριο του 2003 έως και τον Ιούλιο του 2004. 

Να σηµειωθεί, δε, ότι µεταξύ των υπευθύνων υλοποίησης του έργου ήταν και η 

Ελλάδα (PLS RAMBOLL Management A/S , Denmark and EWORX S.A., 

Greece).      

 

Τα αποτελέσµατα αφορούν στα επίπεδα χρήσης των υπηρεσιών της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους πολίτες, αλλά και στην ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όλοι οι 

εµπλεκόµενοι φορείς (πολίτες, επιχειρήσεις, δηµόσιες υπηρεσίες) να 

συγκρίνουν τις επιδόσεις τους µε τις αντίστοιχες των άλλων χωρών και µε 

σηµείο αναφοράς τις καλύτερες από αυτές να γίνει προσπάθεια προσέγγισής 

τους. 

 

Σχετικά µε την ταυτότητα της έρευνας, να αναφερθεί ότι τα ερωτηµατολόγια, τα 

οποία ήταν διαθέσιµα σε 13 γλώσσες, συµπληρώθηκαν ηλεκτρονικά και το 

δείγµα απαρτιζόταν από 253 φορείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

(αξιολογήθηκαν 6 βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης- δηµόσιες 

βιβλιοθήκες, φόρος εισοδήµατος, Φ.Π.Α., ίδρυση επιχείρησης, εγγραφή σε ΑΕΙ 

και ασφαλιστικά επιδόµατα) και 48.280 ‘χρήστες’ (19.896 πολίτες και 28.332 

επιχειρήσεις). Οι φορείς των δηµοσίων υπηρεσιών αφού πρώτα οι ίδιοι 

απάντησαν σε σχετικά ερωτήµατα, στη συνέχεια τοποθέτησαν στους 

διαδικτυακούς τους τόπους ερωτηµατολόγια για τους επισκέπτες τους.  

 

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν (πίνακας 4.3, διαγράµµατα 4.3 και 4.4), 

συνεπώς, είναι δυνατόν να χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες (usage 
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statistics - user survey), µε αυτά που αφορούν την αντίληψη που έχουν οι 

πολίτες για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών να αποτελούν και την 

κυριότερη επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κυριότερα από αυτά 

παρουσιάζονται στον πίνακα και τα διαγράµµατα που ακολουθούν.  

 

Πίνακας 4.3 
Κυριότερα ευρήµατα της έρευνας  ‘TOP OF THE WEB’ 

 Κυριότερα Ευρήµατα 

Συγκεντρωτικά 

αποτελέσµατα 

62.5% των ερωτηθέντων είναι πολύ 

ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

Το 77% θα τις πρότεινε και σε άλλους 

Λιγότερο από 10% είναι δυσαρεστηµένοι από τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες. 

Πλεονεκτήµατα για τους 

πολίτες 

Πάνω από το 80% κερδίζει χρόνο και επωφελείται 

από την 24ωρη διαθεσιµότητα. 

Οι πολίτες κερδίζουν κατά µέσο όρο 69 λεπτά, 

ενώ οι επιχειρήσεις 61 λεπτά. 

Το 2003 οι επιχειρήσεις της Ευρώπης κέρδισαν 

πάνω από €13.300.000 από την ηλεκτρονική 

υποβολή του ΦΠΑ. 

Μόνο το 30-40% των πλεονεκτηµάτων των 

υπηρεσιών γίνεται αντιληπτό από τους 

ερωτηθέντες.  

Η βασικότερη δράση βελτίωσης της ποιότητας για 

τους πολίτες είναι η προσφορά καλύτερης  online 



 

 71

βοήθειας. 

Η βασικότερη δράση βελτίωσης της ποιότητας για 

της επιχειρήσεις είναι η προσφορά άµεσης 

ανταπόκρισης/ απάντησης. 

 

Προβλήµατα των 

υπηρεσιών 

Η αδυναµία εύρεσης της σωστής υπηρεσίας και 

κατάλληλης βοήθειας παραµένει το βασικότερο 

πρόβληµα. 

Η βασικότερη δράση βελτίωσης των 

παρεχόµενων υπηρεσιών για τους πολίτες είναι η 

ευκολία στη χρήση. 

Η βασικότερη δράση βελτίωσης των 

παρεχόµενων υπηρεσιών για της επιχειρήσεις 

είναι ο εύκολος εντοπισµός του σωστού 

δικτυακού τόπου.   

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες

Φόρος εισοδήµατος

Φ.Π.Α.

Ίρυση επιχείρησης

Εγγραφή σε ΑΕΙ

∆ηµόσιες προµήθειες

Βελτίωση αποτελεσµατικότητας

Βελτίωση ποιότητας

 

∆ιάγραµµα 4.3 

Βασικότεροι λόγοι για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δηµόσιων υπηρεσιών 
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∆ιάγραµµα 4.4 

Μέσος χρόνος χρήσης των διαθέσιµων υπηρεσιών 

 

4.4. E-government και οι προοπτικές του στην Ελλάδα46 

 

Στα πλαίσια έρευνας, που διενεργήθηκε από οµάδα φοιτητών του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και υπό την εποπτεία του καθηγητή Ι. Λαδόπουλου, 

έγινε προσπάθεια να καταγραφούν οι εξελίξεις στο χώρο της ελληνικής 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι ανασταλτικοί παράγοντες στην εφαρµογή της 

καθώς και να εξαχθούν συµπεράσµατα και προτάσεις για βελτίωση και εξέλιξη. 

Να σηµειωθεί ότι η έρευνα αυτή αποτελεί συνέχεια µιας ανάλογης προσπάθειας 

(2003) και για το λόγο αυτό προκύπτουν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα από την 

σύγκριση των αποτελεσµάτων των δύο ερευνών. 

                                                 
46 http:// web.eone.gr/4dcgi/_w_articles_technointernet_3350_10/04/2004_91917 
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Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας το δείγµα των ερωτηθέντων αποτελείτο από 

άτοµα που είχαν σχέση µε την πληροφορική και εκπροσωπούσαν 

διαφορετικούς φορείς του δηµοσίου. Πιο συγκεκριµένα συµµετείχαν στην 

έρευνα 25 φορείς µεταξύ των οποίων η Βουλή των Ελλήνων, το σύνολο των 

Ελληνικών Υπουργείων καθώς και οργανισµοί όπως το Ίδρυµα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κ.ά.  

 

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν, συγκριτικά και µε το προηγούµενο έτος, 

ήταν ότι σε γενικές γραµµές διαπιστώθηκε πρόοδος στον τοµέα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία των φορέων αυτών 

επέδειξε ενδιαφέρον για την προσαρµογή των τεχνολογικών εξελίξεων στα 

µέτρα του Έλληνα πολίτη, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα. 

 

Όλοι οι φορείς που συµµετείχαν στην έρευνα αναφέρουν σηµαντική αύξηση τα 

τελευταία 2 χρόνια στον αριθµό των υπολογιστών που διαθέτουν, στην έκταση 

του ηλεκτρονικού περιεχοµένου και τις υπηρεσίες που παρέχουν µέσω των 

ιστοσελίδων τους, στην επισκεψιµότητα των ιστοσελίδων τους καθώς και στην 

χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η επιµόρφωση του προσωπικού που 

πραγµατοποιήθηκε έχει επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα (πίνακας 4.4).   

 

Πίνακας 4.4 
Εξοικείωση δηµόσιων υπαλλήλων 

Εξοικείωση 
Πολύ 

εξοικειωµένοι
Αρκετά 

εξοικειωµένοι
Λίγο 

εξοικειωµένοι 
Καθόλου 

εξοικειωµένοι
Η/Υ 20,83% 58,33% 16,67% 4,17% 

∆ιαδίκτυο 16,67% 62,50% 16,67% 4,17% 
Εφαρµογές 20,83% 58,33% 20,83% 0,00% 
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Όταν ρωτήθηκαν για το ποιες είναι οι προτεραιότητες υλοποίησης της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, οι δηµοφιλέστερες απαντήσεις που 

δόθηκαν αφορούσαν τη δηµιουργία διαδικτυακών πυλών (portals) µε 

αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες, την παροχή ηλεκτρονικού περιεχοµένου και τη 

σύνδεση µε το Σύζευξις. 

 

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν, όπως άλλωστε αναµενόταν, δεν 

αφορούσαν µόνο θετικά σηµεία. Αναφέρθηκαν και ανασταλτικοί παράγοντες 

σχετικά µε την πρόοδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Οι 

κυριότεροι από τους παράγοντες αυτούς αφορούν την ελλιπή κατάρτιση των 

στελεχών της πληροφορικής στις νέες τεχνολογίες καθώς και το µικρό αριθµό 

των στελεχών που απασχολούνται στα τµήµατα πληροφορικής των 

οργανισµών. Επιπλέον, σηµειώθηκε η δηµιουργία προβληµάτων επικοινωνίας 

µε άλλους οργανισµούς, µε αποτέλεσµα να υπάρχει έλλειψη πρόβλεψης για τη 

µελλοντική διασύνδεση τους. Παρατηρήθηκε, επίσης, έλλειψη εργαλείων για την 

καταγραφή των διαδικασιών και τον υπολογισµό του φόρτου εργασίας κάθε 

τµήµατος των φορέων, ενώ αναφορές έγιναν σε γραφειοκρατικά και νοµικά 

εµπόδια αλλά και στην ελλιπή τεχνογνωσία της ελληνικής αγοράς 

πληροφορικής. 

 

Συγκεντρώνοντας όλα τα παραπάνω ευρήµατα η οµάδα των ερευνητών 

παρουσίασε µια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και την επίλυση των σχετικών προβληµάτων. Οι προτάσεις 

αυτές αντλήθηκαν και από την παρακολούθηση των  αντίστοιχων υπηρεσιών 

των υπόλοιπων χωρών της Ευρώπης, αφού µπορεί το ψηφιακό χάσµα µεταξύ 
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Ελλάδας και Ευρώπης να µειώθηκε σηµαντικά47, εξακολουθεί, όµως, η Ελλάδα 

να υστερεί σε θέµατα τεχνολογικά.     

 

Επιτακτική, καταρχήν, προβάλλει η ανάγκη για µακροπρόθεσµο στρατηγικό 

σχεδιασµό καθώς και η ανάγκη βελτίωσης του προγραµµατισµού µε σαφείς και 

ιεραρχηµένους, σύµφωνα µε τη σηµαντικότητά τους, στόχους, έχοντας πάντα 

γνώµονα το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι δηµόσιοι φορείς στη ζωή 

των Ελλήνων. 

 

Αναλύοντας ακόµα περισσότερο τις προτάσεις τους, οι ερευνητές προτείνουν τη 

συστηµατικότερη παρακολούθηση των στατιστικών επισκέψεων στους 

διαδικτυακούς τόπους των φορέων καθώς και την ενίσχυση της 

πελατοκεντρικής συµπεριφοράς. Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση εργαλείων 

εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση του αριθµού εργαζοµένων στα τµήµατα 

πληροφορική, και µεγαλύτερη προβολή των domain names των φορέων και 

των υπηρεσιών τους. Βελτίωση, τέλος, προτείνεται και στην εκπαίδευση των 

υπαλλήλων και των ανώτερων στελεχών, µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες 

καθώς και στη στελέχωση της ανώτερης διοίκησης µε νέα, πρόθυµα για 

συµµετοχή άτοµα. 

 

 

                                                 
47  Σύµφωνα µε ετήσια Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της 

Πληροφορίας, που πραγµατοποίησε το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία 

µε την εταιρεία VPRC, µε χρηµατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κοινωνία της 

Πληροφορίας" του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 



 

 76

Βιβλιογραφία 

 

1. Cap Gemini Ernst & Young’s, Online availability of public services: How is 

Europe progressing?, January 2004, σελ. 2-24 

2. Top of the Web, Survey on quality and usage of public e-services, 

November 2003, σελ. 1-33 

3. http://web.eone.gr/4dcgi/_w_articles_technointernet_3350_10/04/2004_919

17 



 

 77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ &  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

5.1. Εισαγωγή - Ορισµός Προβλήµατος 

 

Η τεχνολογική επανάσταση αποτελεί πρόκληση για τη δηµόσια διοίκηση, που 

καλείται να µετασχηµατίσει τον παραδοσιακό, κατεξοχήν γραφειοκρατικό τρόπο 

διάθεσης των υπηρεσιών της σε ψηφιακό, αλλάζοντας δοµή και λειτουργία, 

ώστε να παρέχει µια σειρά από νέες, καθετοποιηµένες, αµεσότερες, ταχύτερες 

και πιο διαφανείς υπηρεσίες. 

 

Η µετάβαση από το παραδοσιακό µοντέλο λειτουργίας της κυβέρνησης σε 

ψηφιακό περιβάλλον σηµατοδοτεί µια σειρά από αλλαγές στον τρόπο 

παραγωγής και διανοµής του έργου της δηµόσιας διοίκησης. Απαιτεί όχι µόνο 

τεχνοκρατικό, αλλά πρώτιστα επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασµό, ώστε η 

µετάβαση να έχει επιτυχή κατάληξη και να είναι βιώσιµη. 

 

Στον ελλαδικό χώρο τα έργα που έχουν υλοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση 

είναι αρκετά και σηµαντικά. Ο χώρος των δηµόσιων υπηρεσιών έχει µεταβληθεί 

σε µεγάλο ποσοστό, παρ’ όλο που συνεχείς έρευνες δηλώνουν την ύπαρξη 

σαφούς ψηφιακού χάσµατος ανάµεσα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατά πόσο, 

όµως, και µε ποιον ακριβώς τρόπο οι αλλαγές αυτές γίνονται αντιληπτές από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις; Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα, καθώς επίσης 

και σε άλλα, γίνεται προσπάθεια να δοθούν µέσω της παρούσας έρευνας.  



 

 78

 

Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στο να προσδιοριστεί καταρχήν το κατά πόσο οι 

ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες των δηµόσιων φορέων, 

ποιοι παράγοντες µπορεί να διαµορφώνουν την εν λόγω συµπεριφορά, αλλά 

και το αν το προφίλ αυτών των επιχειρήσεων (αριθµός εργαζοµένων, κλάδος 

δραστηριότητας) µπορεί να έχει σχετική επίδραση. Αποµονώνοντας, στη 

συνέχεια, τα στοιχεία των εταιρειών που έχουν συναλλαγές µέσω Internet µε τις 

υπηρεσίες του κράτους, γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθούν ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, όπως το αν οι χρήστες είναι ικανοποιηµένοι από συγκεκριµένες 

παροχές, ποια είναι γενικά, αλλά και ειδικά, η γνώµη τους για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει το ελληνικό δηµόσιο, και ποια είναι τα σηµεία στα οποία εντοπίζουν 

την ανάγκη για διορθωτικές κινήσεις.     

 

5.2. Μεθοδολογία 

 

5.2.1. Περιγραφή µεθόδου συλλογής στοιχείων 

 

Η συλλογή των απαραίτητων στοιχειών βασίστηκε στην πρωτογενή έρευνα48, 

εφόσον στόχο της εργασίας αποτελεί η έρευνα και η ανίχνευση του βαθµού 

χρήσης των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, καθώς και η διεξαγωγή όσο το δυνατό πιο εµπεριστατωµένων 

συµπερασµάτων. Η µέθοδος που επιλέχθηκε ήταν η προσωπική συνέντευξη, 

δηλαδή η διάθεση ερωτηµατολογίων σε ερωτώµενους µε την ταυτόχρονη 
                                                 
48 T.Kinnear, J. Taylor, Marketing Research: An applied approach, εκδ. McGraw-Hill, 5th edition, 

1996, σελ. 405-419. 
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παρουσία του ερευνητή κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης τους µε σκοπό την 

επεξήγηση ασαφειών. Επίσης απεστάλησαν και ερωτηµατολόγια µέσω Internet, 

εκµεταλλευόµενοι τις δυνατότητες των σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας, 

όπως για παράδειγµα το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.  

 

Η συµπλήρωση των 30 περίπου ερωτηµατολογίων ολοκληρώθηκε σε διάστηµα 

µερικών ηµερών, οπότε η µέθοδος αυτή αποδείχθηκε ιδανική από άποψη 

χρόνου. Το θέµα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως χαρακτηριστικά 

ειπώθηκε από αρκετούς ερωτώµενους, τους απασχολούσε για πρώτη φορά σε 

επίπεδο έρευνας, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή 

τους, µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι να ανταποκριθούν µε προθυµία ακόµα 

στη περίπτωση των e-mails. Να σηµειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι οι ερωτήσεις 

δεν αφορούσαν απόρρητα δεδοµένα των εταιρειών, υπήρξαν αντιδράσεις από 

δύο εταιρείες, οι οποίες τελικά δεν συµµετείχαν στην συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου. Η έρευνα βασίστηκε κυρίως σε κλειστές ερωτήσεις, και το 

ερωτηµατολόγιο παρείχε τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής µε σκοπό τη 

διευκόλυνση τόσο των ερωτηθέντων όσο και της µετέπειτα στατιστικής 

ανάλυσης. 

 

5.2.2. Σχεδιασµός ερωτηµατολογίου49 

 

Η δηµιουργία του ερωτηµατολογίου50 υπήρξε οπωσδήποτε δύσκολο στάδιο της 

εργασίας, διότι απαιτεί εµπειρία και άρτια επιστηµονική κατάρτιση. Η 

                                                 
49 T.Kinnear, J. Taylor, ό.π., σελ. 351-376. 

50 Βλ. Παράρτηµα ΙII 
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προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός σωστού ερωτηµατολογίου επικεντρώθηκε 

σε δύο κύρια σηµεία. Το πρώτο αφορά στον τρόπο µε τον οποίο θα εξαντλούσε 

το θέµα και θα περιελάβανε όλες τις δυνατές πτυχές του, ούτως ώστε να είναι 

ολοκληρωµένη η έρευνα. Το δεύτερο ήταν η κατάρτισή του µε τέτοιο τρόπο 

ούτως ώστε να είναι απλό, εύκολο και κατανοητό για τους ανθρώπους που θα 

το συµπλήρωναν. 

 

Ο ορισµός των ορίων και των στόχων της έρευνας και η επιλογή των θεµάτων 

εκείνων που πραγµατικά συγκεντρώνουν ενδιαφέρον, ξεχωρίζοντάς τα από µια 

πληθώρα θεµάτων παρεµφερών της έρευνας, αποτέλεσαν πρωταρχικό µέληµα. 

Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας ήταν η δηµιουργία τεσσάρων θεµατικών 

ενοτήτων, που συµπεριλαµβάνουν τέσσερις διαφορετικές οµάδες ερωτήσεων. 

Σε κάθε µια από αυτές τις ενότητες εντάχθηκαν δύο µε έντεκα ερωτήσεις, αυτές 

που επιλέχθηκαν από ένα σύνολο που είχε προηγουµένως συγκεντρωθεί.  

 

Η πληρότητα του ερωτηµατολογίου δεν είναι, όµως, το µοναδικό θέµα που 

απασχολεί έναν ερευνητή κατά την σύνταξή του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

η απλότητα και η σαφήνειά του. Για αυτό το λόγο πρέπει να είναι διατυπωµένο 

µε τρόπο, ούτως ώστε οι αναγνώστες να καταλαβαίνουν απόλυτα τις ερωτήσεις 

και να µην παρουσιάζεται καµιά απολύτως ασάφεια. Η συντοµία, τέλος, είναι 

ακόµη ένας παράγοντας που εξασφαλίζει την ευχάριστη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου.  

 

Σε αρκετές ερωτήσεις έχει γίνει χρήση της κλίµακας Likert51. Όλες οι ερωτήσεις 

αυτής της κλίµακας είναι ισορροπηµένες, δηλαδή υπάρχει ίσος αριθµός 

                                                 
51 Β. Σταθακόπουλος, Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς,  εκδ. Σταµούλης, Αθήνα, 1997, σελ. 132. 
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“ευνοϊκών” και “δυσµενών” ερωτήσεων, σε µια προσπάθεια να µην υπάρχει 

µεροληπτική στάση προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, όλες 

αυτές οι ερωτήσεις έχουν περιττό αριθµό κατηγοριών, γεγονός που αποτελεί 

ένδειξη ότι ο ερωτώµενος έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει την ουδετερότητά 

του, εφόσον το επιθυµεί. Επίσης υπάρχουν ερωτήσεις που χρησιµοποιούν την 

κλίµακα κατάταξης. Αυτή η κλίµακα είναι η κατάλληλη στις περιπτώσεις όπου 

χρησιµοποιήθηκε, γιατί δείχνει άµεσα τις προτιµήσεις του ερωτώµενου.  

 

H δοµή του ερωτηµατολογίου έχει και αυτή σκοπό να κάνει το ερωτηµατολόγιο 

πιο κατανοητό και τη συµπλήρωσή του πιο εύκολη. Όπως ήδη έχει αναφερθεί 

το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τέσσερα µέρη. Το πρώτο µέρος 

περιλαµβάνει γενικές ερωτήσεις σχετικές µε την ψηφιακή τεχνολογία -

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ∆ιαδίκτυο- και τον τρόπο χρήσης αυτής από τις 

επιχειρήσεις. Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικές µε την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και σκοπό έχει να καλύψει όλες τις δυνατές πτυχές 

του θέµατος στα πλαίσια ενδιαφέροντος του ερευνητή. Οι ενότητες τρία και 

τέσσερα περιλαµβάνουν τις δηµογραφικές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Οι 

ερωτήσεις αυτές βρίσκονται εσκεµµένα στο τέλος, για δύο, κυρίως, λόγους: γιατί 

οι ερωτήσεις αυτές συµπληρώνονται εύκολα, και άρα ενδείκνυνται για το τέλος 

του ερωτηµατολογίου, που ο ερωτώµενος έχει ήδη κουραστεί, καθώς επίσης και 

γιατί ορισµένες δηµογραφικές ερωτήσεις, µπορεί να θεωρηθούν ‘ευαίσθητες’ και 

άρα καλύτερα να βρίσκονται στο τέλος του ερωτηµατολογίου για να είναι πιο 

συγκαλυµµένες.  
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5.2.3. Περιγραφή δείγµατος 

 

Το σύνολο των ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων αποτελεί τη δεξαµενή από 

την οποία αντλήθηκαν άτοµα - εργαζόµενοι σε αυτές - τα οποία κλήθηκαν να 

συµµετάσχουν στην έρευνα µε τη συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου για 

λογαριασµό των εργοδοτών τους. Το δείγµα χαρακτηρίστηκε από δύο 

συνιστώσες, η µία αφορά στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που 

συµµετέχουν στην έρευνα, ενώ η άλλη προσδιορίζει τα άτοµα τα οποία 

απάντησαν τις ερωτήσεις. Σχετικά µε την πρώτη, έγινε προσπάθεια να υπάρχει 

διασπορά τόσο στον κλάδο δραστηριοποίησης των εταιρειών, όσο και στο 

µέγεθος αυτών, δηλαδή στον αριθµό των ατόµων που απασχολούνται σε αυτές. 

Οι εργαζόµενοι που κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις δεν επιλέχθηκαν πάντα 

µε βάση τη θέση τους στην επιχείρηση. Εξάλλου, τα διάφορα τµήµατα και η 

δοµή ποικίλει από εταιρεία σε εταιρεία. Κριτήριο αποτέλεσαν οι γνώσεις που 

συγκέντρωνε κάποιος σχετικά µε το αντικείµενο της έρευνας, δηλαδή, την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ανεξάρτητα από το µορφωτικό του επίπεδο. Πρέπει 

σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί το γεγονός ότι αρκετοί από τους ερωτώµενους 

συµβουλεύτηκαν και συναδέλφους τους προκειµένου να είναι πλήρη και ακριβή 

τα στοιχεία του ερωτηµατολογίου. Περισσότερα στοιχεία για το δείγµα 

αναφέρονται σε επόµενη ενότητα µε τίτλο ‘∆ηµογραφικά στοιχεία’.      
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5.3. Ανάλυση 

 

Η επεξεργασία των δεδοµένων και η στατιστική ανάλυση έγινε µε τη βοήθεια 

του στατιστικού πακέτου SPSS 52  (Statistical Package for Social Sciences) 

έκδοση 10.0. Πρόκειται για πακέτο ανάλυσης δεδοµένων αρκετά διαδεδοµένο 

στον τοµέα του και παράλληλα αρκετά απλό στη χρήση του. Η ανάλυση 

περιέχει σαφή και ακριβή γραφήµατα τα οποία επιτρέπουν τη στατιστική 

ανάλυση και την εξέταση της κατανοµής των µεταβλητών. 

 

5.3.1. ∆ηµογραφικά στοιχεία 

 

Η πρώτη ενότητα της ανάλυσης των δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί αφορά σε 

ορισµένα χαρακτηριστικά τα οποία συγκεντρώνει το δείγµα, τόσο σχετικά µε τις 

επιχειρήσεις που µετέχουν, όσο και µε τα άτοµα που τελικά συµπλήρωσαν τα 

ερωτηµατολόγια. Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν θα φανούν χρήσιµα για 

τη σκιαγράφηση των ερωτώµενων. Να σηµειωθεί ότι το τµήµα αυτό του 

ερωτηµατολογίου που περιέχει τις ερωτήσεις για τα δηµογραφικά στοιχεία είναι 

ίσως µικρό διότι ουσιαστικά το δείγµα της έρευνας είναι οι επιχειρήσεις, οπότε 

την έρευνα την απασχολούν στοιχεία σχετικά µε αυτές και όχι τόσο σχετικά µε 

αυτούς που συµπλήρωσαν τις απαντήσεις. 

 

                                                 
52 D. Howitt, D. Cramer, A Guide to Computing Statistics with SPSS 11 for Windows, εκδ. 

Pearson Education Limited, 2003, σελ. 1-51. 
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Εστιατόρια 3%

Πετρελαιοειδή 3%

Τρόφιµα 3%

Εκδόσεις & 
Εκτυπώσεις 7%

Super Market 3%

Οργανισµοί 10%
PR 7%

Ναυτιλιακές 3%

∆ιάφορες 10%

Εµπόριο 
Αυτοκινήτων 3%

Εµπόριο Ξύλου 7%

Ασφάλειες 3%

Τράπεζες 3%

Σωληνουργία 3%

Ετοίµων ενδυµάτων 
7%

Λογιστικά Γραφεία 
7%

HR 3%

Πληροφορική 7%

Υγεία 3%

Κατασκευαστικές 
3%

 
 

∆ιάγραµµα 5.1 

Κλάδοι επιχειρήσεων 

 
Από το πρώτο αυτό διάγραµµα παρατηρεί κανείς το σύνολο του δείγµατος και 

συγκεκριµένα τους κλάδους των επιχειρήσεων που έλαβαν µέρος στην έρευνα. 

Με δεδοµένο ότι ο αριθµός αυτών είναι 30, η κάθε κατηγορία αριθµεί από 1 

(π.χ. Πετρελαιοειδή) έως 3 (π.χ. Οργανισµοί) το πολύ επιχειρήσεις. Γίνεται µε 

αυτό τον τρόπο αντιληπτή η προσπάθεια για διασπορά στο αντικείµενο 

ενασχόλησης της κάθε εταιρείας. 
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∆ιάγραµµα 5.2 

∆ιάκριση των επιχειρήσεων µε βάση τον αριθµό των εργαζόµενων 

 
 
Όσον αφορά στο µέγεθος των επιχειρήσεων, κρίθηκε σκόπιµο για τις ανάγκες 

αυτής της έρευνας να µετρηθεί ο αριθµός των ατόµων που απασχολούνται σε 

κάθε περίπτωση (µέση ετήσια απασχόληση). Προέκυψε, λοιπόν, το παραπάνω 

διάγραµµα 5.2 σύµφωνα µε το οποίο το 13,3% των επιχειρήσεων έχουν µέχρι 

10 υπαλλήλους, 30% απασχολούν 10–50 άτοµα, 16,7% έχουν 51–100 

εργαζόµενους, 10% που αντιστοιχεί σε 3 επιχειρήσεις έχουν στην τάξη τους   

101–500 υπαλλήλους και τέλος το 30% είναι αρκετά µεγάλες επιχειρήσεις µε 

πάνω από 500 εργαζόµενους η κάθε µία.    

 

Τα επόµενα δύο διαγράµµατα 5.3 και 5.4 αφορούν σε όσους συµπλήρωσαν τα 

ερωτηµατολόγια. Να διευκρινισθεί ότι ζητήθηκε σε κάθε περίπτωση οι 

απαντήσεις να δοθούν από το άτοµο που συγκεντρώνει τις µεγαλύτερες 

ευθύνες, αλλά και γνώσεις σχετικά µε το αντικείµενο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Από αυτή, λοιπόν, την άποψη γίνεται προσπάθεια να 
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διερευνηθεί το κατά πόσο η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σχετίζεται στα πλαίσια 

δράσης και λειτουργίας µιας επιχείρησης µε τον τοµέα της πληροφορικής.   

50,0%

50,0%

Υπάλληλοι

Managers

 
∆ιάγραµµα 5.3 

Θέση εργασίας στην επιχείρηση των ερωτώµενων 

 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν ότι ακριβώς στις µισές εταιρείες οι 

απαντήσεις δόθηκαν από διευθυντές διαφόρων τµηµάτων µιας εταιρείας, ενώ 

στις υπόλοιπες ανέλαβαν απλοί υπάλληλοι σχετικοί µε το αντικείµενο να 

συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση αξίζει να 

µελετηθεί το κατά πόσο οι ερωτώµενοι είχαν γνώσεις πληροφορικής οι οποίες 

πιστοποιούνται και µε κάποιο αντίστοιχο πτυχίο, ή απλά οι γνώσεις τους ήταν 

γύρω από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

 

Σε σχετική ερώτηση που τέθηκε για το είδος των σπουδών όσων 

συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο, έγινε προσπάθεια κατά την ανάλυση να 

οµαδοποιηθούν οι απαντήσεις και µε τον τρόπο αυτό να δηµιουργηθούν δύο 
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κατηγορίες. Στην πρώτη κατατάσσονται όσοι διαθέτουν κάποιο τίτλο στον 

ευρύτερο τοµέα της πληροφορικής, ενώ στη δεύτερη όλοι οι άλλοι. 

 

53,3%

46,7%

Άλλο

Πληροφορική

 
∆ιάγραµµα 5.4 

Αντικείµενο σπουδών των ερωτηθέντων 

 
 

Παρατηρείται στο παραπάνω διάγραµµα ότι οι απαντήσεις είναι µοιρασµένες, 

και το 46,7% των ερωτηθέντων έχει πραγµατοποιήσει σπουδές σχετικές µε το 

αντικείµενο της πληροφορικής, ενώ το 53,3% διαθέτει πτυχίο σε διαφορετικά 

αντικείµενα σπουδών. ∆εν πρέπει, όµως, να παραληφθεί το γεγονός ότι σε 

αρκετές περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις είναι µικρού µεγέθους δεν διαθέτουν 

τµήµατα ή εργαζόµενους που να ασχολούνται αποκλειστικά µε ζητήµατα 

πληροφορικής. Αυτό προέκυψε ως συµπέρασµα ύστερα από τη διενέργεια των 

προσωπικών συνεντεύξεων. 
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Τέλος, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα του διαγράµµατος 5.5, δεν 

παρατηρείται κάποιου είδους συσχέτιση ανάµεσα στη θέση εργασίας που 

καταλαµβάνουν οι ερωτώµενοι και στο είδος των σπουδών που έχουν 

πραγµατοποιήσει. Σηµείωση που επαληθεύεται και στατιστικά, δηλαδή η µη 

ύπαρξη συσχέτισης, αφού ο συντελεστής Pearson's R είναι ίσος µε µηδέν. 
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∆ιάγραµµα 5.5 

Συσχέτιση θέσης εργασίας µε αντικείµενο σπουδών 

 

Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί είναι σαφώς µοιρασµένες και οι υπεύθυνοι για 

τον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κάθε περίπτωση είναι 

ανεξάρτητοι του αντικειµένου στο οποίο έχουν ειδικευτεί.  

 

5.3.2. Συχνότητες 

 

Στην ενότητα αυτή θα πραγµατοποιηθεί η ανάλυση των δεδοµένων που έχουν 

συγκεντρωθεί από την έρευνα, µε στόχο την εξαγωγή χρήσιµων 
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συµπερασµάτων για την ανίχνευση του επιπέδου χρησιµότητας της 

ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η προσπάθεια 

αυτή θα ξεκινήσει µε µονοµεταβλητή ανάλυση και στη συνέχεια, και σε 

περιπτώσεις που θα υπάρχει νόηµα να πραγµατοποιείται θα ακολουθεί και 

πολυµεταβλητή ανάλυση. 

 

∆ιανύουµε αναµφίβολα την εποχή της πληροφορίας και αυτό δεν αποτελεί απλά 

µια ρήση, αλλά αποδεικνύεται καθηµερινά σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Τέτοιου είδους απόδειξη αποτελούν και τα ευρήµατα της 

Πρώτης Ενότητας της έρευνας, η οποία περιλαµβάνει γενικές ερωτήσεις που 

αφορούν στα επίπεδα χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ∆ιαδικτύου. 

Η ανάλυση των ερωτήσεων αυτών παρουσιάζεται µε τη βοήθεια των 

διαγραµµάτων που ακολουθούν. 

 

Το σύνολο των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα, σε ποσοστό 

δηλαδή 100%, ανεξάρτητα από το µέγεθός τους αλλά και από τον κλάδο 

ενασχόλησής τους, χρησιµοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατά τη διάρκεια 

των εργασιών τους. 

 
 
Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται, όχι όµως σε σηµαντικό βαθµό, όταν η 

ερώτηση είναι αναφορική της συχνότητας και του εύρους χρησιµοποίησης των 

υπολογιστών. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 53%, απάντησε ότι 

το 91%-100% των εργαζόµενων στην επιχείρηση χρησιµοποιούν τον Η/Υ 

τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα, οι περισσότεροι δε από αυτούς (όπως 

προέκυψε και από τις προσωπικές συνεντεύξεις) δουλεύουν ‘ηλεκτρονικά’ σε 

καθηµερινή βάση. Στον αντίποδα, όπως διακρίνεται στο διάγραµµα 5.6, µόνο το 
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7% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι οι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν Η/Υ 

τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα σε ποσοστό 1-10%. 

 

Χρήση Η/Υ τουλάχιστον 2 φορές/εβδοµάδα
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∆ιάγραµµα 5.6 

Συχνότητα χρησιµοποίησης των Η/Υ 

 

Η επόµενη ενότητα ερωτήσεων αφορά στη χρήση του ∆ιαδικτύου, και στους 

λόγους που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην ευρεία υιοθέτησή του. Πιο 

συγκεκριµένα, οι ερωτηθέντες σε συντριπτική πλειοψηφία που φτάνει το 93% 

δήλωσαν ότι στις εταιρείες που εργάζονται υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης 

στο ∆ιαδίκτυο. Οι λόγοι, όµως, που κάθε φορά οι εργαζόµενοι µιας εταιρείας 

χρησιµοποιούν ως εργαλείο τους τις ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου διαφέρει, µε 

µοναδική εξαίρεση την περίπτωση της ανεύρεσης πληροφοριών την οποία 

δήλωσαν όλοι (όσοι χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο) ως µια από τις αιτίες χρήσης 

του. Ως επιπλέον λόγους διακρίνει κανείς ενδεικτικά την ηλεκτρονική 

διεκπεραίωση τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε ποσοστό 
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60% του συνόλου των ερωτηθέντων, και την παρακολούθηση των αγορών (π.χ. 

τιµές προϊόντων) µε το αντίστοιχο ποσοστό να φτάνει το 40%. Να σηµειωθεί ότι 

και οι υπόλοιποι λόγοι επιλέχθηκαν σε ποσοστά γύρω στο 30%. Τα παραπάνω 

συµπεράσµατα προκύπτουν από το διάγραµµα 5.7 που ακολουθεί.   
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∆ιάγραµµα 5.7 

Λόγοι χρησιµοποίησης του ∆ιαδικτύου 

 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα των γενικών ερωτήσεων, το ερωτηµατολόγιο 

προσεγγίζει πλέον το κύριο θέµα του που είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε 

σχέση µε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πρωταρχικής σηµασίας για την έρευνα 

είναι η ερώτηση του κατά πόσο κάθε επιχείρηση του δείγµατος χρησιµοποιεί το 

Internet για συναλλαγές µε τις δηµόσιες αρχές. Με βάση τις απαντήσεις που 

δόθηκαν θα διεξαχθεί και η περαιτέρω ανάλυση, µιας και το δείγµα χωρίστηκε 

βασιζόµενο σε αυτές σε δύο τµήµατα. Τα αποτελέσµατα των επόµενων 

ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου θα παρουσιασθούν αναφορικά µε το ένα 
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µόνο τµήµα του δείγµατος, δηλαδή τις επιχειρήσεις που έδωσαν καταφατική 

απάντηση.  

80,0%

20,0%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

∆ιάγραµµα 5.8 

Χρήση του ∆ιαδικτύου για υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 

Από το παραπάνω διάγραµµα 5.8 προκύπτει ότι πλέον οι ελληνικές 

επιχειρήσεις έχουν εναρµονιστεί µε τις σύγχρονες τάσεις, αφού σε ποσοστό 

80% απάντησαν ότι χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο προκειµένου να 

διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους µε τους δηµόσιους φορείς του κράτους. 

Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι το υπόλοιπο 20% των 

επιχειρήσεων αφορά κυρίως σε µικρές στον αριθµό εργατικού δυναµικού 

επιχειρήσεις. Οι δε επιχειρήσεις αυτές όπως προκύπτει από το διάγραµµα 5.9, 

δεν προχωρούν στη χρήση του ∆ιαδικτύου ούτε λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης, 

ούτε λόγω ελλιπούς τεχνολογικού εξοπλισµού (µηδενικά ποσοστά). Ακόµα και 

οι περιπτώσεις αυτών που ανησυχούν για την ασφάλεια των δεδοµένων τους 

και για το κατά πόσο οι υπάλληλοί τους είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις νέες 
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συνθήκες περιορίζονται στο ποσοστό του 17% (µερίδιο σε σχέση µε όσους 

απάντησαν αρνητικά).  
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∆ιάγραµµα 5.9 

Λόγοι µη πραγµατοποίησης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 

Η πλειοψηφία, σε ποσοστό 83%, επέλεξε την απάντηση Άλλο. Κατά τη διάρκεια 

των προσωπικών συνεντεύξεων ορισµένες από τις ερµηνείες που δόθηκαν είναι 

είτε ότι οι εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αντιστοιχούν στην κύρια 

δραστηριότητά τους δεν είναι ακόµα διαθέσιµες, είτε ότι απλά δεν έχουν 

ενηµερωθεί για τις δυνατότητες του υπάρχοντος συστήµατος οπότε και δεν 

γνωρίζουν τυχόν οφέλη τους από µια τέτοια δραστηριότητα.  

 

Στον αντίποδα, στο διάγραµµα 5.10, παρουσιάζονται οι λόγοι που οδήγησαν τις 

επιχειρήσεις του δείγµατος να συναλλάσσονται µε τις δηµόσιες υπηρεσίες µέσω 
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∆ιαδικτύου. Να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά που αναγράφονται δεν αναφέρονται 

στο σύνολο του δείγµατος, αλλά µόνο σε όσες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν τις 

υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ανάλογη µέθοδος ανάλυσης 

ακολουθήθηκε και στα υπόλοιπα διαγράµµατα που ακολουθούν (διάγραµµα 

5.10 έως διάγραµµα 5.28) και αφορούν στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

Full electronic case
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∆ιάγραµµα 5.10 

Λόγοι πραγµατοποίησης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 

Πιο συγκεκριµένα, σε σχετική ερώτηση το 92% των επιχειρήσεων απάντησε ότι 

η λήψη πληροφοριών για υπηρεσίες του δηµοσίου είναι ο κύριος λόγος για τον 

οποίο διεξάγουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους, 83% επέλεξαν τη λήψη 

εντύπων σε ηλεκτρονική µορφή, ενώ 50% επέλεξαν την επιστροφή 

συµπληρωµένων εντύπων και τις ολοκληρωµένες συναλλαγές (full electronic 

case handling) ως εφαρµογές τις οποίες υλοποιούν ηλεκτρονικά σε συνεργασία 

µε το ελληνικό δηµόσιο.  
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Στη συνέχεια οι ερωτήσεις προχώρησαν σε πιο ειδικά θέµατα, αναφορικά µε τις 

ίδιες τις υπηρεσίες και την ποιότητα παροχής αυτών. Πρωταρχικά επιχειρήθηκε 

να γίνει καταγραφή των πιο ‘δηµοφιλών’ υπηρεσιών. Η λίστα που υπάρχει στο 

ερωτηµατολόγιο περιέχει όλες εκείνες τις υπηρεσίες όπου είναι κατά βάση 

διαθέσιµες στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες χρησιµοποιούνται 

σε αντίστοιχες έρευνες. ∆εν πρόκειται, λοιπόν, για υπηρεσίες που απαραίτητα 

διατίθενται από το ελληνικό κράτος εξ ολοκλήρου µέσω ∆ιαδικτύου. Αυτή είναι, 

άλλωστε και η αιτία που δικαιολογεί τα χαµηλά ποσοστά ορισµένων υπηρεσιών 

(για παράδειγµα οι δηλώσεις των τελωνείων – ποσοστό 4%). Να σηµειωθεί, 

επίσης, ότι ορισµένος αριθµός µικρών επιχειρήσεων δήλωσε ότι για κάποιες 

υπηρεσίες (π.χ. Φ.Π.Α.) οι ίδιοι δεν χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, διαθέτουν 

όµως εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι κάνουν χρήση των εφαρµογών της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

Στο διάγραµµα 5.11, λοιπόν, οι εφαρµογές που κατά κύριο λόγο οι επιχειρήσεις 

πραγµατοποιούν ηλεκτρονικά είναι οι δηλώσεις του Φ.Π.Α. σε ποσοστό 88% και 

οι εισφορές προς τους εργαζόµενους σε ποσοστό 75%. Πρόκειται, δηλαδή, για 

οικονοµικές υπηρεσίες για τις οποίες η Ελλάδα θεωρήθηκε πρωτοπόρος χώρα. 

Σε έρευνες που έγιναν στα πρώτα χρόνια  εφαρµογής της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης (βλ. Παράρτηµα Ι), η θέση που κατείχε ανάµεσα στα άλλα κράτη 

ήταν πολύ υψηλή, πορεία όµως που δεν συνεχίστηκε και αργότερα. Αν 

αναλογιστεί  κανείς ότι σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν 

εξολοκλήρου τις παρακάτω υπηρεσίες στις επιχειρήσεις τους, τότε τα 

αποτελέσµατα κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά είναι.    
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Περιβαλλοντικά
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∆ιάγραµµα 5.11 

Εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 

Προκειµένου να διεξαχθούν ασφαλέστερα και πληρέστερα συµπεράσµατα, 

παρουσιάζονται στο διάγραµµα 5.12 τα αριθµητικά αποτελέσµατα ολόκληρου 

του δείγµατος και όχι µόνο των επιχειρήσεων εκείνων που χρησιµοποιούν τις 

συγκεκριµένες υπηρεσίες. Αυτά εν µέρει δικαιολογούν τις τελευταίες θέσεις που 

κατέχει η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς πίνακες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
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Περιβαλλοντικά
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∆ιάγραµµα 5.12 

Εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (επί του συνόλου του δείγµατος) 

 

Τα ποιοτικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την έρευνα, εξετάζονται στις 

ερωτήσεις 9, 10 και 11 του ερωτηµατολογίου και παρουσιάζονται αναλυτικά στα 

διαγράµµατα που ακολουθούν (5.13 έως και 5.23). Οι απαντήσεις που δόθηκαν 

σχετικά µε τη γενική εικόνα που έχουν διαµορφώσει οι χρήστες για τις 

υπηρεσίες είναι µόνο θετικές και το 79% αυτών είναι ικανοποιηµένοι από τις 

δυνατότητες που τους παρέχονται. Να σηµειωθεί, βέβαια, ότι το συµπέρασµα 

αυτό δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγµατική κατάσταση, όπως αυτή θα 

παρουσιασθεί αναλυτικά στα συµπεράσµατα.   
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∆ιάγραµµα 5.13 

Συνολικά η ποιότητα των υπηρεσιών 

 

Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν την ικανοποίηση των 

χρηστών, εξετάστηκαν θέµατα όπως είναι το περιεχόµενο και η συχνότητα 

ανανέωσης των πληροφοριών, ο χρόνος απόκρισης, η οργάνωση και η οπτική 

παρουσίαση των πληροφοριών και τέλος ο τρόπος πλοήγησης. Οι απαντήσεις 

που δόθηκαν ενισχύουν τη γενικότερη θετική εικόνα των υπηρεσιών και 

επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα σχετικά µε την συνολικά αντιλαµβανόµενη 

ποιότητά τους.  

 

Πιο συγκεκριµένα, οι απαντήσεις κάτω του µετρίου ήταν ελάχιστες και σε 

ορισµένες µόνο περιπτώσεις επιλέχθηκε η κατηγορία ‘Λίγο’ ως 

αντιπροσωπευτική του βαθµού ικανοποίησης των χρηστών, οπότε και 

διακρίνεται µε το ποσοστό του 4%. Όπως, λοιπόν, εύλογα παρατηρείται στα 

παρακάτω διαγράµµατα δεν µπορεί κανείς να κάνει λόγο για δυσαρέσκεια 

αναφορικά µε κάποιο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό των ηλεκτρονικών σελίδων 
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όπου φιλοξενούνται οι εφαρµογές των δηµόσιων υπηρεσιών. Μπορεί µόνο να 

γίνει διάκριση σε λιγότερο ικανοποιητικές υπηρεσίες και σε αρκετά 

ικανοποιητικές. 

 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται χαρακτηριστικά όπως είναι η συχνότητα 

ανανέωσης των πληροφοριών, ο χρόνος απόκρισης και η οργάνωση των 

πληροφοριών. Το 42% όσων χρησιµοποιούν τις συγκεκριµένες ιστοσελίδες 

δηλώνουν µέτρια ικανοποίηση αναφορικά µε το πόσο συχνά ανανεώνεται το 

περιεχόµενό τους, ενώ υπάρχει και ένα 4% που δηλώνει λίγο ικανοποιηµένο.  
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∆ιάγραµµα 5.14 

Συχνότητα ανανέωσης των πληροφοριών 

 

Ο χρόνος απόκρισης και η ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτηµάτων που 

υποβάλλουν οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικά είναι από τα χαρακτηριστικά εκείνα 

που πρέπει να µελετηθούν σε περίπτωση µελλοντικών αλλαγών και 

αναβαθµίσεων. Το 46% των χρηστών απάντησε ότι είναι µέτρια ικανοποιηµένο 
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από τις ταχύτητες µεταφοράς ψηφιακών δεδοµένων και άρα υλοποίησης των 

αναγκών τους, το 42% αρκετά ικανοποιηµένο, ενώ υπήρξε και ένα ποσοστό 8% 

που δήλωσε πολύ ευχαριστηµένο.   
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∆ιάγραµµα 5.15 

Χρόνος απόκρισης 

 

Πολύ συχνά οι εργαζόµενοι όταν για πρώτη φορά χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο 

προκειµένου να εκτελέσουν µια διαδικασία ηλεκτρονικά δεν είναι εξοικειωµένοι 

µε τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών και τα ‘ηλεκτρονικά µονοπάτια’ 

που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να πετύχουν το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. Ο τρόπος, λοιπόν, που οι πληροφορίες οργανώνονται σε µια 

ιστοσελίδα είναι σηµαντικός παράγοντας υποβοήθησής ειδικά σε περιπτώσεις 

όπου ο βαθµός εξοικείωσης και εκπαίδευσης των ατόµων γύρω από το 

∆ιαδίκτυο βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα. 

 

Με γνώµονα, λοιπόν, τα παραπάνω οι ερωτώµενοι κλήθηκαν να απαντήσουν 

στο κατά πόσο ο τρόπος οργάνωσης των πληροφοριών είναι ο επιθυµητός και 
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δεν αποτελεί εµπόδιο στην εκτέλεση της εργασίας τους. Οι απαντήσεις που 

δόθηκαν κρίνονται θετικές, αφού το 46% δήλωσε µέτρια ικανοποιηµένο, το 50% 

αρκετά ικανοποιηµένο και 4% πολύ ικανοποιηµένο.   
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∆ιάγραµµα 5.16 

Οργάνωση των πληροφοριών 

 

Στη δεύτερη κατηγορία χαρακτηριστικών για τα οποία η ικανοποίηση είναι 

φανερά πιο αυξηµένη, ανήκει το περιεχόµενο των πληροφοριών, η οπτική 

παρουσίασή τους και ο τρόπος πλοήγησής τους. Βέβαια, να σηµειωθεί ότι 

όπως προέκυψε και από τις προσωπικές συνεντεύξεις τα χαρακτηριστικά αυτά 

είναι δευτερεύουσας σηµασίας για τις επιχειρήσεις, οπότε και οι απαιτήσεις τους 

περιορίζονται σε σχέση µε τα παραπάνω. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

αναλυτικά στα παρακάτω τρία διαγράµµατα 5.17, 5.18 και 5.19, µε τα επίπεδα 

ικανοποίησης να βρίσκονται αρκετά ψηλά, και τα ποσοστά των χρηστών που 

δήλωσαν αρκετά ικανοποιηµένοι να κυµαίνονται από 63% έως 71%.    
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∆ιάγραµµα 5.17 

Περιεχόµενο πληροφοριών 
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∆ιάγραµµα 5.18 

Οπτική παρουσίαση των πληροφοριών 
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∆ιάγραµµα 5.19 

Τρόπος πλοήγησης 

 

Από τους ερωτηθέντες ζητήθηκε να αξιολογήσουν συγκεκριµένα όσες 

υπηρεσίες χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά. Στα αποτελέσµατα αναφέρονται µόνο οι 

υπηρεσίες εκείνες που κατέχουν σηµαντικά ποσοστά χρήσης και όχι όλες οι 

αναγραφόµενες στις ερωτήσεις (για παράδειγµα οι δηλώσεις τελωνείου, οι 

δηµόσιες προµήθειες, η ίδρυση επιχείρησης και οι περιβαλλοντικές άδειες 

σηµειώθηκαν από έναν ή δύο το πολύ ερωτώµενους). Κάτι τέτοιο δεν θα είχε 

νόηµα και δεν θα προέκυπτε κάποια σηµαντική στατιστική ερµηνεία.  

 

Από τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για να συµπληρώσουν 

τις εισφορές προς τους εργαζόµενούς τους, καµία δεν αναφέρεται σε αρνητική 

εικόνα αφού το 33% δηλώνει ως µέτρια την αντιλαµβανόµενη ποιότητα και το 

υπόλοιπο 46% ως ικανοποιητική. 
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∆ιάγραµµα 5.20 

Ποιότητα της υπηρεσίας ‘εισφορές για εργαζόµενους’ 

 

Από το σύνολο των εφαρµογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η υπηρεσία 

µε τα χαµηλότερα ποσοστά ικανοποίησης είναι υποβολή των στατιστικών 

στοιχείων. Περισσότεροι από τους µισούς ερωτώµενους δήλωσαν χρήστες της 

παραπάνω υπηρεσίας. Από αυτούς το 4% σηµείωσε την ποιότητα ως κακή, το 

17% ως µέτρια και το υπόλοιπο 38% ως ικανοποιητική. Να σηµειωθεί, βέβαια, 

ότι το ποσοστό του 4% αντιστοιχεί σε µόνο µία απάντηση.    
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∆ιάγραµµα 5.21 

Ποιότητα της υπηρεσίας ‘Υποβολή στατιστικών δεδοµένων’ 

 

Οι επόµενες δύο υπηρεσίες αφορούν στο Υπουργείο Οικονοµικών (διάγραµµα 

5.22 και διάγραµµα 5.23). Η δήλωση του Φ.Π.Α., όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούµενες ενότητες, είναι η παλαιότερη υπηρεσία που προσέφερε 

ολοκληρωµένες συναλλαγές ηλεκτρονικά και αυτή που συγκεντρώνει πολύ 

υψηλά ποσοστά ικανοποίησης. Πιο συγκεκριµένα, το 13% των επιχειρήσεων 

χαρακτηρίζει ως µέτρια την αντιλαµβανόµενη ποιότητα, το 67% ως 

ικανοποιητική και το υπόλοιπο 8% ως καλή. Αρνητικές κρίσεις δεν υπάρχουν, 

όπως δεν υπάρχουν και στη δήλωση του φόρου εισοδήµατος για την οποία το 

17% όσων την επέλεξαν την κατατάσσουν ως µέτρια, ενώ το 25% ως 

ικανοποιητική.  
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∆ιάγραµµα 5.22 

Ποιότητα της υπηρεσίας ‘Φ.Π.Α.’ 
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∆ιάγραµµα 5.23 

Ποιότητα της υπηρεσίας ‘Φόρος εισοδήµατος’ 

 

Με κατάλληλη ερώτηση γίνεται προσπάθεια να εντοπισθούν τα σηµαντικότερα 

οφέλη για τις επιχειρήσεις από τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μια 
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τέτοια προσπάθεια εξάγει και σηµαντικά συµπεράσµατα για το ποια σηµεία 

πρέπει να προσεχθούν περισσότερο και που πρέπει να εστιάσουν µελλοντικές 

αλλαγές.  

Καλύτερος έλεγχος

Βοήθεια

Καλύτερη πληροφόρηση

Άµεση διεκπεραίωση

∆ιαθεσιµότητα 24ωρη
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∆ιάγραµµα 5.24 

Ταξινόµηση των σηµαντικότερων οφελών 

 

Ως το πιο σηµαντικό όφελος από την χρήση των εφαρµογών της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης οι ερωτηθέντες αντιλαµβάνονται την εξοικονόµηση χρόνου, 

διάγραµµα 5.24, και µάλιστα µε σηµαντική διαφορά, µιας και οι περισσότεροι 

από αυτούς το κατατάσσουν ως πρώτο στην προτίµησή τους. Αυτό, ίσως, 

δικαιολογεί και τα χαµηλά ποσοστά ικανοποίησης για ορισµένα χαρακτηριστικά 

των υπηρεσιών (π.χ. χρόνος απόκρισης) που αναφέρθηκαν σε προηγούµενα 

διαγράµµατα. Οι απαιτήσεις των χρηστών είναι πολλές και συνεπώς η κρίση 

τους πιο αυστηρή από άλλες περιπτώσεις. Σε αµέσως επόµενη θέση 

κατατάσσουν την 24ωρη διαθεσιµότητα µε µικρή, όµως, διαφορά από τη 

δυνατότητα που τους δίνεται για άµεση διεκπεραίωση και άµεση ανταπόκριση 
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στις απαιτήσεις τους και τα αιτήµατά τους. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά 

δηλώνονται κατά µέσο όρο ως τρίτα. Με την µη φυσική παρουσία στον αρµόδιο 

δηµόσιο φορέα δεν θεωρούν οι εταιρείες ότι εξοικονοµούν σηµαντικά χρηµατικά 

ποσά, αλλά ούτε και ότι πετυχαίνουν καλύτερη πληροφόρηση (και τα δύο 

στοιχεία παρουσιάζονται ως πέµπτα κατά µέσο όρο). Η έλλειψη αµεσότητας 

είναι όπως και στο ηλεκτρονικό εµπόριο βασική αιτία της αργής υιοθέτησής τους 

και αποδοχής τους από το ευρύ κοινό. Τέλος, δε φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή και να αξιολογούν αρκετά τη δυνατότητα για έλεγχο και βοήθεια που 

δίνεται µέσα από τις ηλεκτρονικές σελίδες. Οι περισσότεροι τα δηλώνουν ως 

τελευταία στην προτίµησή τους - έκτα -, αφού θεωρούν ότι οι απαντήσεις που 

δίνονται σε ερωτήµατα που τους απασχολούν δεν είναι πλήρως κατανοητές και 

αρκετά επεξηγηµατικές.        

 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα των ερωτήσεων που αφορούν σε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα ερωτήµατα 

που ακολουθούν στόχο έχουν να αποτυπώσουν τις απόψεις των ερωτώµενων 

σχετικά µε ζητήµατα µελλοντικών αλλαγών. Ζητείται, καταρχήν, να δηλώσουν το 

κατά πόσο είναι θετικοί ή όχι απέναντι στη χρήση προσωπικών τους δεδοµένων 

και δεδοµένων της επιχείρησης από το ελληνικό κράτος, προς χάριν 

αποτελεσµατικότερης και ταχύτερης διεκπεραίωσης των συναλλαγών τους. Τα 

αποτελέσµατα διακρίνονται στο διάγραµµα 5.25. 
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∆ιάγραµµα 5.25 

∆ιαχείριση ιδιωτικών δεδοµένων από το κράτος 

Οι απαντήσεις είναι µοιρασµένες, αφού το 58,3% των επιχειρήσεων δια µέσω 

των αντιπροσώπων τους συµφωνεί σε µια τέτοια προοπτική, ενώ το υπόλοιπο 

41,7% έχει αντίθετη άποψη. Η διαφωνία αυτή πηγάζει κατά κύριο λόγο από την 

έλλειψη εµπιστοσύνης απέναντι στις ελληνικές αρχές σχετικά µε την ορθή 

διαχείριση των ιδιωτικών δεδοµένων. Στο διάγραµµα 5.26 που ακολουθεί, 

φαίνεται ότι όλοι όσοι εµπιστεύονται είτε αρκετά, είτε πολύ τους ελληνικούς 

φορείς είναι σύµφωνοι µε την χρήση των ιδιωτικών τους στοιχείων. 

Εµπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές
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∆ιάγραµµα 5.26 

Συσχέτιση βαθµού εµπιστοσύνης-χρήσης ιδιωτικών δεδοµένων 
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Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 5.27, το 45,8% των χρηστών εµπιστεύεται είτε 

πολύ, είτε αρκετά το ελληνικό κράτος, ενώ οι γνώµες του υπολοίπου 56,2% 

µοιράζονται ανάµεσα στο µέτρια, το λίγο και το καθόλου, µε την κατηγορία 

µέτρια να συγκεντρώνει τις προτιµήσεις σε ποσοστό 29,2%. 

20,8%

25,0%

29,2%

20,8%

4,2%
Πολύ

Αρκετά

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

 

∆ιάγραµµα 5.27 

Επίπεδο εµπιστοσύνης των ελληνικών αρχών 

 

Στην τελευταία ερώτηση της δεύτερης ενότητας του ερωτηµατολογίου σχετικά 

µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ζητείται να ανιχνευθεί η προτίµηση των 

εργαζόµενων σχετικά µε τον τρόπο πλοήγησής τους στις ιστοσελίδες των 

δηµόσιων φορέων, και κατόπιν αυτή αποτυπώνεται στο διάγραµµα 5.28. Το 

50% προτιµά τη χρησιµοποίηση πολλών ηλεκτρονικών διευθύνσεων, όπου 

καθεµία θα αντιστοιχεί σε έναν φορέα, ενώ το 37,5% είναι σύµφωνο µε τη 

δηµιουργία µιας ενιαίας πύλης (κυβερνητικό portal) µέσα από την οποία θα 

υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης µε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. Το πρώτο 
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ποσοστό παρουσιάζεται αυξηµένο εξαιτίας δύο κυρίως λόγων. Καταρχήν, οι 

εργαζόµενοι δεν αντιλαµβάνονται ακριβώς την έννοια του κυβερνητικού portal, 

και κατά δεύτερο φοβούνται την αλλαγή της ήδη υπάρχουσας κατάστασης. Να 

σηµειωθεί, βέβαια, ότι η δηµιουργία ενός κυβερνητικού portal βρίσκεται στα 

άµεσα σχέδια του προγράµµατος ΚτΠ και ήδη εφαρµόζεται σε πολλές άλλες 

χώρες. 
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∆ιάγραµµα 5.28 

Μορφή ηλεκτρονικών σελίδων 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η δηµόσια διοίκηση στις µέρες µας προσπαθεί να επιβιώσει µέσω αντιφάσεων. 

Από τη µια πλευρά παραµένει ο σηµαντικότερος, ίσως,  παράγοντας 

οικονοµικής προόδου σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονοµίες. Από την άλλη, τα 

κράτη καλούνται να υιοθετήσουν πολιτικές µείωσης των χρηµατικών κονδυλίων 

που δαπανούν για τη δηµόσια διοίκηση. Ως µοναδική και παράλληλα µόνιµη 

λύση για τον συγκερασµό των δύο αυτών αναγκών προβάλλει η µετάβαση από 

τον παραδοσιακό τρόπο διακυβέρνησης στον ηλεκτρονικό. 

 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η πλειοψηφία των κρατών-µελών 

εστίασε στον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισµό. Το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 

1990, το 40% της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας οφειλόταν στην 

τεχνολογική πρόοδο. Ο ρυθµός ανάπτυξης, βέβαια, που ακολούθησε κάθε 

χώρα ήταν εκ των πραγµάτων διαφορετικός. Η Ελλάδα δαπάνησε εκατοντάδες 

χιλιάδες ευρώ αλόγιστα, µε αποτέλεσµα να  κατέχει πάντα κάποια από τις 

τελευταίες θέσεις στις έρευνες που έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια. Υστερεί 

και ποσοτικά και ποιοτικά.  

 

Κατά πόσο, όµως, τα αποτελέσµατα της έρευνας που διενεργήθηκε 

επιβεβαιώνουν την πραγµατικότητα; Οι ίδιοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών 

εφαρµογών πως αντιλαµβάνονται την προσφορά υπηρεσιών; Πρέπει καταρχήν 

να γίνει η επισήµανση ότι διαφορετικές υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά 

προς τους πολίτες και διαφορετικές προς τις επιχειρήσεις. 
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Όσον αφορά την προσφορά υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, η βελτίωση της 

παροχής ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών επιφέρει αύξηση της 

παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό οφείλεται στη µείωση του 

κόστους των ίδιων των δηµοσίων υπηρεσιών, αλλά και του κόστους 

συναλλαγής για τις επιχειρήσεις (χρόνος, πόροι). Ο εκσυγχρονισµός των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, από την άποψη της δυνατότητας διάδρασης και της 

προσφοράς συναλλαγών, έχει αναπτυχθεί περισσότερο για τις υπηρεσίες σε 

επιχειρήσεις από ό,τι για τις υπηρεσίες στο κοινό. 

 

Οι ενέργειες που πραγµατοποιεί µια επιχείρηση κατά τη λειτουργία της µπορεί 

να χαρακτηρισθεί από πολλές παραµέτρους και παράγοντες και συνεπώς είναι 

δύσκολο να εξεταστεί σε µια έρευνα. Για αυτό, λοιπόν, έγινε προσπάθεια να 

δηµιουργηθεί ένα ερωτηµατολόγιο προσιτό και οργανωµένο µε τέτοιο τρόπο 

που να προκαλεί το ενδιαφέρον των ερωτώµενων, από το οποίο όµως θα ήταν 

δυνατό µετά την ολοκλήρωση της έρευνας να αντληθούν χρήσιµες πληροφορίες. 

Οι πληροφορίες αυτές σε συνδυασµό µε τη στατιστική ανάλυση µέσω του 

πακέτου SPSS συνέβαλλαν στην επίτευξη του αρχικού στόχου της εργασίας.  

 

Η έρευνα εστιάστηκε στη στάση κάθε ερωτώµενου ως προς το θέµα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στη διαµόρφωση της στάσης και του βαθµού 

ικανοποίησής του απέναντι στις διάφορες πτυχές αυτού, όπως 

παρουσιάστηκαν ξεχωριστά σε ενότητες του ερωτηµατολογίου.  

 

Καταγράφηκε, καταρχήν, το χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στην κατοχή 

κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισµού και στην ορθή εκµετάλλευση αυτού. Ενώ 

το 100% των επιχειρήσεων του δείγµατος έχει στην κατοχή του ηλεκτρονικό 
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υπολογιστή και το 93% αυτών έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, το 

αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 80% όταν πρόκειται για ηλεκτρονικές 

συναλλαγές µε τις δηµόσιες αρχές. Επιπλέον, το υπόλοιπο 20% σε επόµενη 

ερώτηση δεν δηλώνει ως αιτία τον ελλιπή τεχνολογικό εξοπλισµό.   

 

Η παραπάνω στάση διακρίνει, θα λέγαµε, γενικότερα τους Έλληνες πολίτες. 

Στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες ζητούν και αγοράζουν ακριβούς εξοπλισµούς 

που δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν ή δεν τους είναι απαραίτητοι. Επιπλέον, 

λέει χαρακτηριστικά στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης: «Οι Έλληνες θεωρούν 

ότι το αγώι ξυπνά τον αγωγιάτη. Λένε ότι το πρώτο βήµα είναι να βάλουν στο 

γραφείο το κοµπιούτερ και τελικά τρέχουν όλοι µαζί γύρω από το 

κοµπιούτερ...»53.  

 

Πολλές φορές τα αριθµητικά συµπεράσµατα που προκύπτουν ύστερα και από 

τη στατιστική επεξεργασία διαφόρων δεδοµένων, πρέπει να φιλτραριστούν και 

να συµπληρωθούν προκειµένου να εξαχθούν χρήσιµα για την έρευνα 

συµπεράσµατα. Ως µια τέτοια περίπτωση πρέπει να αντιµετωπισθεί η ερώτηση 

σχετικά µε τη χρήση από πλευράς επιχειρήσεων των υπηρεσιών του 

ηλεκτρονικού κράτους. Το ποσοστό που προέκυψε καταγράφηκε ίσο µε 80%, 

το οποίο µε µια πρώτη µατιά φαντάζει αρκετά υψηλό και άκρως ικανοποιητικό, 

ακόµα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Προκειµένου, όµως, να εξαχθούν ορθά συµπεράσµατα, τα οποία θα είναι και 

συγκρίσιµα µε αντίστοιχα άλλων χωρών, πρέπει ο ερευνητής να 

                                                 
53  Άφθονο χαρτί γύρω από ένα κοµπιούτερ, εφηµερίδα «Η Καθηµερινή», Κυριακή 13 

Φεβρουαρίου 2005. 
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χρησιµοποιήσει και τα αποτελέσµατα από επόµενη ερώτηση. Καλούνται οι 

χρήστες να δηλώσουν συγκεκριµένα για ποιες υπηρεσίες του δηµοσίου 

χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο. Αρχίζουν, λοιπόν, να αποσαφηνίζονται τα 

συµπεράσµατα. Από όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται κατά κανόνα από 

τα ευρωπαϊκά κράτη προς τις επιχειρήσεις τους, η έρευνα έδειξε πως µόνο οι 

µισές (εισφορές για εργαζόµενους, υποβολή στατιστικών δεδοµένων, δήλωση 

Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήµατος) συγκεντρώνουν την προτίµηση των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Οι υπόλοιπες αγγίζουν µηδενικά ποσοστά, είτε διότι δεν 

προσφέρονται από τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς, είτε διότι οι επιχειρήσεις 

δεν είναι πλήρως ενήµερες για τις δυνατότητες που τους προσφέρονται.   

  

Τα παραπάνω συµπεράσµατα είναι πλήρως εναρµονισµένα µε αυτά 

αντίστοιχων ευρωπαϊκών ερευνών. Σύµφωνα µε αυτά, µια εικοσαετία απέχει η 

Ελλάδα από την Ευρώπη των 15 στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σύµφωνα µε 

έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βασίσθηκε σε στοιχεία που δόθηκαν 

από τις ίδιες τις δηµόσιες υπηρεσίες των κρατών-µελών, ηλεκτρονικά παρέχεται 

το 32% των υπηρεσιών της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Κατέχει, δηλαδή, η 

Ελλάδα την τρίτη θέση από το τέλος µεταξύ των πρώην 15 της Ε.Ε., µε 

τελευταίο το Λουξεµβούργο και προτελευταία την Ολλανδία. Πρώτη στην 

κατάταξη βρίσκεται η ∆ανία όπου το 72% των δηµόσιων υπηρεσιών λειτουργεί 

ηλεκτρονικά· ακολουθούν η Αυστρία (68%) και η Σουηδία (67%). 

 

Τα προηγούµενα συµπεράσµατα αφορούσαν στην ποσοτική χρήση των 

υπηρεσιών. Τι συµβαίνει, όµως, και µε την ποιότητα των υπηρεσιών; Η 

αντιλαµβανόµενη από τους ερωτώµενους είναι και η πραγµατική; Η ανάλυση 

των ερωτηµατολογίων είχε ως αποτέλεσµα την επίτευξη αρκετά υψηλών 
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ποσοστών τόσο στο σύνολο των υπηρεσιών, όσο και στις επιµέρους εφαρµογές, 

για όσες βέβαια από αυτές χρησιµοποιούνται. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

δήλωσε από µέτρια έως και πολύ ικανοποιηµένη από την προσφορά 

υπηρεσιών από το ελληνικό δηµόσιο.  

 

Αν εξετάσουµε σε παραλληλία αντίστοιχες έρευνες που διενεργήθηκαν για 

λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορούν στην ελληνική 

πραγµατικότητα, θα διακρίνουµε σαφείς αποκλίσεις. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα 

των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά κατέχει η Ελλάδα την 

προτελευταία θέση µεταξύ των πρώην 15, µε τελευταίο το κρατίδιο του 

Λουξεµβούργου. Το ζητούµενο στην ποιότητα είναι, για παράδειγµα, να 

ολοκληρώνεται µια εργασία ηλεκτρονικά και όχι απλά να συµπληρώνεται 

κάποια ηλεκτρονική «φόρµα» στην αρχή ή την κατάληξη µιας διαδικασίας που 

κατά τα άλλα διεξάγεται µε τον παλιό, παραδοσιακό τρόπο.  

 

Ως κύρια αιτία της προηγούµενης αντίφασης µπορεί κανείς να διατυπώσει την 

ελλιπή πληροφόρηση. Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι σε αυτές δεν είναι 

ενήµεροι για το τι δυνατότητες µπορούν να τους παρέχουν ηλεκτρονικά οι 

δηµόσιοι φορείς. Είναι ικανοποιηµένοι µε την υπάρχουσα κατάσταση. ∆εν 

ενηµερώνονται σχετικά µε το τι υπηρεσίες ‘απολαµβάνουν’ οι υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και έτσι δεν επιζητούν περισσότερα. 

 

Ολοκληρώνοντας τα ευρήµατα της έρευνας, να επισηµανθεί το γεγονός ότι δεν 

παρουσιάσθηκαν στο κύριο τµήµα της εργασίας διαγράµµατα που να αφορούν 

στη σχέση που µπορεί να υπάρχει ανάµεσα στη χρήση του ∆ιαδικτύου για 

συναλλαγές µε το δηµόσιο και στον κλάδο µιας επιχείρησης, ή στο µέγεθός της. 



 

 118

Όχι, βέβαια, διότι κάτι τέτοιο δεν υπήρχε στις αρχικές προθέσεις της έρευνας και 

τελικά δεν διερευνήθηκε. Ο λόγος είναι ότι µετά από κατάλληλη ανάλυση δεν 

προέκυψαν στατιστικά σηµαντικά συµπεράσµατα και άρα κάποιου είδους 

συσχέτιση.   

 

Τι τελικά φταίει για τις δυσλειτουργίες και τη στασιµότητα που παρατηρείται στο 

χώρο της ελληνικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Φταίνε οι πολίτες και οι 

επιχειρήσεις, ή οι φορείς των δηµόσιων υπηρεσιών; Χρήσιµες  και 

κατατοπιστικές είναι οι παρατηρήσεις του καθηγητή ∆ικαίου της Πληροφορικής 

και συµβούλου του ιταλικού υπουργείου Νέων Τεχνολογιών κ. Nτ. Λιµόνε για τις 

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν όλες οι χώρες κατά τη µετάβασή τους στην 

ηλεκτρονική κοινωνία. Ο κ. Λιµόνε, λοιπόν, δηλώνει ότι το πρώτο εµπόδιο που 

συνάντησαν οι Ιταλοί αλλά και οι λοιποί Ευρωπαίοι κατά την εγκατάσταση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη δηµόσια διοίκηση ήταν η «νοοτροπία των 

δηµοσίων υπαλλήλων γύρω από την οργάνωση της δουλειάς τους· η αδυναµία 

τους να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο δουλειάς». Πολλές ήταν επίσης 

οι δυσκολίες που συνάντησαν οι σχεδιαστές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών κατά 

την απλοποίηση της γραφειοκρατικής δοµής της δηµόσιας διοίκησης, δηλαδή 

την απάλειψη περιττών διαδικασιών, όπως εγκρίσεις, υπογραφές, εµφάνιση 

των ίδιων δικαιολογητικών πολλές φορές, κλπ. Όπως τονίζει ο κ. Λιµόνε, «η 

γραφειοκρατία του χαρτιού είναι βαθιά ριζωµένη τόσο στη δηµόσια διοίκηση 

όσο και στις συνήθειες των χρηστών». Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ακόµα στα 

γραφεία των υπαλλήλων περιστοιχίζεται από σωρούς χαρτιών54. 

 

                                                 
54  Άφθονο χαρτί γύρω από ένα κοµπιούτερ, Εφηµερίδα «Η Καθηµερινή», Κυριακή 13 

Φεβρουαρίου 2005. 
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Για την αξιοποίηση, λοιπόν, όλων των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής δηµόσιας 

διοίκησης, πρέπει να εντοπιστούν τα εµπόδια που αποτελούν τροχοπέδη στη 

διάθεση των ηλεκτρονικών δηµοσίων υπηρεσιών στα κράτη µέλη και να 

προταθούν δράσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 

δηµόσιας διοίκησης. Κάθε κυβέρνηση οφείλει να γίνει ηγέτης, και ο δηµόσιος 

τοµέας µπορεί να συµβάλλει και να διευκολύνει αυτήν την πορεία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΧΑΡΤΗΣ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  E-GOVERNMENT 

 

1. Εισαγωγή  

 

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT) αλλάζουν ραγδαία τα 

δεδοµένα και µεταλλάσσουν τις βάσεις του οικονοµικού ανταγωνισµού. 

∆ηµιουργούν διεθνώς µια νέα Κοινωνία της Πληροφορίας, µε νέα δεδοµένα και 

νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευηµερία και την ποιότητα ζωής.   

 

Η Ελλάδα είναι συµµέτοχος στην προσπάθεια που γίνεται από όλα τα κράτη της 

ΕΕ για πλήρη ένταξη στο νέο παγκόσµιο γίγνεσθαι, αυτό της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. Βασικό µοχλό υλοποίησης των δράσεων αποτελεί το 3ο 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), και πιο συγκεκριµένα το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα (ΕΠ) «Κοινωνία της Πληροφορίας», του οποίου οι ενέργειες 

περιγράφονται αναλυτικά στο κείµενο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας: Στρατηγική και ∆ράσεις, 2002». Μάλιστα για την καλύτερη 

διαχείριση του προγράµµατος έχει συσταθεί ειδική εταιρεία.  

   

2. Η Ελλάδα στην «Κοινωνία  της  Πληροφορίας» 

   

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.55 είναι εταιρεία που λειτουργεί χάριν του 

δηµοσίου συµφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και δεν έχει 
                                                 
55 Η εταιρεία ιδρύθηκε µε τον ν.2860/14-11-2000 άρθρο 24 (ΦΕΚ/Α/251), λειτουργεί σύµφωνα 

µε το καταστατικό που περιγράφεται στο ΦΕΚ/Β/324/27-3-2001 και εποπτεύεται από το 

ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
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βιοµηχανικό ή εµπορικό χαρακτήρα. Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η 

υποστήριξη των τελικών δικαιούχων του ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας" (ΚτΠ). 

Συγκεκριµένα, η εταιρεία υποστηρίζει την υλοποίηση των δράσεων που 

χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα µε ποικίλους τρόπους. Βασικός άξονάς 

της είναι η αναβάθµιση της τεχνογνωσίας του δηµόσιου τοµέα και η πλήρης 

αξιοποίηση των επενδύσεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 

Κάνοντας ένα σύντοµο απολογισµό του έργου της προκύπτει ότι έχει 

προκηρύξει συνολικά 58 έργα προϋπολογισµού 198.219.106,24 ευρώ στο 

πλαίσιο της δηµοσίευσης ανοικτών διαγωνισµών, από την αρχή της λειτουργίας 

της µέχρι σήµερα. Η εταιρεία συµµετέχει στο ΕΠ ΚτΠ µε έργα και δράσεις 

συνολικού προϋπολογισµού 929,5 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 

32,8% του συνολικού προγράµµατος. 

 

Για την αποτελεσµατικότερη, όµως αξιοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισµού 

και των διαφόρων άλλων υποδοµών, είναι αναγκαία η ύπαρξη από τη µια 

κατάλληλου θεσµικού πλαισίου, και από την άλλη εποπτικών και κανονιστικών 

οργάνων, αλλά και υπηρεσιών που επιταχύνουν τα έργα σε καθεστώς 

µεγαλύτερης διαφάνειας.   

 

Παρακάτω θα αναφερθούν τόσο οι φορείς που έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία 

χρόνια, όσο και τα έργα υποδοµής που, είτε έχουν τελειώσει, είτε βρίσκονται σε 

εξέλιξη στον ελλαδικό χώρο. 
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3. Θεσµικές και οργανωτικές µεταρρυθµίσεις 

 

Στο  ΕΠ ΚτΠ  συµµετέχουν  όλα  τα υπουργεία  ενώ  τη  συνολική  ευθύνη  

έχουν το υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και το υπουργείο  Εσωτερικών,  

∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Παρακάτω αναφέρονται τα θεσµικά 

όργανα, που είτε προϋπήρχαν και απλά µεταβλήθηκαν και εξελίχθηκαν, είτε 

συστάθηκαν πρόσφατα. 

 

Για τον καλύτερο συντονισµό του έργου της ελληνικής κυβέρνησης στον τοµέα 

της ΚτΠ, έχει συσταθεί:  

♦ Η Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας 56  στο 

υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών, µε κύριο άξονα τη διαµόρφωση 

στρατηγικής στα πλαίσια µιας νέας οικονοµίας.    

♦ Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης,  που αποτελείται  από  εκπροσώπους  

των εµπλεκόµενων υπουργείων και οργανισµών καθώς και των άλλων 

κρατών µελών της ΕΕ.   

♦ Η ∆ιαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΚτΠ στην Ειδική Γραµµατεία για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας, µε αρµοδιότητες την ένταξη έργων στο ΕΠ, την 

παρακολούθηση και  έλεγχο  της  εκτέλεσής  τους,  και  την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων. 

♦ Το Παρατηρητήριο  για  την  Κοινωνία  της Πληροφορίας,  για  συστηµατική  

έρευνα  και τακτική  απογραφή,  ανάλυση  και  παρουσίαση των  εξελίξεων  

για  την  ΚτΠ  στην  Ελλάδα  και διεθνώς. 

 

                                                 
56 Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ό.π., σ. 17. 
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♦ Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ), η οποία 

αποτελεί φορέα ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για λογαριασµό 

του υπουργείου οικονοµικών. Πρόκειται για εξέλιξη του παλιού ΚΕΠΥΟ, του 

κέντρου πληροφορικής του υπουργείου οικονοµικών, µε πολύ πιο αυξηµένες, 

όµως, αρµοδιότητες. Έχει αναπτύξει εκτεταµένες υποδοµές όσον αφορά σε 

βάσεις δεδοµένων και στο διαδίκτυο. Τα δύο βασικά έργα που έχουν ήδη 

εκπονηθεί είναι το TAXIS και το ICIS (θα παρουσιασθούν παρακάτω).      

♦ Τέλος, το υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

δεν προχώρησε από την πλευρά του στην συγκρότηση νέου φορέα, 

αποκλειστικά της αρµοδιότητάς του, για την υλοποίηση των δράσεων της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αυτό, βέβαια, δε σηµαίνει και ότι έµεινε αµέτοχο 

στις εξελίξεις. Ακολούθησε τη διαδικασία του µετασχηµατισµού ενός ήδη 

υπάρχοντος θεσµικού οργάνου. Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

µετονοµάστηκε σε Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης57 επιδίδοντας, έτσι, ουσιαστική αλλαγή στο περιεχόµενο και 

το ρόλο της. Στόχος είναι η παραγωγή πολιτικής, ο συντονισµός ενεργειών και 

η προώθηση έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την 

εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. 

 

                                                 
57 Στο νοµοσχέδιο για την αναβάθµιση του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΕΚ∆∆), που 

ψηφίσθηκε στις 13/11/03 στη Βουλή. 
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4.  Έργα που έχουν ολοκληρωθεί  

 

4.1.  Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα 

 

Στο σηµείο αυτό, και πριν γίνει λεπτοµερής αναφορά στα έργα τα οποία έχουν 

υλοποιηθεί, πρέπει να τονισθεί ότι για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης απαιτείται η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων. 

Επιχειρησιακών συστηµάτων, δηλαδή, τα οποία επεξεργάζονται δεδοµένα από 

το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισµού (της δηµόσιας 

υπηρεσίας στην συγκεκριµένη περίπτωση) και παρέχουν πληροφορίες στη 

διοίκησή του, έτσι ώστε να ληφθούν γρήγορα σωστές και έγκυρες αποφάσεις58. 

 

Τα πληροφορικά συστήµατα στην ευρύτερη δηµόσια διοίκηση αποτελούν 

αναπόσπαστο εργαλείο διαχείρισης και υποβοήθησης της διαδικασίας λήψεως 

αποφάσεων σε θέµατα διοικητικών, λειτουργικών, µισθοδοτικών υποθέσεων 

καθώς επίσης σε θέµατα προσωπικού. Στα πλαίσια της στρατηγικής που 

ακολουθείται προβλέπεται να λειτουργούν ολοκληρωµένα πληροφοριακά 

συστήµατα, που θα έχουν εγκατασταθεί σε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες και θα 

καταγράφουν ηλεκτρονικά όλα τα έργα του KΠΣ. ∆ιακρίνονται οι παρακάτω 

κατηγορίες πληροφοριακών συστηµάτων: 

♦ εσωτερικά. Προϋποθέτουν αλλαγές στη δοµή των δηµόσιων υπηρεσιών, 

ορθολογικότερο σχεδιασµό και οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης. 

                                                 
58 Γ.Οικονόµου, Ν.Γεωργόπουλου, Πληροφοριακά Συστήµατα για τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, σ. 

24.  
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Παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας αποτελούν η βάση δεδοµένων 

«Αστερίας», το πρόγραµµα «Κλεισθένης» και το «Σύζευξις». 

♦ διοργανωτικά. Αποτελούν πιο σύνθετη περίπτωση και απαιτούν, 

διυπουργικό συντονισµό και διασύνδεση των εσωτερικών πληροφοριακών 

συστηµάτων.  

♦ υπερεθνικά. Επιτρέπουν την ροή πληροφοριών µεταξύ διοικήσεων, ακόµα 

και διαφορετικών κρατών. Παράδειγµα αποτελεί το IDA (Interchange of Data 

between Administrations).  

♦ εξωτερικά. Αποτελούν τη «βιτρίνα» της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Επιδιώκεται να βελτιωθεί η λειτουργίας τους, έτσι ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα ευκολότερης και αποτελεσµατικότερης πρόσβασης στο σύνολο 

των πολιτών. Τέτοια παραδείγµατα είναι το πληροφοριακό σύστηµα 

φορολογίας TAXIS, το αντίστοιχο σύστηµα του ΙΚΑ, το Εθνικό ∆ίκτυο 

Περιβάλλοντος, κ.ά.   

 

Θέλοντας κανείς να αναφερθεί στα επίπεδα εξέλιξης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στην Ελλάδα, θα σταθεί σε τρεις άξονες: την πληροφόρηση, τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές και τη δηµιουργία της τεχνολογικής υποδοµής. 

Σχετικά µε την πληροφόρηση, που ήταν και η πρώτη εφαρµογή, αυτή κατά 

κύριο λόγο παρέχεται από τις ιστοσελίδες του κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών 

(ΚΕΠ, www.polites.gr), αλλά και από τον τηλεφωνικό αριθµό 1464. Παρέχεται, 

µε αυτό τον τρόπο, σε όλους τους πολίτες, είτε είναι εξοικειωµένοι  µε τις νέες 

τεχνολογίες, είτε όχι, το δικαίωµα στην πληροφόρηση.    

 

Η βάση δεδοµένων «Αστερίας» που ήδη λειτουργεί για τα νησιά είναι 

προποµπός του προγράµµατος «Αριάδνη». Στοχεύει στην παροχή 



 

 132

δικαιολογητικών σε ψηφιακή µορφή προκειµένου να διευκολυνθούν οι πολίτες 

στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Συνδέει τα νησιά µε τις νοµαρχίες και 

απελευθερώνει τους κατοίκους από τις µετακινήσεις. ∆ιαθέτει µια σειρά από 

ψηφιοποιηµένες αιτήσεις, που µπορεί κανείς να προµηθευτεί από το δήµο, να 

τις συµπληρώσει και να τις υποβάλει χωρίς κατ’ ανάγκη να µεταβεί στην 

αρµόδια νοµαρχία. 

 

4.2.  Κλεισθένης 

 

Στα πλαίσια του 2ου ΚΠΣ έχουν υλοποιηθεί έργα σε δηµόσιες υπηρεσίες και 

οργανισµούς συνολικού προϋπολογισµού της τάξης των 586.940 ευρώ. 

Βασικός φορέας των έργων είναι το ΕΠ εκσυγχρονισµού της δηµόσιας 

διοίκησης «Κλεισθένης» 59 . Ο κύριος στόχος του προγράµµατος ήταν η 

δηµιουργία προϋποθέσεων  συνεχούς εκσυγχρονισµού της  διοίκησης  µέσω 

παρεµβάσεων  τεχνικού, οργανωτικού  και  εκπαιδευτικού  χαρακτήρα. Το  

πρόγραµµα  είχε  συνολικό προϋπολογισµό  96,4  δισεκατοµµυρίων δραχµών  

για  την  περίοδο  1994-1999. Περιέλαβε  έργα  που αφορούν  στο  διοικητικό  

εκσυγχρονισµό  της δηµόσιας  διοίκησης,  στην  ανάπτυξη ολοκληρωµένων  

πληροφοριακών συστηµάτων στη δηµόσια διοίκηση  και στην κατάρτιση  και  

εκπαίδευση  του  ανθρώπινου δυναµικού . 

 

Μεταξύ των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που ενεργοποιήθηκαν 

παλαιότερα στα πλαίσια του παραπάνω προγράµµατος συγκαταλέγονται: 

                                                 
59 Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας, ό.π., σ. 21. 
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♦ Το ολοκληρωµένο ΠΣ (Πληροφοριακό Σύστηµα) Τελωνείων (ΟΠΣΤ ή ICIS - 

Integrated Customs Information System) µε κόστος υλοποίησης 13 εκατ. 

ευρώ. Το σύστηµα άρχισε να λειτουργεί σταδιακά από τα τέλη του 2000 και 

αποσκοπεί στη γρήγορη εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων πολιτών µε τα 

τελωνεία όλης της χώρας. 

♦ Το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα φορολογίας TAXIS, το οποίο 

µέσω των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών TAXISnet (www.taxisnet.gr), καλύπτει 

βασικές περιπτώσεις φορολογικών συναλλαγών, όπως η ηλεκτρονική 

υποβολή πιστωτικών, µηδενικών και χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ, σε 

συνεργασία µε το τραπεζικό σύστηµα, η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων 

φόρου εισοδήµατος (έντυπο Ε1) και η ηλεκτρονική έκδοση αποδεικτικών 

φορολογικής ενηµερότητας. Αξίζει, δε, να σηµειωθεί ότι εξαιτίας αυτού 

ακριβώς του συστήµατος, η Ελλάδα σε έρευνα που διενεργήθηκε από την 

Eurostat (Απρίλιος 2002), κατέλαβε αρκετά υψηλή θέση ανάµεσα στα 

υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης, σχετικά µε το βαθµό υλοποίησης της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε ποσοστό (54%). Η ανταπόκριση των 

πολιτών και επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των παραπάνω ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών είναι εξαιρετικά θετική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από την έναρξη 

της λειτουργίας µέχρι και σήµερα γίνονται δεκτές, κατά µέσο όρο, 600 περίπου 

νέες εγγραφές χρηστών ανά εργάσιµη ηµέρα.     

♦ Το www.ika.gr, ο δικτυακός τόπος του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Το ΙΚΑ στα πλαίσια του εκσυγχρονισµού του αναπτύσσει νέες υπηρεσίες,  οι 

οποίες αποτελούν την αφετηρία για να προσφερθούν πρόσθετες υπηρεσίες 

ποιότητας  σε  ασφαλισµένους  και  εργοδότες. Ένας από τους  βασικούς 

µοχλούς για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των υπηρεσιών του ΙΚΑ, 

είναι η εκµετάλλευση του ∆ιαδικτύου και των νέων τεχνολογιών e-government 
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για την επικοινωνία των συναλλασσοµένων µε το ίδρυµα. Οι νέες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες αφορούν τη δυνατότητα που έχουν οι ασφαλισµένοι 

(κυρίως οι εργοδότες /επιχειρήσεις) να υποβάλλουν κανονική αναλυτική 

περιοδική δήλωση ή να επιχειρήσουν επανυποβολή αυτής, εφόσον έχουν 

λάβει σχετική ειδοποίηση, και, µέσω µιας άλλης υπηρεσίας, να διαχειριστούν 

το λογαριασµό τους. 

♦ Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ηµόσιας Περιουσίας, 

προϋπολογισµού 45 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στη χαρτογράφηση της 

δηµόσιας περιουσίας και την παροχή ηλεκτρονικών διευκολύνσεων στους 

πολίτες για σχετικά θέµατα.  

♦ Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εθνικών 

Κληροδοτηµάτων (ΟΠΣ∆ΕΚ), προϋπολογισµού 9 εκατ. ευρώ, το οποίο 

βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Το ΟΠΣ∆ΕΚ θα επιτρέψει σε όλους τους 

πολίτες να ενηµερώνονται για τα κληροδοτήµατα, τα βραβεία, τις υποτροφίες 

και τις οικονοµικές ενισχύσεις που διαχειρίζεται η ∆ιεύθυνση Κληροδοτηµάτων 

(∆Κ), αλλά και να συναλλάσσονται µε τη ∆Κ για τα θέµατα αυτά χωρίς φυσική 

επαφή. 

 

4.3. Πολιτεία   

 

Τον Μάιο του 2000 διαµορφώθηκε το σχέδιο Πολιτεία60 που περιγράφει τις  

γενικές κατευθύνσεις της διαρκούς µεταρρύθµισης στη δηµόσια διοίκηση. Το  

πρόγραµµα όπως έχει παρουσιαστεί και υλοποιείται ήδη από το ΥΠΕΣ∆∆Α, 

περιλαµβάνει ενέργειες για τα έτη 2002 και 2003, και στοχεύει στη βελτίωση των 

                                                 
60 Θεσµοθετήθηκε µε τον Νόµο 2880/2001 (ΦΕΚ 9. τ. Α'/30-1-2001). 
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παρεχοµένων προς τον πολίτη υπηρεσιών µέσα από την µεταρρύθµιση της 

δηµόσιας διοίκησης. Συγκεκριµένα  προσδιορίζει :  

♦ Τον τρόπο υλοποίησης των επιµέρους έργων και δράσεων που πρέπει να 

υλοποιηθούν σε όλο το δηµόσιο.  

♦ Τον τρόπο συντονισµού και συνεργασίας όλων των φορέων και υπουργείων, 

περιφερειών και αυτοδιοίκησης που καλούνται να υλοποιήσουν το πρόγραµµα.  

♦ Τις πηγές χρηµατοδότησης.  

♦ Τον τρόπο παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων και τον έλεγχο 

και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.  

 

5. Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη 

 

5.1.  ∆ίκτυο Σύζευξις 

 

Ξεκινώντας κανείς την αναφορά του στα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή έχουν 

δροµολογηθεί στα πλαίσια της «πληροφοριακής επανίδρυσης» της ελληνικής 

δηµόσιας διοίκησης, δεν µπορεί παρά να σταθεί στους νέους εξοπλισµούς και 

τα νέα δίκτυα. Η φιλοσοφία της ολοκληρωµένης στρατηγικής που ακολουθεί το 

µοντέλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) θέτει ως πρώτο και 

αναπόδραστο στόχο την κάλυψη του ελλείµµατος σε υποδοµές (εξοπλισµό και 

δίκτυα) που ταλάνιζε επί δεκαετίες την Ελληνική δηµόσια διοίκηση. 

 

Το δίκτυο Σύζευξις αποτελεί έργο-στόχο που εντάσσεται σε αυτή την 

προσπάθεια δηµιουργίας τεχνολογικών υποδοµών. Πάνω σε αυτό πρόκειται να 

λειτουργήσουν ποικίλες εφαρµογές, οι οποίες θα βελτιώσουν τη σχέση της 
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δηµόσιας διοίκησης µε τους πελάτες της. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό 

εσωτερικό (Intranet) δίκτυο δηµόσιας διοίκησης, το οποίο παρέχει, σύµφωνα 

προς συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα, τηλεπικοινωνιακές 

αλλά και τηλεµατικές υπηρεσίες µεγάλης έκτασης και κλίµακας. Απευθύνεται σε 

όλη την ελληνική επικράτεια και πρόκειται να καλύπτει τις ανάγκες 1.800 

περίπου επιµέρους δηµόσιων διοικητικών φορέων. 

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Σύζευξις στους φορείς του Ελληνικού δηµόσιου 

Τοµέα είναι ποικίλες61: παρέχει φωνητικές υπηρεσίες (προσφέρει υπηρεσίες 

τηλεφωνίας και τηλεοµοιοτυπίας εντός του δικτύου [ατελείς υπηρεσίες 

εσωτερικής τηλεφωνίας], αλλά και επικοινωνίας πολλών επιπέδων [αστικής, 

υπεραστικής, κινητής, διεθνούς] εκτός του δικτύου) και παράλληλα τους δίνει τη 

δυνατότητα να ανταλλάσσουν δεδοµένα και εικόνα. Πιο συγκεκριµένα οι φορείς 

του ελληνικού δηµόσιου τοµέα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν εσωτερικά 

µέσω του δικτύου, να προσπελαύνουν κατά τις ανάγκες τους διαφορετικούς 

τόπους στο ∆ιαδίκτυο, να µετέχουν σε τηλεδιασκέψεις, να παρακολουθούν 

τηλεεκπαιδευτικά µαθήµατα, ακόµη και να παρέχουν πρόσβαση στις πηγές 

πληροφοριών τους σε επιλεγµένους χρήστες, κατόπιν αίτησης των τελευταίων. 

Στο Σύζευξις, η διακίνηση φωνής, δεδοµένων και εικόνας γίνεται πάνω από το 

ίδιο καλώδιο. 

 

 

                                                 
61 Π. Χριστιφιλίδη, Η παρέµβαση του δικτύου Σύζευξις στην ελληνική δηµόσια διοίκηση, Αθήνα, 

Μάρτιος 2003, σ.5.   
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5.2.  Αριάδνη 

 

Το πρώτο βήµα για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής κυβέρνησης συνίσταται 

κυρίως στη δηµιουργία δικτυακού τόπου (κυβερνητικού portal), που θα 

λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος µεταξύ πολιτών-επιχειρήσεων και δηµόσιας 

διοίκησης, µε τη χρήση συνδέσµων (links). Πρόκειται για την ενοποίηση των 

διαφόρων δικτυακών τόπων που υπάρχουν σήµερα διάσπαρτοι στο κάθε 

υπουργείο και στην κάθε υπηρεσία. Μέσα  από  το  πρόγραµµα  «Αριάδνη» 

ενοποιούνται πολλές παράλληλες πρωτοβουλίες όπως η ηλεκτρονική διάθεση 

του Οδηγού του Πολίτη, το κέντρο κλήσης 1464, το πρόγραµµα  Αστερίας, η 

δηµιουργία One-Stop Shops, η ψηφιοποίηση εντύπων, η απλοποίηση 

διοικητικών διαδικασιών κ.α. Το πρόγραµµα «Αριάδνη» αποσκοπεί στη 

βελτίωση της επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαµβάνει ο 

πολίτης από τις δηµόσιες υπηρεσίες της χώρας ενώ σηµατοδοτεί τη συνεργασία  

της δηµόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 

Το έργο στοχεύει στην αύξηση του βαθµού εξυπηρέτησης των δηµόσιων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην καλύτερη λειτουργία της δηµόσιας 

διοίκησης, µε την υποστήριξη δηµιουργίας και λειτουργίας ΚΕΠ - Γραφείων 

Αριάδνη. Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του έργου υπερβαίνει τα 65 εκατ. 

ευρώ. 

 

5.3.  Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα 

 

♦ Το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

(ΝΑ). Το έργο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό των 54 ΝΑ της χώρας και στην 
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αποτελεσµατικότερη λειτουργία των υπηρεσιών τους. Ο προϋπολογισµός του 

αγγίζει τα 85 εκατ. ευρώ και ήδη ξεκίνησαν οι διαγωνισµοί για τις ΝΑ της 

Περιφέρειας Αττικής (εξοπλισµοί και βασικές εφαρµογές). 

♦ ΟΠΣ Περιφερειών. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια 

αναβάθµισης της δηµόσιας διοίκησης και κυρίως στην ενίσχυση της 

λειτουργίας των υπηρεσιών της περιφέρειας, µε την εγκατάσταση ΟΠΣ και 

στις 13 περιφέρειες της χώρας. Το συνολικό του κόστος έχει οριστεί στα 9,5 

εκατ. ευρώ. 

♦ ΟΠΣ Ειδικού Ληξιαρχείου. Σκοπός του έργου είναι η εγκατάσταση ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος καταγραφής (ψηφιακοποίησης) και διαχείρισης 

των διαφόρων ληξιαρχικών πράξεων των Ελλήνων του εξωτερικού, είναι 

προϋπολογισµού 2,9 εκατ. ευρώ και έχει ήδη προκηρυχθεί. 

♦ ΟΠΣ Εθνικού ∆ηµοτολογίου. Αντικείµενο του έργου είναι η συνένωση των 

υφιστάµενων δηµοτολογίων των δήµων και κοινοτήτων όλης της χώρας και η 

δηµιουργία κεντρικής βάσης δεδοµένων, απ' όπου ο πολίτης θα µπορεί να 

προµηθεύεται την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Ο προϋπολογισµός του 

αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ. 

♦ ΟΠΣ Καταγραφής και ∆ιαχείρισης Μεταναστών. Πρόκειται για µια 

ψηφιοποιηµένη βάση δεδοµένων, που θα λειτουργεί σε κεντρικό και 

περιφερειακό επίπεδο και θα περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε τους 

αλλοδαπούς της χώρας. 

♦ ΟΠΣ Στρατολογίας. Προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της 

∆ιεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΕΘΑ. 

♦ Ηλεκτρονική Πολεοδοµία. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία 

πληροφοριακού συστήµατος για τις Πολεοδοµικές Υπηρεσίες (ΠΥ) όλης της 

χώρας, είναι προϋπολογισµού 5,1 εκατ. ευρώ. 
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♦ Πρόσβαση ατόµων µε αναπηρίες στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Το έργο αφορά την παροχή προσβασιµότητας σε άτοµα µε 

προβλήµατα όρασης, ακοής ή οµιλίας, µε κινητικές, γλωσσικές, νοητικές ή 

πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και άλλων ευπαθών οµάδων, όπως 

ηλικιωµένων, σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και είναι 

προϋπολογισµού 3 εκατ. ευρώ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Πίνακας Π.1 

Ο χάρτης του ελληνικού e-government 

Βουλή & Υπουργεία 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις 

Βουλή των Ελλήνων http://www.parliament.gr 

Βουλή (εκκρεµή νοµοσχέδια) http://www.parliament.gr/gr/ergasies 

/ergasies.htm 

Ελληνική Κυβέρνηση http://www.government.gr 

Πρωθυπουργός http://www.primeminister.gr 

Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας 

Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης 
http://www.min-press.gr 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων 
http://www.minagric.gr 

Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής 

Πολιτικής 
http://www.ypai.gr 

Υπουργείο Ανάπτυξης http://www.ypan.gr 

Υπουργείο Απασχόλησης & 

Κοινωνικής Προστασίας 
http://www.labor-ministry.gr 

Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης http://www.ydt.gr 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης http://www.ministryofjustice.gr 

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας http://www.mod.gr 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & 

Θρησκευµάτων 
http://www.ypepth.gr 

Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας http://www.yen.gr 

Υπουργείο Εξωτερικών http://www.mfa.gr 

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης 
http://www.ypes.gr 
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Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης http://www.mathra.gr 

Υπουργείο Μεταφορών http://www.yme.gr 

Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών http://www.ypetho.gr 

Υπουργείο Οικονοµίας & 

Οικονοµικών, Γενικό  Λογιστήριο του 
http://www.mof-glk.gr 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
http://www.minenv.gr 

Υπουργείο Πολιτισµού http://www.culture.gr 

Υπουργείο Τουρισµού http://www.mintour.gr 

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 
http://www.ypyp.gr 

Άλλες Υπηρεσίες 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις 

Α. Σ. Ε. Π. http://www.asep.gr 

Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων http://www.dpa.gr 

Αρχή Συνηγόρου του Πολίτη http://www.polites.gr 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 

Ταχυδροµείων 
http://www.eett.gr 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία http://www.statistics.gr 

Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας http://www.grnet.gr 

Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης http://www.ekdd.gr 

Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού http://www.gnto.gr 

Ηλεκτρονικά Έντυπα http://www.e-documents.gr 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση http://www.e-gov.gr 
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Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών http://www.kep.gov.gr 

Κοινωνία της Πληροφορίας http://www.infosociety.gr 

Κτηµατολόγιο http://www.okxe.gr 

Οδηγός του Πολίτη http://www.gspa.gr/start.idc 

Σώµα επιθεωρητών-Ελεγκτών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΕΕ∆) 
http://ils.ekdd.gr/seeda 

Υ. Ε. Θ. Α. Στρατολογία http://www.stratologia.gr 

Γενικές Γραµµατείες 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις 

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού  http://www.sport.gov.gr  

Γ. Γ. Απόδηµου Ελληνισµού http://www.mfa.gr/ggae/ 

Γ. Γ. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
http://www.gspa.gr/yddka/start.htm 

Γ. Γ. Εµπορίου http://www.gge.gr 

Γ. Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας http://www.gsrt.gr 

Γ. Γ. Ισότητας http://www.isotita.gr 

Γ. Γ. Καταναλωτή http://www.efpolis.gr 

Γ. Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων http://www.ggka.gr 

Γ. Γ. Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr 

Γ. Γ. Πληροφοριακών Συστηµάτων http://www.gsis.gov.gr/home.html 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I I I  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

 
 
1. Η επιχείρησή σας χρησιµοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές; 
    Ναι                  Όχι 
 
 
2. Αν ναι, ποιο είναι το ποσοστό του συνολικού αριθµού των απασχολουµένων 
που     χρησιµοποιούν υπολογιστή στην εργασία τους, τουλάχιστον δύο φορές 
την     εβδοµάδα; 
 
    …………..% 
 
3. Η επιχείρησή σας χρησιµοποιεί ή σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει Internet; 
(Επιλέξτε σηµειώνοντας µε ) 
 

(α) Χρησιµοποίησε το 2004        
(β) ∆εν χρησιµοποιεί τώρα αλλά σχεδιάζει να    
     χρησιµοποιήσει µέσα στο 2005  

(γ) Άλλο  

 
Αν απαντήσατε (β) ή (γ), πηγαίνετε στην Ενότητα 3. 
 
4. Για ποιους σκοπούς η επιχείρησή σας χρησιµοποιεί Internet; (η επιχείρηση 
ως καταναλωτής υπηρεσιών Internet) 
(∆εκτές πολλαπλές απαντήσεις) 
 

Για ανεύρεση πληροφοριών  

Για παρακολούθηση αγορών (π.χ. τιµές)  

Για τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες  

Για εκπαίδευση και επιµόρφωση  
Για πρόσβαση σε υπηρεσίες συντήρησης (after sales 
services)  

Για αγορά προϊόντων  

Άλλο  
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5. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί Internet για συναλλαγές µε τις δηµόσιες αρχές; 
    Ναι            Όχι 
 
6. Αν απαντήσατε στην προηγούµενη ερώτηση όχι, αναφέρατε τους κύριους 
λόγους για τους οποίους συµβαίνει αυτό και στη συνέχεια µεταβείτε στην 
Ενότητα 3.  
(Επιλέξτε σηµειώνοντας µε ) 
  

Έλλειψη εµπιστοσύνης απέναντι στην ηλεκτρονική 
δηµόσια διοίκηση   

Ανεπαρκής ασφάλεια δεδοµένων  

Ανεπαρκής εκπαίδευση εργαζοµένων   

Ελλιπής τεχνολογικός εξοπλισµός  

Άλλο  

 
7. Για ποιους λόγους η επιχείρησή σας χρησιµοποιεί Internet για συναλλαγές µε 
τις δηµόσιες αρχές; (Επιλέξτε σηµειώνοντας µε ) 
 

Για την λήψη πληροφοριών   

Για την λήψη έντυπων σε ηλεκτρονική µορφή  

Για την επιστροφή συµπληρωµένων εντύπων  
Για ολοκληρωµένη συναλλαγή (full electronic case 
handling);  

 
8. Για ποιες εφαρµογές;  
(∆εκτές πολλαπλές απαντήσεις) 
 

∆ηλώσεις Τελωνείου   

Εισφορές για εργαζόµενους  

∆ηµόσιες προµήθειες  

Υποβολή στατιστικών δεδοµένων  

Ίδρυση επιχείρησης  

Φ.Π.Α.  

Φόρος εισοδήµατος  

Περιβαλλοντικές άδειες  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
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9. Κατά τη γνώµη σας, συνολικά η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
παραπάνω εφαρµογών κρίνεται :  
 
          Πολύ Καλή       Ικανοποιητική        Μέτρια             Μη Ικανοποιητική        Κακή 
 
10. Στις επόµενες ερωτήσεις δηλώστε το βαθµό ικανοποίησή σας από τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες των εφαρµογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
  

 Σας ικανοποιεί το περιεχόµενο των πληροφοριών; 
          Πολύ              Αρκετά             Μέτρια               Λίγο                      Καθόλου 
  

 Σας ικανοποιεί η συχνότητα της ανανέωσης των πληροφοριών;  
          Πολύ              Αρκετά             Μέτρια               Λίγο                      Καθόλου 
  

 Σας ικανοποιεί ο χρόνος απόκρισης;  
          Πολύ              Αρκετά             Μέτρια               Λίγο                      Καθόλου 
  

 Σας ικανοποιεί η οργάνωση των πληροφοριών;  
          Πολύ              Αρκετά             Μέτρια               Λίγο                      Καθόλου 
  

 Σας ικανοποιεί η οπτική παρουσίαση των πληροφοριών;  
          Πολύ              Αρκετά             Μέτρια               Λίγο                      Καθόλου 
  

 Σας ικανοποιεί ο τρόπος πλοήγησης;  
          Πολύ              Αρκετά             Μέτρια               Λίγο                      Καθόλου 
  
 
11. Αξιολογήστε την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας για κάθε µία από τις 
παρακάτω εφαρµογές: (µόνο για όσες εφαρµογές η επιχείρησή σας χρησιµοποιεί 
Internet) 
 
 

 ∆ηλώσεις Τελωνείου 
 
          Πολύ Καλή       Ικανοποιητική        Μέτρια             Μη Ικανοποιητική        Κακή 
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 Εισφορές για εργαζόµενους 

 
          Πολύ Καλή       Ικανοποιητική        Μέτρια             Μη Ικανοποιητική        Κακή 
 
 

 ∆ηµόσιες προµήθειες 
 
          Πολύ Καλή       Ικανοποιητική        Μέτρια             Μη Ικανοποιητική        Κακή 
 
 

 Υποβολή στατιστικών δεδοµένων 
 
          Πολύ Καλή       Ικανοποιητική        Μέτρια             Μη Ικανοποιητική        Κακή 
 

 Ίδρυση επιχείρησης 
 
          Πολύ Καλή       Ικανοποιητική        Μέτρια             Μη Ικανοποιητική        Κακή 
 

 Φ.Π.Α. 
 
          Πολύ Καλή       Ικανοποιητική        Μέτρια             Μη Ικανοποιητική        Κακή 
 

 Φόρος εισοδήµατος 
 
          Πολύ Καλή       Ικανοποιητική        Μέτρια             Μη Ικανοποιητική        Κακή 
 

 Περιβαλλοντικές άδειες 
 
          Πολύ Καλή       Ικανοποιητική        Μέτρια             Μη Ικανοποιητική        Κακή 
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12. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα σηµαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από τη 
χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;  
 
 (κατατάξτε από 1ο έως 7ο ανάλογα µε την προτίµησή τους, βάζοντας 1 στο πιο 
σηµαντικό όφελος και 7 στο λιγότερο σηµαντικό) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Για την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών µε τις δηµόσιες αρχές,  η επιχείρησή σας είναι σύµφωνη µε την 
ιδέα της αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών (από το κράτος) που 
αφορούν δεδοµένα όπως ονόµατα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, Α. Φ. Μ. κ.ά.; 
 
    Ναι          Όχι 
 
14. Εµπιστεύεστε τις ελληνικές αρχές για την ορθή χρήση των πληροφοριών 
που αφορούν εσάς και την επιχείρησή σας : (Σηµειώστε µε  το σηµείο που 
αντιπροσωπεύει τη γνώµη σας) 
 
Πολύ                                                        Καθόλου  
 
 
15. Κατά τη γνώµη σας, οι υπάλληλοι της επιχείρησής σας προτιµούν για τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές τους µε τις αρχές : (επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα) 
 

Να επισκέπτονται µία µόνο πύλη   
Να χρησιµοποιούν διαφορετικές διευθύνσεις για κάθε 
συναλλαγή   

Άλλο  

 

Εξοικονόµηση χρόνου   

Εξοικονόµηση χρηµάτων  

∆ιαθεσιµότητα σε 24ωρη βάση  

Γρηγορότερη διεκπεραίωση / άµεση ανταπόκριση  

Καλύτερη πληροφόρηση  

Καλύτερη ενηµέρωση και βοήθεια σε περίπτωση λάθους  

Καλύτερος έλεγχος των διαδικασιών  
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16. Κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης :  
…………………………………………………………. 
 
17. Μέση ετήσια απασχόληση το έτος 2004. (αριθµός εργαζοµένων) 
 
          < 10       10-50        51-100                    101-500                > 500 
 

 
18. Ποια είναι η θέση σας στην εταιρία / οργανισµό ; 
 
……………………………………………………………………………………………………
…………………. 
19. Ποια είναι η επαγγελµατική ιδιότητα ή ειδικότητά σας ;  
 
……………………………………………………………………………………………………
…………………. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Γενικά στοιχεία επιχείρησης 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Στοιχεία του ατόµου που συµπληρώνει το ερωτηµατολόγιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

 
ΝΟΜΟΣ 2472/1997 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

Με ενσωµάτωση των τροποποιήσεων 
(Νόµοι: 2819/2000, 2915/2001, 3051/2002 και 3156/2003) 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 1 

Αντικείµενο 
Αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και 
ιδίως της ιδιωτικής ζωής. 
 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως: 
α) “∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα”, κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο 
υποκείµενο των δεδοµένων. ∆εν λογίζονται ως δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν 
µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείµενα των δεδοµένων. 
β) “Ευαίσθητα δεδοµένα”, τα δεδοµένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική 
προέλευση, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε ένωση, σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωση, 
την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και τη ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά µε 
ποινικές διώξεις ή καταδίκες. 
γ) “Υποκείµενο των δεδοµένων”, το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδοµένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί, 
δηλαδή µπορεί να προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού 
ταυτότητας ή βάσει ενός η περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, 
οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. 
δ) “Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” (“επεξεργασία”), κάθε 
εργασία ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται, από το ∆ηµόσιο ή από 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή 
φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και 
εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η 
καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η 
εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η 
συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, η δέσµευση (κλείδωµα), η διαγραφή, 
η καταστροφή.  
ε) “Αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα” (“αρχείο”), σύνολο δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή µπορεί να αποτελέσουν 
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αντικείµενο επεξεργασίας, και τα οποία τηρούνται είτε από το ∆ηµόσιο ή από 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή 
φυσικό πρόσωπο. 
στ) “∆ιασύνδεση”, µορφή επεξεργασίας που συνίσταται στην δυνατότητα 
συσχέτισης των δεδοµένων ενός αρχείου µε δεδοµένα αρχείου ή αρχείων που 
τηρούνται από άλλον ή άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας ή που τηρούνται από 
τον ίδιο υπεύθυνο επεξεργασίας για άλλο σκοπό.  
ζ) “Υπεύθυνος επεξεργασίας”, οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον 
τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος 
οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται µε 
διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η 
επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο.  
η) “Εκτελών την επεξεργασία”, οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασµό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος 
οργανισµός. 
θ) “Τρίτος”, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή 
οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο των δεδοµένων, 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να 
επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό 
την άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
ι) “Αποδέκτης”, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή 
οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, στον οποίο ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα 
δεδοµένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι. 
ια) “Συγκατάθεση” του υποκειµένου των δεδοµένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και 
ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή, και εν πλήρη 
επίγνωση, και µε την οποία, το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού 
προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας 
τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενηµέρωση αυτή 
περιλαµβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα 
δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που αφορά η επεξεργασία, τους 
αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου 
επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση µπορεί να 
ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα. 
ιβ) “Αρχή”, η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα που 
θεσπίζεται στο κεφάλαιο ∆΄ του παρόντος νόµου. 

 
Άρθρο 3 

Πεδίο εφαρµογής 
1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στην εν όλω ή εν µέρει 

αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία καθώς και στη µη αυτοµατοποιηµένη 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε αρχείο.  

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται στην επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγµατοποιείται από φυσικό 
πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή 
οικιακών.  
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3. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, εφόσον αυτή εκτελείται:  
α) Από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία, 
εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια ή σε τόπο όπου βάσει του 
δηµοσίου διεθνούς δικαίου εφαρµόζεται το ελληνικό δίκαιο.  
β) Από υπεύθυνο επεξεργασίας µη εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια 
ή σε τόπο όπου εφαρµόζεται το ελληνικό δίκαιο, όταν η επεξεργασία αφορά 
υποκείµενα εγκατεστηµένα στην Ελληνική Επικράτεια. Στην περίπτωση αυτή, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να υποδείξει µε γραπτή δήλωσή του προς 
την Αρχή εκπρόσωπο εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια, ο οποίος 
υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του υπεύθυνου, χωρίς ο 
τελευταίος αυτός να απαλλάσσεται από τυχόν ιδιαίτερη ευθύνη του. Το αυτό 
ισχύει και όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καλύπτεται από ετεροδικία, 
ασυλία, ή άλλο λόγο που κωλύει την ποινική δίωξη. 
γ) Από υπεύθυνο επεξεργασίας που δεν είναι εγκατεστηµένος στην 
επικράτεια Κράτους- Μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης αλλά τρίτης χώρας 
και για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
προσφεύγει σε µέσα, αυτοµατοποιηµένα ή όχι, ευρισκόµενα στην Ελληνική 
Επικράτεια, εκτός εάν τα µέσα αυτά χρησιµοποιούνται µόνο µε σκοπό τη 
διέλευση από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει να υποδείξει µε γραπτή δήλωσή του προς την Αρχή εκπρόσωπο 
εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια, ο οποίος υποκαθίσταται στα 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις του υπεύθυνου, χωρίς ο τελευταίος αυτός να 
απαλλάσσεται από τυχόν ιδιαίτερη ευθύνη του. Το αυτό ισχύει και όταν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας καλύπτεται από ετεροδικία, ασυλία ή άλλο λόγο 
που κωλύει την ποινική δίωξη. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Άρθρο 4 

Χαρακτηριστικά δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
1. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας 

πρέπει : 
α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για καθορισµένους, σαφείς 
και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη επεξεργασία 
ενόψει των σκοπών αυτών. 
β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά 
απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. 
γ) Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενηµέρωση. 
δ) Να διατηρούνται σε µορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισµό της 
ταυτότητας των υποκειµένων τους µόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
απαιτείται, κατά την κρίση της Αρχής, για την πραγµατοποίηση των σκοπών 
της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους. Μετά την παρέλευση της 
περιόδου αυτής, η Αρχή µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, να 
επιτρέπει τη διατήρηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς 
επιστηµονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, εφ΄ όσον κρίνει ότι δεν θίγονται σε 
κάθε συγκεκριµένη περίπτωση τα δικαιώµατα των υποκειµένων τους ή και 
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τρίτων. Η τήρηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής βαρύνει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας. 

2. ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί ή υφίστανται 
επεξεργασία κατά παράβαση της προηγούµενης παραγράφου 
καταστρέφονται µε ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η Αρχή, εάν 
εξακριβώσει αυτεπαγγέλτως ή µετά από σχετική καταγγελία παράβαση των 
διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, επιβάλλει την διακοπή της 
συλλογής ή της επεξεργασίας και την καταστροφή των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ήδη συλλεγεί ή τύχει επεξεργασίας.  

 
 

Άρθρο 5 
Προϋποθέσεις επεξεργασίας 

1. Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον όταν 
το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.  

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν:  
α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης, στην 

οποία συµβαλλόµενο µέρος είναι υποκείµενο δεδοµένων ή για τη 
λήψη µέτρων κατόπιν αιτήσεως του υποκειµένου κατά το 
προσυµβατικό στάδιο. 

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση υποχρεώσεως 
του υπεύθυνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το νόµο. 

γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού 
συµφέροντος του υποκειµένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή νοµική 
αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του. 

δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δηµόσιου 
συµφέροντος ή έργου που εµπίπτει στην άσκηση δηµόσιας 
εξουσίας και εκτελείται από δηµόσια αρχή ή έχει ανατεθεί από 
αυτή είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο 
γνωστοποιούνται τα δεδοµένα. 

ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του 
έννοµου συµφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδοµένα 
και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωµάτων 
και συµφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδοµένα και δεν θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες αυτών. 

3. Η Αρχή µπορεί να εκδίδει ειδικούς κανόνες επεξεργασίας για τις πλέον 
συνήθεις κατηγορίες επεξεργασιών και αρχείων, οι οποίες προφανώς δεν 
θίγουν τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των προσώπων στα οποία 
αναφέρονται τα δεδοµένα. Οι κατηγορίες αυτές προσδιορίζονται µε 
κανονισµούς που καταρτίζει η Αρχή και κυρώνονται µε προεδρικά 
διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης.  
 
 

Άρθρο 6 
Γνωστοποίηση αρχείων  

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στην 
Αρχή, τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας.  
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2. Με τη γνωστοποίηση της προηγούµενης παραγράφου ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας πρέπει απαραιτήτως να δηλώνει:  

 
α) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία ή τον τίτλο του, και τη διεύθυνσή του. Εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεν είναι εγκατεστηµένος στην Ελληνική επικράτεια ή σε 
τόπο όπου εφαρµόζεται το ελληνικό δίκαιο, θα πρέπει επιπροσθέτως να δηλώνεται 
το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία ή ο τίτλος και η διεύθυνση του εκπροσώπου του 
στην Ελλάδα. 

β) Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστηµένο το αρχείο ή ο κύριος εξοπλισµός που 
υποστηρίζει την επεξεργασία. 

γ) Την περιγραφή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα που περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο.  

δ) Το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται ή πρόκειται να 
υποστούν επεξεργασία ή περιέχονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο. 

ε) Το χρονικό διάστηµα για το οποίο προτίθεται να εκτελεί την επεξεργασία ή να 
διατηρήσει το αρχείο. 

στ) Τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ανακοινώνει ή 
ενδέχεται να ανακοινώνει τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. 

ζ) Τις ενδεχόµενες διαβιβάσεις και το σκοπό της διαβίβασης δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.  

η) Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος και των µέτρων ασφαλείας του 
αρχείου ή της επεξεργασίας. 

3. Τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου καταχωρίζονται στο Μητρώο 
Αρχείων και Επεξεργασιών που τηρεί η Αρχή. 

4. Κάθε µεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει 
να γνωστοποιείται εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση από τον υπεύθυνο 
στην Αρχή.  

***Η περίπτωση α΄ της παρ.2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως 
άνω σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρ. 8 Ν.2819/2000, ΦΕΚ84Α/2000. 
Η περίπτωση θ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου διεγράφη σύµφωνα µε την 
παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000. 

Άρθρο 7 
Επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων 

1. Απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων.  
2. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων 

δεδοµένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα 
από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν µία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 
α) Το υποκείµενο έδωσε τη γραπτή συγκατάθεσή του εκτός εάν η 
συγκατάθεση έχει αποσπασθεί µε τρόπο που αντίκειται στο νόµο ή τα χρηστά 
ήθη ή νόµος ορίζει ότι η συγκατάθεση δεν αίρει την απαγόρευση. 

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του 
υποκειµένου, εάν τούτο τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να δώσει τη 
συγκατάθεσή του. 

γ) Η επεξεργασία αφορά δεδοµένα που δηµοσιοποιεί το ίδιο το υποκείµενο ή 
είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατος 
ενώπιον δικαστηρίου ή πειθαρχικού οργάνου. 
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δ) Η επεξεργασία αφορά θέµατα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο που 
ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε 
καθήκον εχεµύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή 
τη διαχείριση υπηρεσιών υγείας. 

ε) Η επεξεργασία εκτελείται από ∆ηµόσια Αρχή και είναι αναγκαία είτε αα) για 
λόγους εθνικής ασφάλειας είτε ββ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
εγκληµατολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση 
εγκληµάτων, ποινικές καταδίκες ή µέτρα ασφαλείας είτε γγ) για λόγους 
προστασίας της δηµόσιας υγείας είτε δδ) για την άσκηση δηµόσιου 
φορολογικού ελέγχου ή δηµόσιου ελέγχου κοινωνικών παροχών.  
στ) Η επεξεργασία πραγµατοποιείται για ερευνητικούς και επιστηµονικούς 
αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυµία και λαµβάνονται 
όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων 
στα οποία αναφέρονται. 

ζ) Η επεξεργασία αφορά δεδοµένα δηµοσίων προσώπων, εφόσον αυτά 
συνδέονται µε την άσκηση δηµοσίου λειτουργήµατος ή τη διαχείριση 
συµφερόντων τρίτων, και πραγµατοποιείται αποκλειστικά για την άσκηση του 
δηµοσιογραφικού επαγγέλµατος. Η άδεια της αρχής χορηγείται µόνο εφόσον η 
επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξασφάλιση του δικαιώµατος 
πληροφόρησης επί θεµάτων δηµοσίου ενδιαφέροντος καθώς και στο πλαίσιο 
καλλιτεχνικής έκφρασης και εφόσον δεν παραβιάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
το δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. 

3. Η Αρχή χορηγεί άδεια συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων, 
καθώς και άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας σχετικού αρχείου, ύστερα από 
αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Εφ’ όσον η Αρχή διαπιστώσει ότι 
πραγµατοποιείται επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων, η γνωστοποίηση 
αρχείου, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παρόντος νόµου, επέχει θέση 
αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας. Η Αρχή µπορεί να επιβάλλει όρους και 
προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότερη προστασία του δικαιώµατος 
ιδιωτικής ζωής των υποκειµένων ή τρίτων. Πριν χορηγήσει την άδεια, η 
Αρχή καλεί σε ακρόαση τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκπρόσωπο 
του και τον εκτελούντα την επεξεργασία.  

4. Η άδεια εκδίδεται για ορισµένο χρόνο, ανάλογα µε τον σκοπό της 
επεξεργασίας. Μπορεί να ανανεωθεί ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου 
επεξεργασίας. 

5. Η άδεια περιέχει απαραιτήτως: 
α) Το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία ή τον τίτλο καθώς και τη διεύθυνση του 
υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. 

β) Τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστηµένο το αρχείο. 

γ) Το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπεται να 
περιληφθούν στο αρχείο. 

δ) Το χρονικό διάστηµα για το οποίο χορηγείται η άδεια. 

ε) Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις που έχει επιβάλει η Αρχή για την ίδρυση 
και λειτουργία του αρχείου. 

στ) Την υποχρέωση γνωστοποίησής του ή των αποδεκτών ευθύς ως 
εξατοµικευτούν.  

6. Αντίγραφο της άδειας καταχωρίζεται στο Μητρώο Αδειών που διατηρεί η 
Αρχή. 
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7. Κάθε µεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 
γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Αρχή. Κάθε άλλη µεταβολή, 
πλην της διεύθυνσης του υπευθύνου ή του εκπροσώπου του, 
συνεπάγεται την έκδοση νέας άδειας, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες 
προϋποθέσεις.  

 

***  Η περίπτωση γ΄ της παρ.2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε 
ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρ. 34 Ν. 2915/2001, ΦΕΚ 
109Α/2001, η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
αντικαταστάθηκε ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 2 άρθρ. 34 Ν. 
2915/2001 και η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε σύµφωνα µε την παρ. 4 του 
άρθρου 25 του Ν. 3156/2003, ΦΕΚ 157Α/2003, και προσετέθη 
υποπερίπτωση δδ΄.  

 
 

Άρθρο 7Α 
Απαλλαγή υποχρέωσης γνωστοποίησης  

και λήψης άδειας 
1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση 

γνωστοποίησης του άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του 
άρθρου 7 του παρόντος νόµου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν η επεξεργασία πραγµατοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς 

που συνδέονται άµεσα µε σχέση εργασίας ή έργου ή µε παροχή 
υπηρεσιών στο δηµόσιο τοµέα και είναι αναγκαία για την εκπλήρωση 
υποχρέωσης που επιβάλλει ο νόµος ή για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων από τις παραπάνω σχέσεις και το υποκείµενο έχει 
προηγουµένως ενηµερωθεί. 

β) Όταν η επεξεργασία αφορά πελάτες ή προµηθευτές, εφόσον τα 
δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την 
εφαρµογή της παρούσας διάταξης τα δικαστήρια και οι δηµόσιες 
αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση 
επιβάλλει νόµος ή δικαστική απόφαση. ∆εν απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση γνωστοποίησης οι ασφαλιστικές εταιρείες για όλους τους 
κλάδους ασφάλισης, οι φαρµακευτικές εταιρείες, οι εταιρείες 
εµπορίας πληροφοριών και τα χρηµατοπιστωτικά νοµικά πρόσωπα, 
όπως οι τράπεζες και οι εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών. 

γ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από σωµατεία, εταιρείες, ενώσεις 
προσώπων και πολιτικά κόµµατα και αφορά δεδοµένα των µελών ή 
εταιρειών τους, εφόσον αυτοί έχουν δώσει την συγκατάθεσή τους και 
τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. ∆εν 
λογίζονται τρίτοι τα µέλη ή εταίροι, εφόσον η διαβίβαση γίνεται προς 
αυτούς για τους σκοπούς των ως άνω νοµικών προσώπων ή 
ενώσεων, ούτε τα δικαστήρια και οι δηµόσιες αρχές, εφόσον τη 
διαβίβαση επιβάλλει νόµος ή δικαστική απόφαση. 

δ) Όταν η επεξεργασία γίνεται από ιατρούς ή άλλα πρόσωπα που 
παρέχουν υπηρεσίες υγείας και αφορά ιατρικά δεδοµένα, εφόσον ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεσµεύεται από το ιατρικό απόρρητο ή 
άλλο απόρρητο που προβλέπει νόµος ή κώδικας δεοντολογίας και τα 
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δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Για την 
εφαρµογή της παρούσας διάταξης τα δικαστήρια και οι δηµόσιες 
αρχές δεν λογίζονται ως τρίτοι, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση 
επιβάλλει νόµος ή δικαστική απόφαση. ∆εν εµπίπτουν στην 
απαλλαγή της παρούσας διάταξης τα νοµικά πρόσωπα ή οργανισµοί 
που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, όπως κλινικές, νοσοκοµεία, κέντρα 
αποθεραπείας και αποτοξίνωσης, ασφαλιστικά ταµεία και 
ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όταν η επεξεργασία διεξάγεται 
στο πλαίσιο προγραµµάτων τηλεϊατρικής ή παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών µέσω δικτύου.  

ε) Όταν η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συµβολαιογράφους, 
άµισθους υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιµελητές και αφορά την 
παροχή νοµικών υπηρεσιών προς πελάτες τους, εφόσον ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας δεσµεύεται από υποχρέωση απορρήτου 
που προβλέπει νόµος και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε 
κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι 
αναγκαίο και συνδέεται άµεσα µε την εκπλήρωση εντολής του πελάτη. 

2. Σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που 
προβλέπει ο παρών νόµος και υποχρεούται να συµµορφώνεται µε 
ειδικούς κανόνες επεξεργασίας που η Αρχή εκδίδει σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου. 

3. Οι προθεσµίες των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 24 του ν. 
2472/1997 παρατείνονται έως την 21η Ιανουαρίου 2001. 
***Το άρθρο 7Α προσετέθη µε την παρ. 4 άρθρ. 8 Ν.2819/2000 ΦΕΚ 
84Α/2000. 
***Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε 
ως άνω σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρ. 34 του Ν. 2915/2001. 

 
 

Άρθρο 8 
∆ιασύνδεση αρχείων 

1. ∆ιασύνδεση αρχείων επιτρέπεται µόνον υπό τους όρους του παρόντος 
άρθρου.  

2. Κάθε διασύνδεση γνωστοποιείται στην Αρχή µε δήλωση την οποία 
υποβάλλουν από κοινού οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας που διασυνδέει δύο ή περισσότερα αρχεία που εξυπηρετούν 
διαφορετικούς σκοπούς.  

3. Εάν ένα τουλάχιστον από τα αρχεία που πρόκειται να διασυνδεθούν 
περιέχει ευαίσθητα δεδοµένα, ή εάν η διασύνδεση έχει ως συνέπεια την 
αποκάλυψη ευαίσθητων δεδοµένων, ή εάν για την πραγµατοποίηση της 
διασύνδεσης, πρόκειται να γίνει χρήση ενιαίου κωδικού αριθµού, η 
διασύνδεση επιτρέπεται µόνον µε προηγούµενη άδεια της Αρχής (άδεια 
διασύνδεσης).  

4. Η άδεια διασύνδεσης της προηγούµενης παραγράφου χορηγείται ύστερα 
από ακρόαση των υπεύθυνων επεξεργασίας των αρχείων και περιέχει 
απαραιτήτως:  
α) Τον σκοπό για τον οποίο η διασύνδεση θεωρείται αναγκαία. 
β) Το είδος των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά η 
διασύνδεση. 
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γ) Το χρονικό διάστηµα για το οποίο επιτρέπεται η διασύνδεση. 
δ) Τους τυχόν όρους και προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότερη 
προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών και ιδίως του δικαιώµατος 
ιδιωτικής ζωής των υποκειµένων ή τρίτων. 

5. Η άδεια διασύνδεσης µπορεί να ανανεωθεί ύστερα από αίτηση των 
υπεύθυνων επεξεργασίας.  

6. Οι δηλώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς και αντίγραφα των 
αδειών διασύνδεσης καταχωρίζονται στο Μητρώο ∆ιασυνδέσεων που 
τηρεί η Αρχή.  

 
Άρθρο 9 

∆ιασυνοριακή ροή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
1. Η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη. Η διαβίβαση προς χώρα που δεν 
ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τα 
οποία έχουν υποστεί ή πρόκειται να υποστούν επεξεργασία µετά τη 
διαβίβασή τους, επιτρέπεται ύστερα από άδεια της Αρχής. Η Αρχή παρέχει 
την άδεια µόνον εάν κρίνει ότι η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό 
επίπεδο προστασίας. Προς τούτο, λαµβάνει υπόψη ιδίως τη φύση των 
δεδοµένων, τους σκοπούς και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τους 
σχετικούς γενικούς και ειδικούς κανόνες δικαίου, τους κώδικες 
δεοντολογίας, τα µέτρα ασφαλείας για την προστασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το επίπεδο προστασίας των χωρών 
προέλευσης, διέλευσης και τελικού προορισµού των δεδοµένων.  

2. Η διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς χώρα που δεν 
ανήκει στην Ευρωπαϊκή ΄Ένωση και η οποία δεν εξασφαλίζει 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, µε άδεια 
της Αρχής, εφ’ όσον συντρέχει µία ή περισσότερες από τις κατωτέρω 
προϋποθέσεις:  
α) Το υποκείµενο των δεδοµένων έδωσε τη συγκατάθεσή του για τη 
διαβίβαση, εκτός εάν η συγκατάθεση έχει αποσπασθεί µε τρόπο που να 
αντίκειται στο νόµο ή τα χρηστά ήθη. 

β) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη i) για τη διασφάλιση ζωτικού συµφέροντος 
του υποκειµένου των δεδοµένων, εφ΄ όσον αυτό τελεί σε φυσική ή νοµική 
αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του, ή ii) για τη συνοµολόγηση και εκτέλεση 
σύµβασης µεταξύ αυτού και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή µεταξύ του 
υπεύθυνου επεξεργασίας και τρίτου προς το συµφέρον του υποκειµένου των 
δεδοµένων, εφ’ όσον το υποκείµενο τελεί σε φυσική ή νοµική αδυναµία να 
δώσει τη συγκατάθεσή του, ή iii) για την εκτέλεση προσυµβατικών µέτρων που 
έχουν ληφθεί κατ΄ αίτηση του υποκειµένου των δεδοµένων. 

γ) Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση εξαιρετικής ανάγκης και 
τη διαφύλαξη υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος, ιδίως για την εκτέλεση 
συµβάσεων συνεργασίας µε δηµόσιες αρχές της άλλης χώρας, εφόσον ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των θεµελιωδών ελευθεριών και την άσκηση των σχετικών 
δικαιωµάτων. 

δ) Η διαβίβαση είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση 
δικαιώµατος ενώπιον του δικαστηρίου. 

ε) Η µετάδοση πραγµατοποιείται από δηµόσιο µητρώο, το οποίο κατά το νόµο 
προορίζεται για την παροχή πληροφοριών στο κοινό και είναι προσιτό στο κοινό 
ή σε κάθε πρόσωπο που αποδεικνύει έννοµο συµφέρον, εφόσον στη 
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συγκεκριµένη περίπτωση πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την 
πρόσβαση στο µητρώο. 

3. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων η Αρχή ενηµερώνει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αντίστοιχες Αρχές των άλλων κρατών 
µελών, όταν θεωρεί ότι µία χώρα δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 
προστασίας. 

 
Άρθρο 10 

Απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας 
1. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. 
∆ιεξάγεται αποκλειστικά και µόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον 
έλεγχο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία 
και µόνον κατ’ εντολή του.  

2. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 
επιλέγει πρόσωπα µε αντίστοιχα επαγγελµατικά προσόντα που παρέχουν 
επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής 
ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.  

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά 
και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των δεδοµένων και την προστασία τους 
από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης 
επεξεργασίας. Αυτά τα µέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας 
ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση 
των δεδοµένων που είναι αντικείµενο της επεξεργασίας. Η Αρχή παρέχει 
εκάστοτε οδηγίες για τον βαθµό ασφαλείας των δεδοµένων καθώς και για 
τα µέτρα προστασίας που είναι αναγκαίο να λαµβάνονται για κάθε 
κατηγορία δεδοµένων, εν’ όψει και των τεχνολογικών εξελίξεων.  

4. Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασµό του υπεύθυνου από 
πρόσωπο µη εξαρτώµενο από αυτόν, η σχετική ανάθεση γίνεται 
υποχρεωτικά εγγράφως. Η ανάθεση προβλέπει υποχρεωτικά ότι ο 
ενεργών την επεξεργασία την διεξάγει µόνο κατ’ εντολή του υπεύθυνου και 
ότι οι λοιπές υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου βαρύνουν αναλόγως και 
αυτόν.  

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
Άρθρο 11 

∆ικαίωµα ενηµέρωσης 
1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενηµερώνει µε τρόπο πρόσφορο 
και σαφή το υποκείµενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:  
• την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του. 
• τον σκοπό της επεξεργασίας. 
• του αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων. 
• την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης 

2. Εάν για τη συλλογή των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ζητεί την συνδροµή του υποκείµενου, οφείλει να το 
ενηµερώνει ειδικώς και εγγράφως για τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου καθώς και για τα δικαιώµατά του, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 έως 
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και 13 του παρόντος νόµου. Με την αυτή ενηµέρωση ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας γνωστοποιεί στο υποκείµενο εάν υποχρεούται ή όχι να 
παράσχει τη συνδροµή του, µε βάση ποιες διατάξεις, καθώς και για τις 
τυχόν συνέπειες της αρνήσεώς του. 

3. Εάν τα δεδοµένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείµενο ενηµερώνεται 
για την ανακοίνωση πριν από αυτούς. 

4. Με απόφαση της Αρχής, µπορεί να αρθεί εν όλω ή εν µέρει η υποχρέωση 
ενηµέρωσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3, εφόσον η επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας 
ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Σε επείγουσες 
περιπτώσεις η άρση της υποχρέωσης ενηµέρωσης µπορεί να γίνει µε 
προσωρινή, άµεσα εκτελεστή, απόφαση του Προέδρου, ο οποίος πρέπει 
να συγκαλέσει το συντοµότερο την Αρχή για την έκδοση οριστικής 
απόφασης επί του θέµατος. 

5. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων εκ των άρθρων 12 και 13, η 
υποχρέωση ενηµέρωσης δεν υφίσταται όταν η συλλογή γίνεται 
αποκλειστικά για δηµοσιογραφικούς σκοπούς και αφορά δηµόσια 
πρόσωπα.  

***Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω µε 
την παρ. 4 άρθρ. 34 Ν. 2915/2001 ΦΕΚ 109Α/2001. 

 
 
 

Άρθρο 12 
∆ικαίωµα πρόσβασης 

1. Καθένας έχει δικαίωµα να γνωρίζει εάν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας. 
Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, έχει υποχρέωση να του 
απαντήσει εγγράφως.  

2. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να ζητεί και να λαµβάνει από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο 
και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:  
α) Όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και 
την προέλευσή τους. 

β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες 
αποδεκτών. 

γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την 
προηγούµενη ενηµέρωση ή πληροφόρησή του. 

δ) Τη λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας. 
Το δικαίωµα πρόσβασης µπορεί να ασκείται από το υποκείµενο των 
δεδοµένων και µε τη συνδροµή ειδικού. 

3. Το δικαίωµα της προηγούµενης παραγράφου και τα δικαιώµατα του 
άρθρου 13 ασκούνται µε την υποβολή της σχετικής αίτησης στον 
υπεύθυνο της επεξεργασίας και ταυτόχρονη καταβολή χρηµατικού ποσού, 
το ύψος του οποίου, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλο συναφές 
ζήτηµα ρυθµίζονται µε απόφαση της Αρχής. Το ποσό αυτό επιστρέφεται 
στον αιτούντα εάν το αίτηµα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδοµένων 
κριθεί βάσιµο είτε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας είτε από την Αρχή, 
σε περίπτωση προσφυγής του σ' αυτήν. Ο υπεύθυνος έχει υποχρέωση 
στην περίπτωση αυτή να χορηγήσει στον αιτούντα, χωρίς καθυστέρηση 
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δωρεάν και σε γλώσσα κατανοητή, αντίγραφο του διορθωµένου µέρους 
της επεξεργασίας που τον αφορά.  

4. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών ή εάν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείµενο των 
δεδοµένων έχει δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή. Στην περίπτωση κατά 
την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτηµα 
του ενδιαφερόµενου, κοινοποιεί την απάντησή του στην Αρχή και 
ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο ότι µπορεί να προσφύγει σε αυτήν. 

5. Με απόφαση της Αρχής, ύστερα από αίτηση του υπεύθυνου επεξεργασίας, 
η υποχρέωση πληροφόρησης, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, µπορεί να αρθεί, εν όλω ή εν µέρει, εφ’ όσον η επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται για λόγους εθνικής ασφάλειας 
ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Στην περίπτωση αυτή 
ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του προβαίνει σε όλες τις 
αναγκαίες ενέργειες και έχει ελεύθερη πρόσβαση στο αρχείο. 

6. ∆εδοµένα που αφορούν την υγεία γνωστοποιούνται στο υποκείµενο µέσω 
ιατρού. 

 
Άρθρο 13 

∆ικαίωµα αντίρρησης 
1. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προβάλλει οποτεδήποτε 
αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν. Οι 
αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και 
πρέπει να περιέχουν αίτηµα για συγκεκριµένη ενέργεια, όπως διόρθωση, 
προσωρινή µη χρησιµοποίηση, δέσµευση, µη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί 
των αντιρρήσεων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερών. Στην απάντησή του οφείλει να ενηµερώσει το υποκείµενο για τις 
ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχοµένως, για τους λόγους που δεν 
ικανοποίησε το αίτηµα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των 
αντιρρήσεων πρέπει να κοινοποιείται και στην Αρχή.  

2. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαντήσει εµπροθέσµως ή η 
απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, το υποκείµενο των δεδοµένων έχει 
δικαίωµα να προσφύγει στην Αρχή και να ζητήσει την εξέταση των 
αντιρρήσεών του. Εάν η Αρχή πιθανολογήσει ότι οι αντιρρήσεις είναι 
εύλογες και ότι συντρέχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης του υποκειµένου από 
την συνέχιση της επεξεργασίας, µπορεί να επιβάλλει την άµεση αναστολή 
της επεξεργασίας έως ότου εκδώσει οριστική απόφαση επί των 
αντιρρήσεων.  

3. Καθένας έχει δικαίωµα να δηλώσει στην Αρχή ότι δεδοµένα που τον 
αφορούν δεν επιθυµεί να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από 
οποιονδήποτε, για λόγους προώθησης πωλήσεως αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Η Αρχή τηρεί µητρώο µε τα στοιχεία 
ταυτότητας των ανωτέρω. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των σχετικών 
αρχείων έχουν την υποχρέωση να συµβουλεύονται πριν από κάθε 
επεξεργασία το εν λόγω µητρώο και να διαγράφουν από το αρχείο τους τα 
πρόσωπα της παραγράφου αυτής. 

 
Άρθρο 14 

∆ικαίωµα προσωρινής δικαστικής προστασίας 
1. Καθένας έχει δικαίωµα να ζητήσει από το αρµόδιο κάθε φορά δικαστήριο 
την άµεση αναστολή ή µη εφαρµογή πράξης ή απόφασης που τον θίγει, 
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την οποία έχει λάβει διοικητική αρχή, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή 
ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο αποκλειστικά 
µε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία στοιχείων, εφόσον η επεξεργασία αυτή 
αποβλέπει στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς του και ιδίως της 
αποδοτικότητάς του στην εργασία, της οικονοµικής φερεγγυότητάς του, της 
αξιοπιστίας του και της εν γένει συµπεριφοράς του.  

2. Το δικαίωµα του παρόντος άρθρου µπορεί να ικανοποιηθεί και όταν δεν 
συντρέχουν οι λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις της προσωρινής 
δικαστικής προστασίας, όπως προβλέπονται κάθε φορά.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 
Άρθρο 15 

Σύσταση - αποστολή - νοµική φύση 
1. Συνιστάται Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή), 

µε αποστολή την εποπτεία της εφαρµογής του παρόντος νόµου και άλλων 
ρυθµίσεων που αφορούν την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την ενάσκηση των 
αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά.  

2. Η Αρχή αποτελεί ανεξάρτητη δηµόσια αρχή, και εξυπηρετείται από δική 
της γραµµατεία. Η Αρχή δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο. 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη της Αρχής απολαύουν 
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η Αρχή υπάγεται στον 
Υπουργό ∆ικαιοσύνης και εδρεύει στην Αθήνα.  

3. Οι απαιτούµενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται σε 
ειδικό φορέα, που ενσωµατώνεται στον ετήσιο Προϋπολογισµό του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. ∆ιατάκτης της δαπάνης είναι ο Πρόεδρος ή ο 
αναπληρωτής του. 

***Οι παρ.2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε την παρ. 15 άρθρ. 13 
Ν.2703/1999 Α72 

 
Άρθρο 16 

Συγκρότηση της Αρχής 
1. Η Αρχή συγκροτείται από έναν δικαστικό λειτουργό βαθµού Συµβούλου 
της Επικρατείας ή αντίστοιχου και άνω, ως Πρόεδρο, και έξι µέλη ως εξής:  

(Α) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ΑΕΙ σε γνωστικό 
αντικείµενο του δικαίου. 

(Β) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ΑΕΙ σε γνωστικό 
αντικείµενο της πληροφορικής. 

(Γ) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι.  
(∆) Τρία πρόσωπα κύρους και εµπειρίας στον τοµέα της προστασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Ο δικαστικός λειτουργός - Πρόεδρος και οι καθηγητές - µέλη µπορεί 
να είναι εν ενεργεία ή µη.  

2. Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και 
διορίζεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του 
Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού 
∆ικαιοσύνης. Εάν για τη θέση του Προέδρου επιλεγεί εν ενεργεία 
δικαστικός λειτουργός, απαιτείται απόφαση του οικείου Ανώτατου 
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∆ικαστικού Συµβουλίου. Με την ίδια διαδικασία επιλέγεται και διορίζεται ο 
αναπληρωτής του Προέδρου. 

3. Τα µέλη της Αρχής διορίζονται µε την εξής διαδικασία: ο Υπουργό 
∆ικαιοσύνης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής πρόταση για το 
διορισµό των έξι τακτικών µελών της Αρχής και των ισάριθµων 
αναπληρωτών τους. Η πρόταση περιλαµβάνει διπλάσιο αριθµό 
υποψηφίων. Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβιβάζει την πρόταση στην 
Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας, η οποία διατυπώνει γνώµη. Τα τακτικά 
µέλη της Αρχής και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές τους επιλέγονται από τη 
∆ιάσκεψη των Προέδρων. Οι επιλεγέντες διορίζονται µε προεδρικό 
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

   (Οι παράγραφοι 2 και 3 καταργήθηκαν σύµφωνα µε την παρ. 9 του 
άρθρου 5 του ν. 3051/2002 και ισχύουν οι γενικές διατάξεις του ως άνω 
νόµου) 

4. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αρχής διορίζονται µε θητεία. Η θητεία τους 
είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί µία µόνο φορά. Κανείς δεν µπορεί 
να υπηρετήσει συνολικά περισσότερο από οκτώ (8) χρόνια. Η σύνθεση 
των έξι µελών της Αρχής ανανεώνεται κατά το ήµισυ ανά διετία. 

   Kατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η θητεία των έξι (6) µελών της 
Αρχής είναι τετραετής. Μετά τη δεύτερη συγκρότηση της Αρχής γίνεται 
κλήρωση µεταξύ των έξι τακτικών µελών της, ώστε τρία να έχουν τετραετή 
θητεία και τρία διετή.  

   Το τελευταίο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.3 
άρθρο 11 Ν.2623/1998. 

5. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Αρχής διορίζονται µε ισάριθµους 
αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις αυτές ιδιότητες και 
προσόντα. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών µετέχουν στις 
συνεδριάσεις της Αρχής µόνο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή 
κωλύµατος του αντίστοιχου τακτικού. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της 
Αρχής αναθέτει ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές. «Οπότε οι 
τελευταίοι µετέχουν στη συνεδρίαση µε ψήφο ανεξάρτητα από την 
παράλληλη παρουσία του τακτικού µέλους». Η θητεία του κάθε 
αναπληρωτή είναι ίση µε τη θητεία του αντίστοιχου τακτικού.  

   Το εντός «»άνω εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.1 άρθρο 47 Ν.2721/1999 
ΦΕΚ Α 112. 

 
Άρθρο 17 

Κωλύµατα - ασυµβίβαστα µελών της Αρχής 
1. ∆εν µπορεί να διορισθεί µέλος της Αρχής :  
α) Υπουργός, υφυπουργός, γενικός γραµµατέας υπουργείου ή αυτοτελούς 
γενικής γραµµατείας και βουλευτής. 

β) ∆ιοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή 
ασκών διευθυντικά καθήκοντα εν γένει σε επιχείρηση η οποία παράγει, µεταποιεί, 
διαθέτει ή εµπορεύεται υλικά χρησιµοποιούµενα στην πληροφορική ή τις 
τηλεπικοινωνίες ή παρέχει υπηρεσίες σχετικές µε την πληροφορική, τις 
τηλεπικοινωνίες ή την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς 
και οι συνδεόµενοι µε σύµβαση έργου µε τέτοια επιχείρηση. 

2. Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του µέλους της Αρχής όποιος, µετά 
το διορισµό του :  
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α) Αποκτά µία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυµα διορισµού, σύµφωνα 
µε την προηγούµενη παράγραφο. 

β) Προβαίνει σε πράξεις ή αναλαµβάνει οποιαδήποτε εργασία ή έργο ή 
αποκτά άλλη ιδιότητα που, κατά την κρίση της Αρχής, δεν συµβιβάζονται µε τα 
καθήκοντά του ως µέλους της Αρχής. 

3. Στην διαπίστωση των ασυµβίβαστων της προηγούµενης παραγράφου 
προβαίνει η Αρχή, χωρίς συµµετοχή του µέλους της, στο πρόσωπο του 
οποίου ενδέχεται να συντρέχει το ασυµβίβαστο. Η Αρχή αποφασίζει 
ύστερα από ακρόαση του εν λόγω µέλους. Την διαδικασία κινεί είτε ο 
Πρόεδρος της Αρχής είτε ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης.  

4. Απώλεια της ιδιότητας βάσει της οποίας µέλος της Αρχής διορίσθηκε, 
σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 16 του παρόντος νόµου, συνεπάγεται 
την αυτοδίκαιη έκπτωσή του αν οφείλεται σε αµετάκλητη πειθαρχική ή 
ποινική καταδίκη.  

 
Άρθρο 18 

Υποχρεώσεις και δικαιώµατα µελών της Αρχής 
1 Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη της Αρχής υπακούουν 

στη συνείδησή τους και το νόµο. Υπόκεινται στο καθήκον εχεµύθειας. Ως 
µάρτυρες ή πραγµατογνώµονες µπορούν να καταθέτουν στοιχεία που 
αφορούν αποκλειστικά και µόνο την τήρηση των διατάξεων του 
παρόντος νόµου από υπεύθυνους επεξεργασίας. Το καθήκον εχεµύθειας 
υφίσταται και µετά την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των µελών 
της Αρχής.  

2 Oι µηνιαίες αποδοχές του Προέδρου της Αρχής είναι αντίστοιχες µε το 
σύνολο των εκάστοτε µηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, των ∆ε µελών της Αρχής αντίστοιχες µε το 
σαράντα τοις εκατό (40%) των αποδοχών του Προέδρου κατά 
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Οι αποδοχές των αναπληρωτών του 
Προέδρου και των µελών της Αρχής είναι αντίστοιχες µε το 1/3 των 
µηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και των τακτικών µελών της Αρχής 
και καταβάλλονται σε αυτούς εφόσον κατά βεβαίωση του Προέδρου της 
Αρχής προσέφεραν κατά τη διάρκεια του µηνός υπηρεσία πλην της 
τυχόν συµµετοχής τους σε συνεδριάσεις της Αρχής. Η αποζηµίωση του 
Προέδρου, των µελών της Αρχής και του Γραµµατέα για κάθε 
συνεδρίαση στην οποία µετέχουν ορίζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών. Οι διατάξεις για τις δαπάνες 
κινήσεως των µετακινούµενων προσώπων µε εντολή του ∆ηµοσίου για 
εκτέλεση υπηρεσίας που ισχύουν κάθε φορά έχουν εφαρµογή και για την 
µετακίνηση των µελών και των υπαλλήλων της Αρχής. Ο Πρόεδρος της 
Αρχής εκδίδει τις σχετικές εντολές µετακίνησης. Η ισχύς των παραπάνω 
διατάξεων αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής. 

3 Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον 
παρόντα νόµο, τα µέλη της Αρχής υπέχουν πειθαρχική ευθύνη. Την 
πειθαρχική αγωγή ασκεί ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου ο 
Υπουργός ∆ικαιοσύνης για τον Πρόεδρο και τα µέλη της Αρχής και ο 
Πρόεδρος της Αρχής για τα µέλη της. Το πειθαρχικό συµβούλιο 
συντίθεται από έναν Αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως 
πρόεδρο, έναν Αρεοπαγίτη, ένα Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
δύο Καθηγητές Α.Ε.Ι. σε γνωστικό αντικείµενο του δικαίου. Χρέη 
γραµµατέα του συµβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Αρχής. Ο πρόεδρος, 
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τα µέλη και ο γραµµατέας του συµβουλίου ορίζονται µε ισάριθµους 
αναπληρωτές. Για τα µέλη του συµβουλίου που είναι δικαστικοί 
λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού 
συµβουλίου. Το συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού 
∆ικαιοσύνης µε τριετή θητεία. Το συµβούλιο συνεδριάζει µε την παρουσία 
τεσσάρων τουλάχιστον µελών, µεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο 
πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
προέδρου. Αν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώµες, οι 
ακολουθούντες την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε µία 
από τις επικρατέστερες. Το πειθαρχικό συµβούλιο αποφασίζει σε πρώτο 
και τελευταίο βαθµό την απαλλαγή ή την παύση του εγκαλουµένου. Η 
αµοιβή του προέδρου, των µελών και του γραµµατέα του συµβουλίου 
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
∆ικαιοσύνης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως.  

4 Μέλος της Αρχής που, κατά παράβαση του παρόντος νόµου, 
γνωστοποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
που είναι προσιτά σε αυτό λόγω της υπηρεσίας του ή αφήνει άλλον να 
λάβει γνώση αυτών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών 
έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών. Αν όµως τέλεσε την 
πράξη µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλο αθέµιτο 
όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η πράξη του 
πρώτου εδαφίου τελέστηκε από αµέλεια επιβάλλεται φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική ποινή. 
***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 4 άρθρ. 11 

Ν.2623/1998 Α139. 
 

Άρθρο 19 
Αρµοδιότητες, λειτουργία και αποφάσεις της Αρχής  

1. Η Αρχή έχει τις εξής ιδίως αρµοδιότητες :  
α) Εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό ενιαίας εφαρµογής των ρυθµίσεων 

που αφορούν την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

β) Καλεί και επικουρεί τα επαγγελµατικά σωµατεία και τις λοιπές ενώσεις 
φυσικών ή νοµικών προσώπων που διατηρούν αρχεία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα στην κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας για την 
αποτελεσµατικότερη προστασία της ιδιωτικής ζωής και των εν γένει 
δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων 
στον τοµέα της δραστηριότητάς τους. 

γ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή 
τους τυχόν εκπροσώπους τους και δίδει κατά την κρίση της 
δηµοσιότητα σε αυτές. 

δ) Χορηγεί τις άδειες που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου 
και καθορίζει το ύψος των σχετικών παραβόλων. 

ε) Καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου στις 
αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές. 

στ) Επιβάλλει τις κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόµου διοικητικές 
κυρώσεις. 
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ζ) Αναθέτει σε µέλος ή µέλη της τη διενέργεια διοικητικών εξετάσεων. 
η) Ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας διοικητικούς ελέγχους 

σε κάθε αρχείο. Έχει προς τούτο δικαίωµα προσβάσεως στα δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα και συλλογής κάθε πληροφορίας για τους 
σκοπούς του ελέγχου, χωρίς να µπορεί να της αντιταχθεί κανενός 
είδους απόρρητο. Κατ’ εξαίρεση, η Αρχή δεν έχει πρόσβαση στα 
στοιχεία ταυτότητας συνεργατών που περιέχονται σε αρχεία που 
τηρούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα 
σοβαρών εγκληµάτων. Τον έλεγχο διενεργεί µέλος ή µέλη της Αρχής ή 
υπάλληλος της Γραµµατείας, ειδικά προς τούτο εντεταλµένος από τον 
Πρόεδρο της Αρχής. Κατά τον έλεγχο αρχείων που τηρούνται για 
λόγους εθνικής ασφαλείας παρίσταται αυτοπροσώπως ο Πρόεδρος της 
Αρχής. 

θ) Γνωµοδοτεί για κάθε ρύθµιση που αφορά την επεξεργασία και 
προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

ι) Εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθµιση ειδικών, τεχνικών και 
λεπτοµερειακών θεµάτων, στα οποία αναφέρεται ο παρών νόµος. 

ια) Ανακοινώνει στη Βουλή παραβάσεις των ρυθµίσεων που αφορούν την 
προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

ιβ) Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της 
κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος. Στην έκθεση επισηµαίνονται 
και οι τυχόν ενδεικνυόµενες νοµοθετικές µεταβολές στον τοµέα της 
προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της Αρχής στον 
Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρωθυπουργό και δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε ευθύνη της Αρχής, η οποία µπορεί να 
δώσει και άλλου είδους δηµοσιότητα στην έκθεση. 

ιγ) Εξετάζει παράπονα σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου και την 
προστασία των δικαιωµάτων των αιτούντων όταν αυτά θίγονται από 
την επεξεργασία δεδοµένων που τους αφορούν και αιτήσεις µε τις 
οποίες ζητείται ο έλεγχος και η εξακρίβωση της νοµιµότητας των 
επεξεργασιών αυτών και ενηµερώνει τους αιτούντες για τις σχετικές 
ενέργειές της.  

ιδ) Συνεργάζεται µε αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης σε ζητήµατα 
σχετικά µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.  

2. Η Αρχή συνεδριάζει τακτικώς ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. 
Συνεδριάζει εκτάκτως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση δύο 
τουλάχιστον µελών της. Οι αποφάσεις της Αρχής λαµβάνονται µε 
πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων µελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.  

3. Η Αρχή καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της, µε τον οποίο 
ρυθµίζονται ιδίως η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των µελών της, η 
προηγούµενη ακρόαση των ενδιαφεροµένων, θέµατα πειθαρχικής 
διαδικασίας και ο τρόπος διεξαγωγής των κατά την περίπτωση η’ της παρ. 
1 του παρόντος άρθρου ελέγχων.  
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***Στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου προστίθενται µε την παρ. 5 του 
άρθρ. 34 του Ν. 2915/2001 τα ακόλουθα εδάφια: 
«Η Αρχή µπορεί να συνεδριάζει και σε τµήµατα, συντιθέµενα από τρία 
τουλάχιστον τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη και προεδρευόµενα από τον 
Πρόεδρο της Αρχής ή τον αναπληρωτή του. Ο κανονισµός λειτουργίας της 
ρυθµίζει περαιτέρω τη σύνθεση, τους όρους λειτουργίας των τµηµάτων και 
την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ ολοµέλειας και τµηµάτων. 
Αποφάσεις των τµηµάτων µπορεί να τροποποιούνται ή ανακαλούνται από 
την ολοµέλεια.» 
 
4. Η Αρχή τηρεί τα ακόλουθα µητρώα :  
α) Μητρώο Αρχείων και Επεξεργασιών, στο οποίο περιλαµβάνονται τα 

αρχεία και οι επεξεργασίες που γνωστοποιούνται στην Αρχή. 
β) Μητρώο Αδειών, στο οποίο περιλαµβάνονται οι άδειες που εκδίδει η 

Αρχή για την ίδρυση και λειτουργία αρχείων που περιέχουν ευαίσθητα 
δεδοµένα. 

γ) Μητρώο ∆ιασυνδέσεων, στο οποίο περιλαµβάνονται οι δηλώσεις και οι 
άδειες που εκδίδει η Αρχή για τη διασύνδεση αρχείων. 

δ) Μητρώο προσώπων που δεν επιθυµούν να περιλαµβάνονται σε αρχεία, 
τα οποία έχουν ως σκοπό την προώθηση προµήθειας αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως. 

ε) Μητρώο Αδειών ∆ιαβίβασης, στο οποίο καταχωρίζονται οι άδειες 
διαβίβασης δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

στ) Μητρώο Απόρρητων Αρχείων, στο οποίο καταχωρίζονται, µε απόφαση 
της Αρχής ύστερα από αίτηση του εκάστοτε υπεύθυνου επεξεργασίας, 
αρχεία που τηρούν τα Υπουργεία Εθνικής Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης 
καθώς και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, για λόγους εθνικής 
ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Στο 
Μητρώο Απόρρητων Αρχείων καταχωρίζονται και οι διασυνδέσεις µε 
ένα τουλάχιστον αρχείο της περίπτωσης αυτής. 

5. Καθένας έχει πρόσβαση στα υπό στοιχεία α, β, γ, δ και ε µητρώα της 
προηγούµενης παραγράφου. Ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και 
µε απόφαση της Αρχής είναι δυνατό να επιτραπεί εν όλω ή εν µέρει, η 
πρόσβαση και στο Μητρώο Απόρρητων Αρχείων. Ύστερα από αίτηση του 
υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του και µε απόφαση της 
Αρχής είναι δυνατόν να απαγορευθεί, εν όλω ή εν µέρει, η πρόσβαση στο 
Μητρώο Αδειών ∆ιαβίβασης, εφ’ όσον από αυτήν θα προέκυπτε κίνδυνος 
για την ιδιωτική ζωή τρίτου, την εθνική ασφάλεια, τη διακρίβωση ιδιαίτερα 
σοβαρών εγκληµάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας 
που απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις. 

6. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Αρχή ενώπιον κάθε άλλης αρχής, καθώς και 
σε επιτροπές και οµάδες, συνεδριάσεις και συνόδους οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλων διεθνών οργανισµών και οργάνων 
που προβλέπονται από διεθνείς συµβάσεις ή στις οποίες µετέχουν 
εκπρόσωποι αντίστοιχων αρχών άλλων χωρών. Ο Πρόεδρος µπορεί να 
αναθέτει την εκπροσώπηση της Αρχής σε µέλος της, αναπληρωτή ή και 
υπάλληλο του κλάδου ελεγκτών της Γραµµατείας. 

7. Στον Πρόεδρο της Αρχής ανήκει η ευθύνη της λειτουργίας της καθώς και 
της λειτουργίας της Γραµµατείας. Ο Πρόεδρος µπορεί να εξουσιοδοτεί 
µέλος της Αρχής ή τον προϊστάµενο της Γραµµατείας ή προϊστάµενο 
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υπηρεσίας της Γραµµατείας να υπογράφει µε “εντολή Προέδρου” έγγραφα, 
εντάλµατα πληρωµής ή άλλες πράξεις. Ο Πρόεδρος είναι ο διοικητικός 
προϊστάµενος του προσωπικού της Γραµµατείας, ασκεί την επ’ αυτού 
πειθαρχική εξουσία και µπορεί να επιβάλλει πειθαρχική ποινή το πολύ 
προστίµου ίσου προς το ήµισυ των µηνιαίων αποδοχών του εγκαλουµένου. 

 
***Στο παρόν άρθρο προστίθεται µε την παρ. 6 του άρθρ. 34 του Ν. 
2915/2001 παράγραφος 7α ως εξής: 
7α. Όταν η προστασία του ατόµου από την επεξεργασία προσωπικών 
δεδοµένων επιβάλλει την άµεση λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος µπορεί, 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, να εκδίδει προσωρινή διαταγή για 
άµεση, ολική ή µερική, αναστολή της επεξεργασίας ή της λειτουργίας του 
αρχείου. Η διαταγή ισχύει µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από 
την Αρχή. Την παραπάνω αρµοδιότητα έχει και η Αρχή, όταν 
επιλαµβάνεται του θέµατος. 

8. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Αρχής δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Οι λοιπές αποφάσεις της Αρχής ισχύουν από την έκδοση ή 
την κοινοποίησή τους. 

9. Ένδικα βοηθήµατα κατά των αποφάσεων της Αρχής µπορεί να ασκεί και 
το ∆ηµόσιο. Το ένδικο βοήθηµα ασκεί ο κατά περίπτωση αρµόδιος 
υπουργός. 

***Στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου προστίθενται µε την παρ. 7 του 
άρθρ. 34 του Ν. 2915/2001 τα ακόλουθα εδάφια: 

   Σε κάθε δίκη που αφορά απόφαση της Αρχής διάδικος είναι η ίδια, 
εκπροσωπούµενη από τον Πρόεδρο. Η παράσταση στο δικαστήριο γίνεται 
είτε από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους είτε από µέλος της 
Αρχής, τακτικό ή αναπληρωµατικό, ή ελεγκτή, που είναι δικηγόρος και 
ενεργεί µε εντολή του Προέδρου χωρίς αµοιβή. 

10. Κάθε δηµόσια αρχή παρέχει τη συνδροµή της στην Αρχή. 
 

 
 

Άρθρο 20 
Γραµµατεία της Αρχής  

1. Η Αρχή εξυπηρετείται από Γραµµατεία. Η Γραµµατεία λειτουργεί σε 
επίπεδο ∆ιευθύνσεως. Η υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της 
διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε για τους δηµόσιους 
διοικητικούς υπαλλήλους.  

2. Η οργάνωση της Γραµµατείας, η διαίρεση της σε τµήµατα και γραφεία και 
οι επί µέρους αρµοδιότητες τούτων, ο αριθµός των θέσεων του 
προσωπικού κατά κλάδους και ειδικότητες και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε 
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 
Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ύστερα από εισήγηση της 
Αρχής, η οποία διατυπώνεται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη συγκρότησή 
της. Με το αυτό διάταγµα προβλέπεται συγκρότηση, ως υπηρεσιακής 
µονάδας της Γραµµατείας, τµήµατος Ελεγκτών, η πρόσληψη και η 
υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του οποίου ρυθµίζεται κατά 
παρέκκλιση από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο προϊστάµενος της 
Γραµµατείας προέρχεται υποχρεωτικά από τον κλάδο ελεγκτών. Ο 
αριθµός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού της Γραµµατείας 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30).  
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Ως υπάλληλοι του Τµήµατος Ελεγκτών της Γραµµατείας της Αρχής 
µπορούν να προσλαµβάνονται και δικηγόροι, χωρίς να αποβάλλουν τη 
δικηγορική ιδιότητα, αλλά µε αναστολή της ασκήσεως της δικηγορίας κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους. 
Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε µε την παρ.5 άρθρο 11 
Ν.2623/1998. 

3. Η πλήρωση των θέσεων της Γραµµατείας γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη δηµόσιων υπαλλήλων. Ειδικά για 
τους υπαλλήλους του κλάδου ελεγκτών της Γραµµατείας η πρόσληψή τους 
γίνεται από την Αρχή, µε επιλογή ή διαγωνισµό, ύστερα από προκήρυξή 
της.  

4. Τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γραµµατείας 
κρίνονται από υπηρεσιακό συµβούλιο, που συγκροτείται µε απόφαση του 
Προέδρου της Αρχής και αποτελείται από δύο (2) µέλη της, έναν (1) 
υπάλληλο που ορίζεται από αυτήν και δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των 
υπαλλήλων. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
για τα υπηρεσιακά συµβούλια του προσωπικού των δηµόσιων υπηρεσιών 
και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.  

5. Οι τακτικοί υπάλληλοι της Γραµµατείας της Αρχής υπάγονται ως προς την 
επικουρική ασφάλισή τους στο Ταµείο Αρωγής Προσωπικού Υπηρεσιών 
Αρµοδιότητος Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. ΄Όσοι προέρχονται από άλλες 
υπηρεσίες µπορούν να διατηρήσουν τα ταµεία ασφαλίσεως της 
προηγούµενης υπηρεσίας τους. Οι υπάλληλοι της Γραµµατείας 
ασφαλίζονται υποχρεωτικώς στο Ταµείο Νοµικών, υπό τους αυτούς όρους 
µε τους οποίους ασφαλίζονται και οι λοιποί έµµισθοι ασφαλισµένοι του. Οι 
διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή και επί των υπαλλήλων 
που µετατάσσονται στη Γραµµατεία της Αρχής από νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου. 

6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η πλήρωση των θέσεων 
προϊσταµένων υπηρεσιακών µονάδων της Γραµµατείας, εκτός του 
Τµήµατος Ελεγκτών, γίνεται ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, είτε µε 
µετάταξη υπαλλήλων βαθµού Α’ ή αντίστοιχου του ∆ηµοσίου ή νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, είτε µε διορισµό. ∆ιορισµός γίνεται µόνο 
στις θέσεις που δεν θα πληρωθούν µε µετάταξη. Η επιλογή των 
µετατασσοµένων ή διοριζοµένων γίνεται από την Αρχή. Ο διορισµός των 
επιλεγοµένων από την Αρχή γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
∆ικαιοσύνης και η µετάταξη µε απόφαση του ίδιου και του οικείου 
Υπουργού. Για την µετάταξη δεν απαιτείται γνώµη του οικείου 
υπηρεσιακού συµβουλίου της υπηρεσίας από την οποία µετατάσσεται ο 
υπάλληλος. Τον προϊστάµενο της Γραµµατείας επιλέγει η Αρχή από τους 
υπαλλήλους του κλάδου ελεγκτών, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη 
διάταξη. 

7. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι λοιπές θέσεις της 
Γραµµατείας πληρούνται µε τις προϋποθέσεις και την διαδικασία της 
προηγούµενης παραγράφου. Προτιµούνται υποψήφιοι που έχουν 
αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα πληροφορικής. Για τους υπαλλήλους 
του κλάδου ελεγκτών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου. 
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8. Ο χρόνος της προηγούµενης υπηρεσίας των µετατασσοµένων από νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου λογίζεται 
ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. 

9. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 εφαρµόζονται και επί των 
υπαλλήλων της Γραµµατείας. 

10. Στο προσωπικό της Γραµµατείας της Αρχής, πλέον του µισθού και των 
λοιπών επιδοµάτων που καταβάλλονται κάθε φορά στους µόνιµους 
υπαλλήλους του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, µπορεί να καταβάλλεται και 
πρόσθετη αµοιβή που καθορίζεται κατά κατηγορία, µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης. 
Η παρ.10 προστέθηκε µε την παρ.3 άρθρο 13 Ν.2703/1999 ΦΕΚ Α΄ 72. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Άρθρο 21 

∆ιοικητικές κυρώσεις  
1. Η Αρχή επιβάλλει στους υπεύθυνους επεξεργασίας ή στους τυχόν 
εκπροσώπους τους τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις, για παράβαση 
των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τον παρόντα νόµο και από 
κάθε άλλη ρύθµιση που αφορά την προστασία του ατόµου από την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα :  

 
α) Προειδοποίηση, µε αποκλειστική προθεσµία για άρση της παράβασης. 

β) Πρόστιµο ποσού από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) έως πενήντα 
εκατοµµύρια (50.000.000) δραχµές. 

γ) Προσωρινή ανάκληση άδειας. 

δ) Οριστική ανάκληση άδειας. 

ε) Καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των 
σχετικών δεδοµένων. 

2. Οι υπό στοιχεία β, γ, δ και ε διοικητικές κυρώσεις της προηγούµενης 
παραγράφου επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπεύθυνου 
επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα 
της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία γ, δ και ε διοικητικές 
κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ 
υποτροπή παράβασης. Πρόστιµο µπορεί να επιβληθεί σωρευτικά και µε 
τις υπό στοιχεία γ, δ και ε κυρώσεις. Εάν επιβληθεί η κύρωση της 
καταστροφής αρχείου, για την καταστροφή ευθύνεται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας αρχείου, στον οποίο µπορεί να επιβληθεί και πρόστιµο για 
µη συµµόρφωση.  

3. Τα ποσά των προστίµων της παρ. 1 µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε 
απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ύστερα από πρόταση της Αρχής.  

4. Οι πράξεις της Αρχής µε τις οποίες επιβάλλονται πρόστιµα συνιστούν 
εκτελεστό τίτλο και επιδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον τυχόν 
εκπρόσωπό του. Η είσπραξη των προστίµων γίνεται κατά τις διατάξεις του 
Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).  
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Άρθρο 22 
Ποινικές κυρώσεις 

1. Όποιος παραλείπει να γνωστοποιήσει στην Αρχή, κατά το άρθρο 6 του 
παρόντος νόµου τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή οποιαδήποτε 
µεταβολή στους όρους και τις προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας που 
προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, 
τιµωρείται µε φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή 
τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών έως πέντε 
εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών.  

2. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 7 του παρόντος νόµου διατηρεί 
αρχείο χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της 
άδειας της Αρχής, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών 
έως πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών.  

3. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 8 του παρόντος νόµου προβαίνει σε 
διασύνδεση αρχείων χωρίς να την γνωστοποιήσει στην Αρχή, τιµωρείται µε 
φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός 
εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών έως πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) 
δραχµών. Όποιος προβαίνει σε διασύνδεση αρχείων χωρίς την άδεια της 
Αρχής, όπου αυτή απαιτείται ή κατά παράβαση των όρων της άδειας που 
του έχει χορηγηθεί, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών 
έως πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών.  

4. Όποιος χωρίς δικαίωµα επεµβαίνει µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχείο 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαµβάνει γνώση των δεδοµένων 
αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, 
µεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε µη δικαιούµενα πρόσωπα ή 
επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδοµένων, 
ή τα εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή και αν πρόκειται για 
ευαίσθητα δεδοµένα µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) τουλάχιστον ενός 
εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) 
δραχµών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. 

5. Υπεύθυνος επεξεργασίας που δεν συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της 
Αρχής που εκδίδονται για την ικανοποίηση του δικαιώµατος πρόσβασης, 
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 12, για την ικανοποίηση του 
δικαιώµατος αντίρρησης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 13, καθώς 
και µε πράξεις επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των περιπτώσεων γ’, 
δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 21 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 
(2) ετών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου 
(1.000.000) δραχµών έως πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών. Με 
τις ποινές του προηγούµενου εδαφίου τιµωρείται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας που διαβιβάζει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα κατά 
παράβαση του άρθρου 9 καθώς και εκείνος που δεν συµµορφώνεται προς 
την δικαστική απόφαση του άρθρου 14 του παρόντος νόµου.  

6. Αν ο υπαίτιος των πράξεων των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου είχε 
σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό 
όφελος, ή να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) ετών και 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών έως 
δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών.  

7. Αν από τις πράξεις των παρ. 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου 
προκλήθηκε κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δηµοκρατικού 
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πολιτεύµατος ή για την εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθειρξη και 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών 
έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών.  

8. Αν οι πράξεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου τελέσθηκαν από 
αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση έως τριών (3) ετών και χρηµατική ποινή.  

9. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αν υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ευθύνεται ο εκπρόσωπος του 
νοµικού προσώπου ή ο επικεφαλής της δηµόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή 
οργανισµού αν ασκεί και ουσιαστικά τη διοίκηση ή διεύθυνση αυτών.  

10. Για τα εγκλήµατα του παρόντος άρθρου ο Πρόεδρος και τα µέλη της 
Αρχής καθώς και οι προς τούτο ειδικά εντεταλµένοι υπάλληλοι του 
τµήµατος ελεγκτών της Γραµµατείας, είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και 
έχουν όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει σχετικά ο Κώδικας Ποινικής 
∆ικονοµίας. Μπορούν να διενεργούν προανάκριση και χωρίς εισαγγελική 
παραγγελία, όταν πρόκειται για αυτόφωρο κακούργηµα ή πληµµέληµα ή 
υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή.  

11. Για τα εγκλήµατα της παρ. 5 του παρόντος άρθρου καθώς επίσης και 
σε κάθε άλλη περίπτωση όπου προηγήθηκε διοικητικός έλεγχος από την 
Αρχή, ο Πρόεδρος αυτής ανακοινώνει γραπτώς στον αρµόδιο εισαγγελέα 
οτιδήποτε αποτέλεσε αντικείµενο έρευνας από την Αρχή και διαβιβάζει σε 
αυτόν όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις.  

12. Η προανάκριση για τα εγκλήµατα του παρόντος άρθρου περατώνεται 
µέσα σε δύο (2) το πολύ µήνες από την άσκηση της ποινικής δίωξης και 
εφόσον υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για την παραποµπή του 
κατηγορουµένου σε δίκη, η δικάσιµος ορίζεται σε ηµέρα που δεν απέχει 
περισσότερο από τρεις (3) µήνες από το πέρας της προανάκρισης ή αν η 
παραποµπή έγινε µε βούλευµα δύο (2) µήνες από τότε που αυτό έγινε 
αµετάκλητο. Σε περίπτωση εισαγωγής της υπόθεσης µε απευθείας κλήση 
του κατηγορουµένου στο ακροατήριο δεν επιτρέπεται η προσφυγή κατά 
του κλητήριου θεσπίσµατος.  

13. ∆εν επιτρέπεται αναβολή της δίκης για τα εγκλήµατα του παρόντος 
άρθρου παρά µόνον µία φορά για εξαιρετικά σοβαρό λόγο. Στην 
περίπτωση αυτή ορίζεται ρητή δικάσιµος, που δεν απέχει περισσότερο 
από δύο (2) µήνες και η υπόθεση εκδικάζεται κατ’ εξαίρεση πρώτη.  

14. Τα κακουργήµατα που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο 
υπάγονται στην αρµοδιότητα του δικαστηρίου των εφετών.  

 
Άρθρο 23 

Αστική ευθύνη  
1. Φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά 
παράβαση του παρόντος νόµου, προκαλεί περιουσιακή βλάβη, 
υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση. Αν προκάλεσε ηθική βλάβη, 
υποχρεούται σε χρηµατική ικανοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο 
υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον.  

2. Η κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για 
παράβαση του παρόντος νόµου ορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των δύο 
εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα 
µικρότερο ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αµέλεια. Η χρηµατική αυτή 
ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξαρτήτως από την αιτούµενη αποζηµίωση για 
περιουσιακή βλάβη.  

3. Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου εκδικάζονται κατά τα άρθρα 664 - 
676 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, ανεξάρτητα από την τυχόν έκδοση ή 
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µη απόφασης της Αρχής ή την τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς και 
από την αναστολή ή αναβολή της για οποιοδήποτε λόγο. Η απόφαση του 
δικαστηρίου εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την πρώτη συζήτηση στο 
ακροατήριο.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 24 

Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας 
1. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αρχείων τα οποία λειτουργούν κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεούνται να υποβάλλουν την 
κατά το άρθρο 6 γνωστοποίηση λειτουργίας στην Αρχή µέσα σε έξι (6) 
µήνες από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής.  

2. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας αρχείων µε 
ευαίσθητα δεδοµένα, τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου, προκειµένου να εκδοθεί η κατά την παρ. 3 του άρθρου 7 
άδεια.  

3. Για αρχεία που λειτουργούν και επεξεργασίες που εκτελούνται κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν 
να προβούν στην κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 ενηµέρωση των 
υποκειµένων µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής. 
Η ενηµέρωση, εφόσον αφορά µεγάλο αριθµό υποκειµένων µπορεί να γίνει 
και δια του τύπου. Στην περίπτωση αυτή τις λεπτοµέρειες καθορίζει η Αρχή. 
Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 έχουν εφαρµογή και εν προκειµένω.  

4. Για τα εξ ολοκλήρου µη αυτοµατοποιηµένα αρχεία οι προθεσµίες των 
προηγουµένων παραγράφων είναι ενός (1) χρόνου.  

5. Οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, και 19 παρ. 1 του παρόντος νόµου 
δεν εφαρµόζονται στο ποινικό µητρώο και στα υπηρεσιακά αρχεία που 
τηρούνται από τις αρµόδιες δικαστικές αρχές για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών της λειτουργίας της ποινικής δικαιοσύνης και στο πλαίσιο της 
λειτουργίας της.  

 
Άρθρο 25 

Έναρξη λειτουργίας της Αρχής  
1. Μέσα σε εξήντα (60) µέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, 
διορίζεται ο Πρόεδρος της Αρχής και ο αναπληρωτής του. Μέσα στην ίδια 
προθεσµία ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης υποβάλει στον Πρόεδρο της Βουλής 
πρόταση για τον διορισµό των τεσσάρων τακτικών µελών της Αρχής και 
των ισάριθµων αναπληρωτών τους.  

2. Ο χρόνος της έναρξης λειτουργίας της Αρχής ορίζεται µε απόφαση του 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης που εκδίδεται το αργότερο µέσα σε τέσσερις (4) 
µήνες µετά τη συγκρότηση της Αρχής. Από τον διορισµό των µελών της 
και έως την κατά τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 20 του παρόντος νόµου 
πλήρωση των θέσεων της Γραµµατείας της, η Αρχή εξυπηρετείται από 
προσωπικό το οποίο αποσπάται προσωρινά σε αυτήν, µε απόφασή της, 
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.  

3. Έως ότου η Αρχή λειτουργήσει σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο, η εκκαθάριση των δαπανών της γίνεται από τη ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, σε 
βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.  
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4. Η κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου απόφαση του Υπουργού 
∆ικαιοσύνης για τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της Αρχής δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και σε τέσσερις (4) τουλάχιστον 
ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην 
Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες 
οικονοµικές εφηµερίδες.  

 
Άρθρο 26 

Έναρξη ισχύος  
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 20 του παρόντος 
νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων αρχίζει από την κατά το προηγούµενο 
άρθρο έναρξη λειτουργίας της Αρχής.   
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2774 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ 
Άρθρο 1 

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 
1. Σκοπός του παρόντος νόµου αυτού η προστασία των θεµελιωδών 

δικαιωµάτων των ατόµων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής και η θέσπιση των 
προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Ο Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50 Α΄ /10.04.1997) 
εφαρµόζεται για κάθε ζήτηµα σχετικό µε την παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών που δεν ρυθµίζεται ειδικότερα από τον παρόντα νόµο.  

 

Άρθρο 2  
Ορισµοί 

 

Εκτός των ορισµών που περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 του Ν. 2472/97 για τους 
σκοπούς του νόµου αυτού νοούνται ως: 
α) “συνδροµητής”, κάθε φυσικό η νοµικό πρόσωπο που έχει συνάψει σύµβαση 
µε φορέα παροχής διαθέσιµων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την 
παροχή των υπηρεσιών αυτών. 
β) “χρήστης”, κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί διαθέσιµη στο κοινό 
τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία για προσωπικούς ή επαγγελµατικούς σκοπούς, 
χωρίς να είναι απαραίτητα συνδροµητής της. 
γ) “δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο” τα συστήµατα µετάδοσης, ο εξοπλισµός 
µεταγωγής και τα λοιπά µέσα που επιτρέπουν την µεταφορά σηµάτων µεταξύ 
συγκεκριµένων τερµατικών σηµείων µε τη χρήση καλωδίου, ραδιοκυµάτων, 
οπτικών ή άλλων ηλεκτροµαγνητικών µέσων, τα οποία χρησιµοποιούνται εν 
µέρει ή εν όλω, για την παροχή διαθέσιµων στο κοινό τηλεπικοινωνιών 
υπηρεσιών.  
δ) “τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες” οι υπηρεσίες των οποίων η παροχή 
συνίσταται εν όλω ή εν µέρει στη µετάδοση και περαιτέρω διαβίβαση σηµάτων 
µέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων εξαιρουµένων των ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών εκποµπών. 

 
 

Άρθρο 3 
Υπηρεσίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

 

1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που συνδροµητές κατά 
τους ορισµούς του νόµου αυτού είναι νοµικά πρόσωπα, όπως ορίζεται 
ειδικότερα στα παρακάτω άρθρα.  

 
2. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιµων στο κοινό 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ιδίως 
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µέσω του ψηφιακού δικτύου ενοποιηµένων υπηρεσιών (Integrated Services 
Digital Network - ISDN) και των δηµοσίων ψηφιακών κινητών δικτύων. Για 
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται 
στο πλαίσιο µη διαθέσιµων στο κοινό υπηρεσιών εφαρµόζεται ο Ν. 2472/97.  

 
3. Τα άρθρα 6 και 7 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στις γραµµές 

συνδροµητών που συνδέονται µε ψηφιακά κέντρα και όταν αυτό είναι 
τεχνικώς εφικτό σε γραµµές συνδροµητών που συνδέονται µε αναλογικά 
κέντρα και δεν συνεπάγεται δυσανάλογη οικονοµική επιβάρυνση. Η Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)  κατόπιν 
γνωστοποιήσεως των ενδιαφερόµενων οργανισµών κοινοποιεί στην 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις περιπτώσεις όπου είναι τεχνικώς 
αδύνατο ή επιφέρουν δυσανάλογη επένδυση. 

 
Άρθρο 4 

Γενικές αρχές 
 

1. Οποιαδήποτε χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όπως ορίζονται 
στο νόµο αυτό προστατεύεται από τις ρυθµίσεις για το απόρρητο των 
επικοινωνιών. Η άρση του απορρήτου σε δηµόσιες αρχές είναι επιτρεπτή 
µόνο για τους λόγους και υπό τους όρους και διαδικασίες που ορίζει ο Ν. 
2225/94 (ΦΕΚ 121 Α’ /20.07.1994), όπως ισχύει. 

 
2. Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνο εάν: 

α) ο συνδροµητής ή ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του µετά από 
ενηµέρωση για το είδος των δεδοµένων, τον σκοπό και την έκταση της 
επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών ή 
β) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύµβασης στην οποία 
ο συνδροµητής ή ο χρήστης είναι συµβαλλόµενο µέρος ή για τη λήψη 
µέτρων κατά το προσυµβατικό στάδιο µετά από αίτηση του συνδροµητή. 
 

3.  Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιορίζεται 
στο απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.  

 
4.  Ο φορέας παροχής δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιµης 

στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιεί τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή να τα διαβιβάζει σε τρίτους για άλλους 
σκοπούς και ιδίως για σκοπούς διαφήµισης ή εµπορικής έρευνας αγοράς 
προϊόντων και υπηρεσιών εκτός εάν ο συνδροµητής ή ο χρήστης έχει ρητά 
και ειδικά δώσει τη συγκατάθεσή του. Η συγκατάθεση απαιτείται να είναι 
έγγραφη εφόσον τα δεδοµένα διαβιβάζονται σε τρίτους. Η συγκατάθεση 
µπορεί σε κάθε περίπτωση να αρθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδροµικό 
αποτέλεσµα. Σε περίπτωση άρσης της συγκατάθεσης και εφόσον τα 
δεδοµένα έχουν στο µεταξύ ανακοινωθεί σε τρίτους η ανάκληση 
ανακοινώνεται σε αυτούς µε φροντίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο 
φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιµης στο κοινό 
τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας απαγορεύεται να εξαρτά την παροχή των 
υπηρεσιών αυτών από τη συγκατάθεση του συνδροµητή/ χρήστη για την 
επεξεργασία των δεδοµένων αυτών για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς 
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που εξυπηρετούν άµεσα την παροχή των υπηρεσιών τις οποίες αφορά ο 
νόµος αυτός.  

 
5.  Ο σχεδιασµός και η επιλογή των τεχνικών µέσων καθώς και ο εξοπλισµός για 

την παροχή διαθέσιµων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει να 
γίνεται µε κριτήριο και σκοπό την επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 
6.  Ο παρέχων διαθέσιµες στο κοινό τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες οφείλει να 

καθιστά δυνατή την χρήση και πληρωµή των υπηρεσιών αυτών ανωνύµως ή 
µε ψευδώνυµο, στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Σε περίπτωση 
αµφισβήτησης για την τεχνική δυνατότητα της ανώνυµης και ψευδώνυµης 
χρήσης και πληρωµής των υπηρεσιών αυτών γνωµοδοτεί η Ε.Ε.Τ.Τ. 
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.  

 

 Άρθρο 5 

∆εδοµένα κίνησης και χρέωσης - Αναλυτική χρέωση 
 

1. Τα δεδοµένα κίνησης που αφορούν συνδροµητές και χρήστες, τα οποία 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πραγµατοποίηση κλήσεων και 
αποθηκεύονται από το φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και 
διαθέσιµης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας πρέπει να απαλείφονται 
η να καθίστανται ανώνυµα κατά τη λήξη της κλήσης, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 

 
2. Για τη χρέωση των συνδροµητών και την πληρωµή των διασυνδέσεων, 

εφόσον είναι αναγκαίο επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα 
δεδοµένα που αφορούν τον αριθµό ή την ταυτότητα της συσκευής του 
συνδροµητή, τη διεύθυνση του συνδροµητή και τον τύπο της συσκευής, τον 
συνολικό αριθµό των προς χρέωση µονάδων για τη λογιστική περίοδο, τον 
αριθµό του καλούµενου συνδροµητή, τον τύπο, το χρόνο έναρξης και τη 
διάρκεια των κλήσεων που πραγµατοποιήθηκαν ή/και τον όγκο των 
διαβιβασθέντων δεδοµένων, την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η 
κλήση/ υπηρεσία, άλλες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο και τη 
διαδικασία πληρωµής όπως προκαταβολές, πληρωµές µε δόσεις, 
αποσύνδεση, υποµνηστική επιστολή. Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται µόνο 
έως το τέλος της περιόδου εντός της οποίας µπορεί να αµφισβητηθεί 
νοµίµως ο λογαριασµός ή να επιδιωχθεί η πληρωµή του. 

 
3. Εφόσον το ζητήσει ο συνδροµητής ή ο χρήστης, ο φορέας παροχής 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιµης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής 
υπηρεσίας οφείλει να διαγράφει τα τρία τελευταία ψηφία των κληθέντων 
αριθµών . Εφόσον το ζητήσει ο συνδροµητής ή ο χρήστης, ο φορέας 
παροχής τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιµης στο κοινό 
τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας υποχρεούται σε πλήρη διαγραφή των 
κληθέντων αριθµών, αµέσως µετά την αποστολή του λογαριασµού. Στην 
περίπτωση αυτή δεν θα υφίσταται για την εταιρία υποχρέωση απόδειξης της 
ορθότητας των στοιχείων των λογαριασµών. 
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4. Η επεξεργασία των δεδοµένων κίνησης και χρέωσης πρέπει να ανατίθεται 
σε πρόσωπα τα οποία ενεργούν υπό την εποπτεία των φορέων παροχής 
των δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή και των διαθέσιµων στο κοινό 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τα οποία ασχολούνται µε τη διαχείριση 
των χρεώσεων ή της κίνησης, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις πελατών, την 
ανίχνευση της απάτης και µε την εµπορική προώθηση των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του φορέα.  

 
5. Οι συνδροµητές έχουν το δικαίωµα να ζητούν την έκδοση και λήψη µη 

αναλυτικών λογαριασµών. Σε περίπτωση συσκευής σε χώρο µε πολλούς 
κατοίκους ή διαµένοντες ή σε επαγγελµατική εγκατάσταση µε πολλούς 
χρήστες για την αποστολή αναλυτικού λογαριασµού χρειάζεται έγγραφη 
βεβαίωση του συνδροµητή ότι οι χρήστες έχουν ενηµερωθεί ή θα 
ενηµερωθούν µε τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο για την αποστολή 
αναλυτικών λογαριασµών στον συνδροµητή.  

 
6. Οι παράγραφοι 1,2,3,4 του παρόντος άρθρου ισχύουν µε την επιφύλαξη ότι 

η Ε.Ε.Τ.Τ. ενηµερώνεται από τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα για τα δεδοµένα 
που αφορούν τη χρέωση ή την κίνηση µε σκοπό την επίλυση διαφορών, που 
σχετίζονται ιδίως µε τη διασύνδεση ή τη χρέωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της κείµενης νοµοθεσίας.  

 
Άρθρο 6 

Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισµός αναγνώρισης καλούσας και 
συνδεδεµένης γραµµής 

 

1. Σε περίπτωση που παρέχεται η ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραµµής, ο 
καλών χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα, µε απλά µέσα και ατελώς, να 
εµποδίζει αυτή τη λειτουργία ανά κλήση. Ο καλών συνδροµητής πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα αυτή ανά γραµµή. 

 
2. Σε περίπτωση που παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραµµής, ο 

καλούµενος συνδροµητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα, µε απλά µέσα και 
ατελώς να µην επιτρέπει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραµµής 
για τις εισερχόµενες κλήσεις. 

 
3. Σε περίπτωση που παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραµµής και 

η ένδειξη αυτή γίνεται πριν γίνει οριστικά η κλήση ο καλούµενος 
συνδροµητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα µε απλά µέσα, να µη δέχεται την 
εισερχόµενη κλήση όταν ο καλών χρήστης ή συνδροµητής δεν έχει επιτρέψει 
την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραµµής. 

 
4. Σε περίπτωση που παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεµένης 

γραµµής, ο καλούµενος συνδροµητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
απαλείφει, µε απλά µέσα και ατελώς, την ένδειξη της ταυτότητας της 
συνδεδεµένης γραµµής στον καλούντα χρήστη. 

 
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν επίσης όσον αφορά κλήσεις προς 

χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διατάξεις των 
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παραγράφων 2, 3 και 4 ισχύουν επίσης και για τις εισερχόµενες κλήσεις που 
προέρχονται από τρίτες χώρες.    

 
6. Σε περίπτωση που παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας ή και 

συνδεδεµένης γραµµής, οι φορείς παροχής διαθέσιµων στο κοινό 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ενηµερώνουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο ή 
µέσο το κοινό και τους συνδροµητές σχετικά, όπως επίσης και για τις 
δυνατότητες που ορίζονται στις παραγράφους 1-4. 

 
7. Ο φορέας παροχής δηµοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιµης 

στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να διαθέτει µέσα 
εξουδετέρωσης της δυνατότητας µη αναγραφής της καλούσας γραµµής: 

α) για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, µετά από αίτηση του συνδροµητή 
που ζητεί τον εντοπισµό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων. Τα 
δεδοµένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος 
συνδροµητή αποθηκεύονται και είναι διαθέσιµα από το φορέα παροχής 
δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιµης στο κοινό 
τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας µόνο έναντι του συνδροµητή/χρήστη που 
ζητεί τον εντοπισµό και κατόπιν διαγράφονται.   
 
β) Επί τη βάσει της ανά γραµµή απάλειψης για δηµόσιες υπηρεσίες που 
ασχολούνται µε τις κλήσεις άµεσης επέµβασης ή ιδιωτικούς φορείς 
άµεσης επέµβασης αναγνωρισµένους από το κράτος σύµφωνα µε τις 
οικείες διατάξεις ώστε να δίδεται απάντηση στις κλήσεις αυτές. Τα 
δεδοµένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος 
συνδροµητή αποθηκεύονται και είναι διαθέσιµα από την υπηρεσία ή τον 
ιδιωτικό φορέα άµεσης επέµβασης µόνο για το σκοπό της άµεσης 
απάντησης και επέµβασης και για το χρονικό διάστηµα που είναι 
αναγκαίο για την ολοκλήρωση του σκοπού και κατόπιν διαγράφονται.  

 
Άρθρο 7 

Αυτόµατη προώθηση κλήσεων 
 

Ο συνδροµητής έχει το δικαίωµα να εµποδίζει τις αυτόµατα προωθούµενες 
κλήσεις από τρίτους στην τερµατική του συσκευή. Ο φορέας παροχής 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιµης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής 
υπηρεσίας οφείλει να παρέχει ατελώς την αντίστοιχη τεχνική δυνατότητα. Σε 
περίπτωση αµφισβήτησης αυτής της τεχνικής δυνατότητας γνωµοδοτεί η 
Ε.Ε.Τ.Τ. σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.  

 
Άρθρο 8 

Κατάλογοι συνδροµητών 

 

1. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους έντυπους ή 
ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδροµητών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση 
του κοινού ή µπορούν να ληφθούν µέσω των υπηρεσιών πληροφοριών 
καταλόγου, πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα για την αναγνώριση της 
ταυτότητας συγκεκριµένου συνδροµητή(όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, 
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διεύθυνση) εκτός εάν ο συνδροµητής έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του 
για τη δηµοσίευση συµπληρωµατικών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

2. Ο συνδροµητής δικαιούται, εφόσον το ζητεί, να µην συµπεριλαµβάνεται σε 
έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο, να δηλώνει ότι δεν επιτρέπει τη 
χρησιµοποίηση των προσωπικών του στοιχείων για απευθείας εµπορική 
προώθηση, να ζητά να παραλείπεται η διεύθυνσή του εν µέρει και να µην 
επιτρέπει να υπάρχει αναφορά που να αποκαλύπτει το φύλο του, εφόσον 
τούτο είναι γλωσσικά εφικτό. Ο φορέα παροχής της υπηρεσίας µπορεί να 
χρεώνει τον συνδροµητή που επιθυµεί να µην αναφέρονται τα στοιχεία του 
στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι η χρέωση, περιορίζεται στο πραγµατικό 
κόστος του φορέα παροχής της υπηρεσίας για την προσαρµογή και 
ενηµέρωση της καταστάσεως των συνδροµητών των οποίων τα στοιχεία δεν 
θα εγγραφούν στο δηµόσιο κατάλογο. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής του 
ποσού καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε απόφαση 
της Ε.Ε.Τ.Τ..  

3. Τα δικαιώµατα που παρέχονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 
ισχύουν για τους συνδροµητές που είναι φυσικά πρόσωπα. Όταν οι 
συνδροµητές είναι νοµικά πρόσωπα τα στοιχεία που δηµοσιεύονται σε 
τηλεφωνικούς καταλόγους περιορίζονται στα απαραίτητα για την 
αναγνώριση της ταυτότητας του νοµικού προσώπου (επωνυµία ή διακριτικός 
τίτλος, έδρα, νοµική µορφή, κύριο αντικείµενο δραστηριότητας, διεύθυνση) 
εκτός εάν ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου έχει δώσει τη 
ρητή συγκατάθεσή του για τη δηµοσίευση συµπληρωµατικών στοιχείων. 

 

Άρθρο 9 
Μη ζητηθείσες κλήσεις  

 

1.  Η χρησιµοποίηση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη 
παρέµβαση ιδίως µε χρήση αυτόµατων συσκευών κλήσεως ή συσκευών 
τηλεοµοιοτυπίας ή η πραγµατοποίηση µη ζητηθεισών κλήσεων γενικώς µε 
οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό µέσο µε ή χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, για 
σκοπούς απ’ ευθείας εµπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή για 
κάθε είδους διαφηµιστικούς σκοπούς επιτρέπεται µόνον στην περίπτωση 
συνδροµητών, οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεση 
τους.  

 
2.  ∆εν επιτρέπεται η πραγµατοποίηση µη ζητηθεισών κλήσεων για τους 

παραπάνω σκοπούς, εφόσον ο συνδροµητής έχει δηλώσει ότι δεν επιθυµεί 
γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας παροχής διαθέσιµων στο κοινό 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υποχρεούται να καταχωρεί τις δηλώσεις 
αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδροµητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε 
ενδιαφεροµένου.  

 
3.  Οι ανωτέρω ρυθµίσεις δεν ισχύουν για τους συνδροµητές που είναι νοµικά 

πρόσωπα εκτός εάν ο νόµιµος εκπρόσωπος δηλώσει ότι δεν επιθυµεί τη 
λήψη µη ζητηθεισών κλήσεων που γίνονται για τους παραπάνω σκοπούς.  

 
4.  Οι δηλώσεις των προηγουµένων παραγράφων γίνονται χωρίς επιβάρυνση 

και απευθύνονται στο φορέα παροχής δηµοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου 
ή και διαθέσιµης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας 
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Άρθρο 10 

Ασφάλεια  
 

1. Ο φορέας παροχής διαθέσιµων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
οφείλει να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 
προκειµένου να προστατεύεται η ασφάλεια των υπηρεσιών του, και εφόσον 
χρειάζεται από κοινού µε το φορέα παροχής του δηµοσίου δικτύου 
τηλεπικοινωνιών και η ασφάλεια του δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 
Λαµβανοµένων υπόψη των πλέον πρόσφατων τεχνικών δυνατοτήτων και του 
κόστους εφαρµογής τους, τα µέτρα αυτά εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας 
ανάλογο προς τον υπάρχοντα κίνδυνο. 

 
2. Σε περίπτωση που υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας 

του δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ο φορέας που παρέχει διαθέσιµη 
στο κοινό τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία οφείλει να ενηµερώσει τους 
συνδροµητές για τον κίνδυνο αυτό και για όλες τις τυχόν δυνατότητες 
αποτροπής του κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένου και του σχετικού κόστους. 
Η ενηµέρωση αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα από τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1. 

 

 
Άρθρο 11 

Αρµοδιότητες της Αρχής δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
 

1. Εκτός των αρµοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί από το ν.2472/97 και 
άλλες ρυθµίσεις που αφορούν την προστασία του ατόµου από την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, µε τις διατάξεις του 
παρόντος η Αρχή: 
α) καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόµου στις 
αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές και 
β) εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθµιση ειδικών τεχνικών και 
λεπτοµερειακών θεµάτων στα οποία αναφέρεται ο παρόν νόµος. 

2. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση της Ε.Ε.Τ.Τ. 
η πράξη της Αρχής εκδίδεται µετά από κοινοποίηση της σχετικής από φάσης 
της Ε.Ε.Τ.Τ.. 

Άρθρο 12 
Αστική ευθύνη 

 
1.  Φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο, που κατά παράβαση του νόµου αυτού 

προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούνται σε πλήρη αποζηµίωση. Αν 
προκάλεσε ηθική βλάβη, υποχρεούται σε χρηµατική ικανοποίηση. Ο 
υπόχρεος απαλλάσσεται από την ευθύνη αν αποδείξει ότι δεν γνώριζε ούτε 
όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον. 

 
2.  Η κατά το άρθρο 932 Α.Κ. χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για 

παράβαση του παρόντος νόµου ορίζεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των δύο 
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εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα 
µικρότερο ποσό. Η χρηµατική αυτή ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξαρτήτως 
από την αιτούµενη αποζηµίωση για περιουσιακή βλάβη. 

 
3.  Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου εκδικάζονται κατά τα άρθρα 664-676 

του Κώδικα πολιτικής ∆ικονοµίας, ανεξάρτητα από την τυχόν έκδοση ή µη 
απόφασης της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή 
την τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης. Η απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται το 
αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο. 

 
Άρθρο 13 

Ποινικές κυρώσεις 
 
1.  Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόµου χρησιµοποιεί, επεξεργάζεται, 

µεταδίδει, ανακοινώνει, δηµοσιοποιεί δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα 
συνδροµητών ή χρηστών τα καθιστά προσιτά σε µη δικαιούµενα πρόσωπα ή 
επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδοµένων, ή 
τα εκµεταλλεύεται µε οποιονδήποτε τρόπο, τιµωρείται µε φυλακή 
τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός 
εκατοµµυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) 
δραχµών ,αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. 

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας που δεν συµµορφώνεται µε τις πράξεις της Αρχής 
που επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της 
παρ.1 του άρθρου 21 του ν.2472/97, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
δύο (2) ετών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου 
(1.000.000) δραχµών έως πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών. 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 14 του άρθρου 22 του ν. 2472/97 
εφαρµόζονται και επί των πράξεων των προηγούµενων παραγράφων. 

 
Άρθρο 14 

Έναρξη ισχύος 
 

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει µετά την πάροδο τριών 
µηνών από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.   
Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόµου του Κράτους. 

 
 

 


