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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Διεχζεξν ινγηζµηθφ είλαη ην ινγηζµηθφ ην νπνίν δίλεη ζε φινπο ηελ 

ειεπζεξία λα ην ρξεζηµνπνηήζνπλ, λα ην δηαλείµνπλ, λα ην µειεηήζνπλ, λα 

ην βειηηψζνπλ θαη λα ην αλαδηαλείµνπλ. 

Ζ απνδνρή θαη ρξήζε ηνπ ΔΛΛΑΚ ζε φιν ηνλ θφζµν, αλαπηχζζεηαη 

ζε ζπλδπαζµφ µε ην θίλεµα γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε ησλ 

δεµφζησλ & θνηλψλ αγαζψλ. Σν θίλεµα απηφ ηνπνζεηεί ηνλ ηνµέα ησλ 

δεµφζησλ & θνηλψλ αγαζψλ ζηνλ αληίπνδα ηεο ηδησηηθήο νηθνλνµηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, έηζη ψζηε νη ηνµείο λα αιιεινζπµπιεξψλνληαη, λα 

βειηηψλνληαη απφ θνηλνχ αιιά θαη λα αιιειν-ειέγρνληαη ψζηε λα 

παξαµέλνπλ ζε φξηα πνπ εμππεξεηνχλ ην δεµφζην ζπµθέξνλ.  

ήµεξα ην ΔΛΛΑΚ δηαζέηεη µηα πιεζψξα ψξηµσλ εθαξµνγψλ πνπ 

βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη παίμνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε.  

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, ή αιιηψο ε ςεθηαθή παξνρή 

ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

θαη ησλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο, απνηειεί ζηηο κέξεο καο έλαλ απφ ηνπο 

ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ηεο λέαο νηθνλνκίαο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο εηζφδνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο είλαη νξαηά 

πιένλ ζηνλ θαζέλα. Έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη κεηά ηελ είζνδν ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο ηζρπξφηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ 

απέδεημαλ φηη ε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ελίζρπζε ζεκαληηθά πνιινχο 

ηνκείο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα. 
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ABSTRACT 

 

 

Free software is software that allows everyone the freedom to use, 

distribute, study, to improve and redistribute. 

The acceptance and use of FOSS in the world, developed in 

conjunction with the movement for better utilization and allocation of public 

and common goods. This movement puts the sector of public commons and 

the antithesis of private economic activity, so that areas complement each 

other, improve together and be mutually controlled to remain within limits 

that serve the public interest. 

Today the FOSS has an abundance of mature applications that find 

application and play a key role in e-Government. 

The e-Government, or else the digital information services and 

transactions between government and citizens of a country, is today one of 

the fastest growing segments of the new economy. The results of the 

entrance of this technological revolution are now visible to everyone. 

Investigations have been made after the entry of e-Government most 

powerful economies in the world have shown that technological support 

significantly strengthened many areas, which operate more efficiently and 

more transparently. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Σν Διεχζεξν Λνγηζκηθφ ή Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα (ΔΛ/ΛΑΚ) είλαη 

θάζε πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ην νπνίν κπνξεί θάπνηνο λα 

ηξνπνπνηήζεη ή/θαη λα αλαδηαλείκεη ειεχζεξα, ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

θαηαβνιήο θάπνηνπ πνζνχ γηα ηελ άδεηα ρξήζεο. Με άιια ιφγηα ην ΔΛ/ΛΑΚ 

δελ έρεη ηδηνθηήηεο, αλήθεη ζε φινπο θαη θαηά κία έλλνηα ζα κπνξνχζακε λα 

ην ραξαθηεξίζνπκε θνηλσληθφ αγαζφ. Ζ θηινζνθία αλάπηπμεο ελφο ηέηνηνπ 

ινγηζκηθνχ έρεη θεξδίζεη ζεκαληηθφ έδαθνο ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο ηα 

ζπιινγηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ είλαη πνιχ ζεκαληηθά. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαιχζεη κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ην Διεχζεξν Λνγηζκηθφ, λα παξνπζηάζεη ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πηζαλφλ λα έρεη απηφ αιιά θαη λα αλαιχζεη ην 

ξφιν ηνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
  

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ  

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ 

 

 

1.1. Δηζαγσγή  

 

Λνγηζκηθφ (software) είλαη κηα αθνινπζία εληνιψλ, νη νπνίεο 

πξνγξακκαηίδνπλ ην πιηθφ (hardware) ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

πξνθεηκέλνπ απηφ λα εθηειεί ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Σν ινγηζκηθφ κπνξεί 

λα βξίζθεηαη ζε δπν δηαθνξεηηθέο κνξθέο  

o ηελ κνξθή ηνπ εθηειέζηκνπ θψδηθα ή αιιηψο ηνπ δπαδηθνχ θψδηθα 

(binary code). Σν ινγηζκηθφ ζε απηή ηε κνξθή ηνπ είλαη θαηαλνεηφ 

κφλν απφ ην πιηθφ ην νπνίν αλαιακβάλεη λα ην εθηειέζεη. Όια ηα 

πξνγξάκκαηα θαη νη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαζεκεξηλά 

βξίζθνληαη ζε κνξθή εθηειέζηκνπ θψδηθα.  

o ηελ κνξθή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα. Οη πξνγξακκαηηζηέο, φηαλ 

αλαπηχζζνπλ κηα εθαξκνγή ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηεο πςεινχ 

επίπεδνπ γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ (φπσο π.ρ. C++, C#, Java), 

ησλ νπνίσλ ε δνκή είλαη θαηαλνεηή απφ απηνχο θαζψο 

πεξηιακβάλνπλ αγγιηθέο εθθξάζεηο θαη καζεκαηηθά ζχκβνια ηα νπνία 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηά απφ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην ινγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα έρεη απνθηήζεη 

κεγάιε δεκνηηθφηεηα θαη δεκνζηφηεηα, κε ηε θηινζνθία θαη ηηο αληίζηνηρεο 

πινπνηήζεηο πξνγξακκάησλ λα γίλνληαη απνδεθηέο απφ φιν θαη έλα 

απμαλφκελν θνηλφ. Χο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο δηείζδπζεο ηνπ ηφζν ζε 

επηρεηξήζεηο φζν θαη ζε ηδηψηεο, έρνπλ αξρίζεη λα δεκηνπξγνχληαη αιιαγέο 

ζηε ρξήζε θαη αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, κε λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια λα 

αιιάδνπλ ην ηνπίν ζηελ αγνξά πιεξνθνξηθήο. 1,2 

Ζ δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο αξρηθά πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ πεγαίνπ θψδηθα απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, ν νπνίνο ζηελ ζπλέρεηα 



 
99  

κεηαηξέπεηαη ζε δπαδηθφ θψδηθα πνπ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ νη 

ππνινγηζηέο. Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηνλ εθηειέζηκν 

θψδηθα πξνθεηκέλνπ λα “ηξέμνπλ” ηηο εθαξκνγέο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, ελψ 

νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζε απηή ηε κνξθή, ρσξίο 

δειαδή λα παξέρνπλ ηνλ πεγαίν θψδηθα, θαζψο ζεσξνχλ φηη θάηη ηέηνην ζα 

παξείρε επηπιένλ ζηνηρεία ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη ζα ηνπο βνεζνχζε 

λα αλαπηχμνπλ πξνγξάκκαηα κε ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα. Σν ινγηζκηθφ ζε 

απηή ηε κνξθή ηνπ (δειαδή κφλν ηνπ εθηειέζηκνπ θψδηθα), ζπλεζίδεηαη λα 

απνθαιείηαη “ινγηζκηθφ θιεηζηνχ θψδηθα”. Δπίζεο αλ ην ινγηζκηθφ απηφ 

απνηειεί θάπνην εκπνξηθφ πξντφλ νλνκάδεηαη “εκπνξηθφ ινγηζκηθφ”.  

 

 

1.2. Οξηζκόο  

 

Αλνηρηφο Κψδηθαο ζεκαίλεη ηκήκαηα ινγηζκηθνχ θαη νινθιεξσκέλεο 

εθαξκνγέο ησλ νπνίσλ ν πεγαίνο θψδηθαο είλαη δηαζέζηκνο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, λα ηξνπνπνηεζεί, θαη λα δηαλεκεζεί ζε άιινπο ρξήζηεο 

θάησ απφ θνηλά ζπκθσλεκέλνπο θαλφλεο. Απηνί νη θαλφλεο είλαη νξηζκέλνη 

ζε δηάθνξα κνληέια αδεηψλ ρξήζεσο.  

Όηαλ ν πεγαίνο θψδηθαο είλαη δηαζέζηκνο, νπνηνζδήπνηε κε 

θαηάιιειεο γλψζεηο κπνξεί λα αλαιχζεη ηνλ θψδηθα θαη λα θαηαλνήζεη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο 

ειεχζεξεο απηήο πξφζβαζεο ζηνλ θψδηθα, νη πξνγξακκαηηζηέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθφ γηα λα θάλνπλ ηπρφλ δηνξζψζεηο, λα ην 

βειηηψζνπλ, αθφκε θαη λα θαηαζθεπάζνπλ θαηλνχξηεο εθαξκνγέο βαζηζκέλεο 

ζε απηφ.  

Αλ θαη ε δηείζδπζή ηνπ ζηελ αγνξά πιεξνθνξηθήο ζπδεηηέηαη έληνλα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην. 

Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε πιεηνςεθία ηνπ δηαζέζηκνπ ινγηζκηθνχ 

παξερφηαλ δσξεάλ θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο καδί κε ηελ αγνξά ησλ 

ππνινγηζηψλ ηεο επνρήο. Ο ζηφρνο ηφηε ήηαλ λα δνζεί ρξεζηηθή αμία ζηα 

κεραλήκαηα κηαο θαη ε πψιεζε ηνπο ήηαλ ε βαζηθή πεγή εζφδσλ ηεο 
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βηνκεραλίαο πιεξνθνξηθήο. Ζ πνιηηηθή απηή εληζρπφηαλ θαη απφ ην γεγνλφο 

φηη κεραλήκαηα δηαθνξεηηθψλ εηαηξηψλ ήηαλ αζχκβαηα κεηαμχ ηνπο θαη δελ 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θνηλφ ινγηζκηθφ. Έηζη δελ ππήξρε 

πεξίπησζε ινγηζκηθφ κηαο εηαηξίαο λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κεράλεκα 

άιιεο.1,2  

Σα πξάγκαηα άιιαμαλ φκσο γχξσ ζηα 1981 κε ηελ πηνζέηεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ IBM PC απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηαζθεπαζηέο 

ππνινγηζηψλ. Οη ππνινγηζηέο IBM PC ζπκβαηνί έρνπλ γλσξίζεη κεγάιε 

εμάπισζε. Αθνινπζνχλε θάπνηα ζηάληαξ ψζηε ην ινγηζκηθφ πνπ αγνξάδεη 

θαλείο γηα έλα κνληέιν πνπ αλήθεη π.ρ. ζηελ νηθνγέλεηα ησλ pc λα κπνξεί λα 

ηξέρεη, κε πηζαλή κηθξή δηακφξθσζε, ζε θάζε ζπκβαηφ IBM PC. Δπίζεο ε 

κλήκε ηνπο θαη άιια πεξηθεξεηαθά φπσο ε θάξηα γξαθηθψλ θαη ε κνλάδα 

ζθιεξνχ δίζθνπ είλαη εχθνια αλαβαζκίζηκα αθφκα θαη απφ έλαλ απιφ 

ρξήζηε. Οη δπλαηφηεηεο ελφο πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή κπνξνχλ λα 

απμεζνχλ κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ θαξηψλ επέθηαζεο θαη λα 

αλαβαζκηζηεί πξνζζέηνληάο ηνπ επηπιένλ κνλάδεο απνζήθεπζεο 

Πιένλ ηα κεραλήκαηα είραλ παξφκνηεο δπλαηφηεηεο θαη κπνξνχζαλ 

λα ηξέμνπλ πξνγξάκκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ ηξίηνπο. Απφ ηε κία ινηπφλ 

νη θαηαζθεπαζηέο έπξεπε λα πξνζηαηεχζνπλ ην ινγηζκηθφ ηνπο ψζηε λα κε 

ρξεζηκνπνηείηαη ειεχζεξα ζε κεραλήκαηα ηξίησλ. Απφ ηελ άιιε 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη εθφζνλ ε αξρηηεθηνληθή ζηα κεραλήκαηα είλαη ε ίδηα, ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ είλαη κέζσ 

ηνπ ινγηζκηθνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ήξζε ε επνρή ηνπ Ηδηφθηεηνπ Λνγηζκηθνχ 

(Proprietary Software)  

Οη ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ επέθεξαλ νη πεξηνξηζκνί ηνπ Ηδηφθηεηνπ 

Λνγηζκηθνχ ηφζν ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο φζν θαη ζηνπο ρξήζηεο ελφριεζε 

έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο θνηλφηεηαο ηεο πιεξνθνξηθήο. Απηφ νδήγεζε ηνλ 

Richard M.Stallman λα δψζεη ειεχζεξα ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ Emacs 

ηνλ νπνίν είρε αλαπηχμεη. Απηή ήηαλ ε αξρή ηεο Public License (GPL) πνπ 

νδήγεζε αξγφηεξα ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Free Software Foundation θαη ηελ 

εηζαγσγή ηνπ φξνπ Διεχζεξν Λνγηζκηθφ (free software).  
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Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη δηαλνκή ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ ήηαλ αξρηθά φκσο 

πξνβιεκαηηθή αθνχ δελ ππήξρε αθφκα ην Γηαδίθηπν. Με ηελ εκθάληζε φκσο 

ηνπ Internet έγηλε δπλαηή ε επξεία δηαλνκή ηνπ θαη ε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ 

γηα ηελ ιχζε πξνβιεκάησλ, ηε ζπδήηεζε θαη ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ. 1,2  

Γηα λα επηιπζνχλ θάπνηεο αζάθεηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ φξν 

Διεχζεξν Λνγηζκηθφ πξνηάζεθε απφ ηνλ Eric S.Raymond ην 1998 κε ην 

Open Source Initiative (OSI), ν φξνο ηνπ Αλνηρηνχ Κψδηθα (Open Source). 

Πιένλ νη πεξηζζφηεξνη δελ δηαρσξίδνπλ ηνπο δχν φξνπο, ή ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο φπσο Διεχζεξν Λνγηζκηθφ/Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα 

(ΔΛ/ΛΑΚ) ή επξσπατθά Free/Libre and Open Source Software (FLOSS).  

 

 

1.3. Άδεηεο Υξήζεο ηύπνπ Αλνηρηνύ Κώδηθα  

 

Σν ινγηζκηθφ ζπαληφηαηα πσιείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο. Απηφ πνπ θαηά θαλφλα αγνξάδνπλ νη ηειηθνί ρξήζηεο είλαη 

ηελ άδεηα ρξήζεο θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ άδεηα ρξήζεο θάζε ινγηζκηθνχ 

είλαη ην ζπκβφιαην κεηαμχ ηεο εηαηξίαο ή ηνπ πξνγξακκαηηζηή πνπ 

αλαπηχζζεη ηελ εθαξκνγή θαη ηνπ ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ. Σν 

ζπκβφιαην απηφ ππάξρεη ζε θάζε πξφγξακκα θαη εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ηελ 

πξψηε θνξά πνπ εθηειείηαη έλα πξφγξακκα θαη πεξηγξάθεη ηη αθξηβψο 

επηηξέπεηαη λα θάλεη ν ρξήζηεο κε απηφ. ην εκπνξηθφ/θιεηζηφ ινγηζκηθφ 

ζπλήζσο απαγνξεχεηαη:  

o Ζ αληηγξαθή ηνπ (αληίγξαθα αζθαιείαο)  

o Ζ ηαπηφρξνλε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζε παξαπάλσ απφ έλαλ 

ππνινγηζηή (family packs) 

o Ζ κεηαπψιεζε ηνπ 

o Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

o Ζ απαίηεζε νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο απφ ηνλ ρξήζηε ζε 

πεξίπησζε πνπ ην ινγηζκηθφ ιφγσ αζηνρηψλ πξνθαιέζεη 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζην ρξήζηε ηνπ 
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Οη άδεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ έρνπλ ηελ ίδηα ρξεζηκφηεηα κε 

απηέο ηνπ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ. Πεξηγξάθνπλ δειαδή πνηα αθξηβψο είλαη 

ηα δηθαηψκαηα άιια θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ρξήζηε ηνπ Διεχζεξνπ 

Λνγηζκηθνχ θαη ηνπ Λνγηζκηθνχ Αλνηρηνχ Κψδηθα. Τπάξρνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο άδεηεο ρξήζεηο (πάλσ απφ 50) γηα ην Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ 

Κψδηθα πνπ φιεο φκσο δηαζέηνπλ θάπνηα βαζηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 

Οη άδεηεο ρξήζεσο ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα ηππνπνηνχληαη ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο, ψζηε ε ρξήζε, ηξνπνπνίεζε θαη δηαλνκή ηνπ 

ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα λα αθνινπζεί λνκηθά βάζηκεο αξρέο. 1,2 

Γεληθά δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ 

θψδηθα ζηηο επηρεηξήζεηο αθνχ φινη νη ηχπνη αδεηψλ:  

 Δπηηξέπνπλ ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ εθηειέζηκε ηνπ κνξθή 

ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ.  

 Όιεο νη άδεηεο επηηξέπνπλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θψδηθα ρσξίο θαλέλα 

πεξηνξηζκφ εθφζνλ ην απνηέιεζκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί εζσηεξηθά 

ζηελ επηρείξεζε. Οη GPL θαη Mozilla ηχπνπ άδεηεο ζέηνπλ θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζρεδηάδεη λα δηαλείκεη 

ινγηζκηθφ βαζηζκέλν ζε ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα ζε πειάηεο ηεο.  

 

Ηζηνξηθά εκθαλίδνληαη θπξίσο ηξείο ηχπνη αδεηψλ:  

 Academic licenses (MIT Athena, Berkeley and Apache)  

o Γίλνπλ πιήξε δηθαηψκαηα ζηνλ ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνχ, αθφκα 

θαη γηα λα ην ηξνπνπνηήζεη, λα ην επεθηείλεη ή θαη λα ην 

πνπιήζεη.  

o Γελ απαηηνχλ ην απνξξένλ επεθηακέλν ινγηζκηθφ λα δίδεηαη κε 

ηελ ίδηα άδεηα θαη δελ απαηηνχλ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αιιαγψλ 

ή επεθηάζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν εμνπζηνδνηνχλ Ηδηφθηεην 

ινγηζκηθφ λα εκπεξηέρεη ηέηνηνπ ηχπνπ άδεηαο Αλνηρηφ 

Λνγηζκηθφ.  

o Σν κφλν πνπ απαηηνχλ είλαη λα παξακέλνπλ θαη λα 

αλαθέξνληαη (attribution) ηα δηθαηψκαηα ηνπ δεκηνπξγνχ 

(copyrights).  
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o Απνθεξχζζνληαη νπνηαζδήπνηε εγγχεζεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ.  

 Free software licenses (General Public License and the LGPL). 

o Αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα ηξνπνπνηήζεη θαη δηαλείκεη ην 

ινγηζκηθφ, ηφηε φιεο νη αιιαγέο πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη θαη 

ην ινγηζκηθφ λα δηαλεκεζεί κε ηελ ίδηα άδεηα.  

o Δάλ ν ρξήζηεο ζπκπεξηιάβεη ηέηνηαο άδεηαο ινγηζκηθφ κέζα ζε 

ινγηζκηθφ πνπ έρεη ν ίδηνο αλαπηχμεη, νιφθιεξν ην απνξξένλ 

ινγηζκηθφ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ ηδηφθηεηνπ θψδηθα πξέπεη 

λα ππαρζεί θάησ απφ ηελ ίδηα άδεηα (propagate license).  

o Απνθεξχζζνληαη νπνηαζδήπνηε εγγχεζεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 1,2 

 Mozilla-style licenses (Mozilla and the IBM licenses) 

o Απαηηεί παξάγσγα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ πξνζζήθε 

ινγηζκηθνχ λα δηαλέκνληαη κε ηελ ίδηα άδεηα  

o Δπηηξέπεη ην ινγηζκηθφ λα ζπλδπαζηεί κε άιιν ινγηζκηθφ 

δεκηνπξγψληαο έλα κεγαιχηεξν πξντφλ ην νπνίν κπνξεί λα 

δηαλεκεζεί κε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ άδεηα. Τπνζηεξίδεη έηζη ηελ 

αλάπηπμε ηδηφθηεηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ Academic Licenses.  

o πδεηά ζέκαηα παηεληψλ ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ηνπ ινγηζκηθνχ.  

o Απνθεξχζζνληαη νπνηαζδήπνηε εγγχεζεο γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ.  

 

 

1.4. Πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΑΚ 

 

Έλα ινγηζκηθφ γηα λα ζεσξεζεί ειεχζεξν ή/θαη αλνηρηνχ θψδηθα, 

νθείιεη λα πιεξνί θάπνηεο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο πξέπεη λα 

απνηππψλνληαη θαη ζηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο εμ απηψλ 

είλαη:  
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 Η ειεύζεξε αλαδηαλνκή ηνπ ινγηζκηθνύ  

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα δηαζέζεη ή θαη λα 

πνπιήζεη ην ΔΛΛΑΚ κε φπνηνλ ηξφπν ην επηζπκεί ρσξίο θαλέλαο λα 

κπνξεί λα ηνλ πεξηνξίζεη. Δίλαη δχζθνιν λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο 

κπνξεί λα πσιείηαη θάηη ην νπνίν δηαηίζεηαη θαη δσξεάλ, σζηφζν ίζσο 

ζα κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηφ κε ην παξαθάησ παξάδεηγκα. Έλα 

πνιχ κεγάιν πξφγξακκα κεγέζνπο αξθεηψλ εθαηνληάδσλ ΜΒs 

κπνξεί λα δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε θάπνην απνκαθξπζκέλν δηαθνκηζηή 

σζηφζν λα απαηηεί πνιιέο ψξεο γηα λα κεηαθνξησζεί (downloading) 

ηνπηθά. Παξάιιεια, ν πξνγξακκαηηζηήο ή ε εηαηξία πνπ αλέπηπμε ην 

πξφγξακκα ή αθφκα θαη θάπνηνο ηξίηνο κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο κεηαθφξησζεο, ηεο εγγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

θάπνην απνζεθεπηηθφ κέζν, ηελ ζπζθεπαζία ηνπ θαη ηελ απνζηνιή 

ηνπ ζην ρψξν ηνπ αγνξαζηή έλαληη θάπνηνπ ηηκήκαηνο ην νπνίν είλαη 

ζαθψο κηθξφηεξν απφ ην θφζηνο απφθηεζεο εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ 

θιεηζηνχ θψδηθα. Ο ηειηθφο ρξήζηεο είλαη απηφο πνπ ζα επηιέμεη ην 

θφζηνο άιια θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα απνθηήζεη ην πξφγξακκα πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη. Ζ ειεχζεξε αλαδηαλνκή, απνηξέπεη απφ νπνηαδήπνηε 

εηαηξία ή πξνγξακκαηηζηή πνπ εξγάζηεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, λα πεξηνξίζεη ηελ πεξαηηέξσ δηάδνζή ηνπ γηα 

νηθνλνκηθνχο ή άιινπο ιφγνπο. 3,4 

 

 Η δηάζεζε ηνπ πεγαίνπ θώδηθα  

Δίλαη απαξαίηεην καδί κε ην εθηειέζηκν πξφγξακκα λα παξέρεηαη θαη 

ν πεγαίνο θψδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ. Θα πξέπεη δειαδή 

εθηφο απφ ηνλ εθηειέζηκν θψδηθα πνπ είλαη θαηαλνεηφο κφλν ζηνπο 

ππνινγηζηέο λα ππάξρεη θαη ε αξρηθή κνξθή ηνπ θψδηθα πνπ 

αλέπηπμαλ νη πξνγξακκαηηζηέο.  

 

 Η δπλαηόηεηα γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνύ πξνγξάκκαηνο.  

Σν λέν πξφγξακκα ην νπνίν ζα πξνθχςεη απφ ηηο αιιαγέο κπνξεί λα 

δηαηίζεηαη κε ηελ ίδηα άδεηα ρξήζεο φπσο ην αξρηθφ πξφγξακκα. Με 

ην ηξφπν απηφ επηρεηξείηαη, ρσξίο φκσο λα επηβάιιεηαη, νη 
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βειηησκέλεο εθδφζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ζπλερίζνπλ λα είλαη 

πξνζηηέο ζε φινπο. Θεσξείηαη επίζεο εζηθά ζσζηφ φηαλ αμηνπνηείηαη ε 

εξγαζία ηξίησλ, λα επηζηξέθεηαη ζηελ θνηλφηεηα θάπνην ηκήκα ησλ 

παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ. Ο φξνο απηφο σζηφζν δελ απνηξέπεη 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε Λνγηζκηθνχ Αλνηθηνχ Κψδηθα ζε εκπνξηθέο 

εθαξκνγέο, νχηε αλαγθάδεη ηηο εηαηξίεο πνπ έρνπλ επελδχζεη ζηελ 

βειηίσζε ηνπ λα θνηλνπνηήζνπλ ηηο αιιαγέο ηηο νπνίεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη αλ δελ ην επηζπκνχλ.  

 

 Η απαγόξεπζε νπνησλδήπνηε δηαθξίζεσλ ζρεηηθά κε ην πνηνο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαζώο θαη γηα πνηόλ ζθνπό έλα 

πξόγξακκα ΔΛΛΑΚ.  

ηφρνο είλαη ε επξχηεξε δπλαηή ρξήζε θαη εμάπισζε ηνπ ΔΛΛΑΚ. 

πλεπψο δελ είλαη δπλαηφο ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο εθαξκνγψλ 

ΔΛΛΑΚ ζε θαηεγνξίεο ρξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα «επηηξέπεηαη ε 

ρξήζε κφλν ζε καζεηέο, ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο» ή γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο «απαγνξεχεηαη ε επηρεηξεκαηηθή ή εκπνξηθή 

ρξήζε απηνχ ηνπ πξντφληνο».  

Πέξα απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηηο άδεηεο ρξήζεο ηνπ ΔΛΛΑΚ απφ 

αληίζηνηρεο άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ θιεηζηνχ θψδηθα, δελ ππάξρνπλ 

πνιιέο άιιεο δηαθνξέο νξαηέο ζηνλ απιφ ρξήζηε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εάλ θάπνηνο ρξήζηεο δελ δεη ηελ άδεηα ρξήζεο πνπ 

ζπλνδεχεη ην πξφγξακκα ή ηελ εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ 

κπνξεί λα γλσξίδεη εάλ πξφθεηηαη γηα ΔΛΛΑΚ ή γηα «εκπνξηθφ 

ινγηζκηθφ». 3,4 

 

 

1.5. Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη δηεζλείο πξαθηηθέο  

 

Σηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 ην ινγηζκηθφ ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο δηαλεκφηαλ καδί κε ην πιηθφ πεξηιακβάλνληαο εθηφο απφ ηνλ 

εθηειέζηκν θαη ηνλ πεγαίν θψδηθα.  
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ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 σζηφζν επηθξάηεζε ε άπνςε φηη 

ην ινγηζκηθφ είλαη έλα εκπνξηθφ πξντφλ, ν πεγαίνο θψδηθαο ηνπ απνηειεί 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο εηαηξίαο ή ησλ πξνγξακκαηηζηψλ πνπ ην 

αλέπηπμαλ θαη δελ ζα πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζε απηφ νη ρξήζηεο ή άιινη πξνγξακκαηηζηέο. Σν επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν απηφ ζηεξίδεηαη επίζεο ζηελ απαγφξεπζε ηεο αληηγξαθήο, ηνλ 

δαλεηζκφ ή ηελ κεηαπψιεζε ησλ πξνγξακκάησλ εηζάγνληαο ηνλ φξν 

«πεηξαηεία» γηα λα πεξηγξάςεη ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ζέηνληάο ηηο εθηφο 

λφκνπ. Έλαο λεαξφο, ηφηε, εξεπλεηήο ν Richard Stallman ζεψξεζε ηηο 

πξαθηηθέο απηέο «αλήζηθεο» θαη μεθίλεζε ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ. Ζ πξσηνβνπιία ηνπ βξήθε 

γξήγνξα αληαπφθξηζε, εηδηθφηεξα ζηα Παλεπηζηήκηα πνπ ην ειεχζεξν 

ινγηζκηθφ θαη ην ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα απνηεινχζαλ ην de facto ηξφπν 

αλάπηπμεο θαη δηαλνκήο ινγηζκηθνχ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο, θαη έηζη κέρξη ηηο 

αξρέο ηνπ 1991 ην ίδξπκα πνπ ίδξπζε ν Stallman, ην γλσζηφ Free Software 

Foundation (FSF), είρε θαηαθέξεη λα θαηαζθεπάζεη κηα ζεηξά απφ εθαξκνγέο 

θαη εξγαιεία ινγηζκηθνχ ηα νπνία παξακέλνπλ θαη ζήκεξα ηδηαίηεξα 

δεκνθηιή, ζεσξνχληαη πνιχ πςειήο πνηφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξχηαηα. ηφρνο ηνπ Stallman ήηαλ λα θαηαζθεπάζεη έλα πιήξεο 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (ην ζχζηεκα απηφ νλνκάζζεθε GNU – GNU is Not 

Unix) κε ηηο θαηάιιειεο εθαξκνγέο έηζη ψζηε λα κελ είλαη πιένλ απαξαίηεηε 

ε ρξήζε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ/θιεηζηνχ ινγηζκηθνχ γηα νπνηνλδήπνηε 

ζθνπφ. Παξά ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιε ν Stallman θαη νη 

νπνίεο πξνζέγγηζαλ ηα φξηα ηεο αληνρήο ηνπ, δελ είρε θαηαθέξεη λα 

πινπνηήζεη ην πιένλ βαζηθφ θνκκάηη ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνλ 

ππξήλα. Σν θελφ απηφ θάιπςε ν Linus Torvalds ν νπνίνο θαηάθεξε λα 

πινπνηήζεη έλα κηθξφ ππξήλα ηνλ νπνίν νλφκαζε Linux ρξεζηκνπνηψληαο ηα 

εξγαιεία GNU ηνπ νξγαληζκνχ FSF. 3,4 

ήκεξα ην GNU/Linux ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ηξία πην δηαδεδνκέλα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ 

ρψξνπ φπσο ηελ IBM, ηελ HP θαη άιιεο. Σν 1998, ε γλσζηή εηαηξία 

ινγηζκηθνχ Netscape, θαηαζθεπάζηξηα ηνπ δεκνθηινχο πξνγξάκκαηνο 
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πινήγεζεο Netscape Communicator, αδπλαηψληαο λα ζπλαγσληζηεί ην 

αληίζηνηρν πξφγξακκα ηεο Microsoft, Ηnternet Explorer (ε νπνία 

θαηαδηθάζηεθε γηα ηελ εθαξκνγή κνλνπσιηαθψλ ηαθηηθψλ ζηελ πξνψζεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο), απνθάζηζε λα δηαζέζεη ηνλ πεγαίν θψδηθα 

ηνπ Communicator ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζηψλ. Σν 

κνληέιν ηνπ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ σζηφζν ζεσξήζεθε πνιχ θηιειεχζεξν 

γηα ηα ζρέδηα ηεο Νetscape θαη έηζη εμεηάζζεθαλ νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θψδηθα ηνπ Communicator απφ 

θάζε πξνγξακκαηηζηή δηαηεξψληαο φκσο θάπνηα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ 

Νetscape. Ζ άδεηα ρξήζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα, 

θαζψο θαη πνιιέο άιιεο πνπ γελλήζεθαλ απφ παξαπιήζηεο δηαδηθαζίεο 

(πνιιά Παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα άιια θαη εηαηξίεο πνπ επηζπκνχλ 

λα αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα ην ινγηζκηθφ ηνπο πξνρψξεζαλ ζε παξφκνηεο 

θηλήζεηο) θαη δηαζέηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα ζπλέζεζαλ ην θίλεκα ηνπ Λνγηζκηθνχ Αλνηρηνχ 

Κψδηθα. ηηο κέξεο καο πνιιέο εηαηξίεο βαζίδνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο 

κνληέια ζην ΔΛΛΑΚ. 

 

 

1.6. Μνληέια αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ  

 

Οη ηδενινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ΔΛΛΑΚ θαη ηνπ εκπνξηθνχ 

ινγηζκηθνχ πηζαλφηαηα λα κελ αθνξνχλ θαζφινπ έλαλ ηειηθφ ρξήζηε ν 

νπνίνο απιά επηζπκεί λα θάλεη ηελ δνπιεηά ηνπ απνηειεζκαηηθά, 

παξαγσγηθά θαη θπζηθά κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο.  

Οη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο φκσο πνπ αθνινπζνχληαη ζην 

εκπνξηθφ/θιεηζηφ ινγηζκηθφ θαη ην ινγηζκηθφ ΔΛΛΑΚ νδεγνχλ αλαπφθεπθηα 

ζε εληειψο δηαθνξεηηθά κνληέια αλάπηπμεο ηνπο. 3,4 

Σν εκπνξηθφ/θιεηζηφ ινγηζκηθφ αλαπηχζζεηαη απφ εηαηξίεο νη νπνίεο 

αθνινπζνχλ απζηεξνχο θαλφλεο παξαγσγήο, φπσο αθξηβψο ζε έλα 

εκπνξηθφ πξντφλ. πλεπψο, πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

έξεπλεο αγνξάο, αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο, ιεπηνκεξήο νξγάλσζε ηνπ έξγνπ 
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θιπ. Ζ θάζε νκάδα ζε κηα εηαηξία αλαιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη 

ηνπ έξγνπ θαη ηειεί ππφ ηελ επίβιεςε θάπνηνπ δηεπζπληή, ν νπνίνο 

παξαθνινπζεί θαη ηελ πξφνδφ ηεο. Μεηά απφ ιεπηνκεξή ζπιινγή θαη 

αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηνπο πειάηεο ή απφ 

θάπνηνπο επηιεγκέλνπο ρξήζηεο ζπληάζζνληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ παξαγφκελνπ ινγηζκηθνχ, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ, θαζψο θαη νη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ ζε πιηθφ. Δίλαη ινγηθφ φπσο ζπκβαίλεη ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ηα ηειηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ λα επεξεάδνληαη θαη 

απφ άιια ιηγφηεξα ηερληθά ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο, φπσο ην ηκήκα πσιήζεσλ 

ή ην ηκήκα πξνψζεζεο (marketing), αθνχ θχξηνο ζηφρνο είλαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. Όηαλ ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ 

ινγηζκηθνχ θξίλεη φηη ην πξντφλ είλαη έηνηκν θαη έρεη πεξάζεη ηνπο 

απαξαίηεηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο, ην δηαζέηεη ζηελ αγνξά θαη δεζκεχεηαη 

γηα ηνλ ρξφλν πνπ ζα ην ππνζηεξίδεη. ρεδφλ πάληα νη κεγάιεο εηαηξίεο 

παξαγσγήο ινγηζκηθνχ δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο αλά ηαθηά 

θαζνξηζκέλνπο θχθινπο (π.ρ. θάζε 18 ή 24 κήλεο) θαη ζε θάζε λέα έθδνζε 

ηνπο πεξηιακβάλνπλ αξθεηά λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη δηνξζψζεηο.  

Σν ΔΛΛΑΚ ζρεδηάδεηαη, αλαπηχζζεηαη θαη δηαηίζεηαη κε έλα αλνηρηφ 

ζπλεξγαηηθφ κνληέιν. Όηαλ θάπνηνο πξνγξακκαηηζηήο ή κηα εηαηξία θξίλνπλ 

φηη έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία θάπνηνπ αμηφινγνπ κέξνπο ελφο 

ηκήκαηνο κηαο εθαξκνγήο ή ελφο πξνγξάκκαηνο, δηαζέηνπλ ην θψδηθα κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ κε ζηφρν λα πξνζειθχζνπλ ηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ 

πξνγξακκαηηζηψλ θαη ρξεζηψλ. Σν κνληέιν αλάπηπμεο ηνπ ΔΛΛΑΚ 

ζηεξίδεηαη ζε κηα κηθξή νκάδα ζπληνληζηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα ζέζνπλ 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο 

εθαξκνγήο. Ο θάζε πξνγξακκαηηζηήο, έρεη ηελ ειεπζεξία λα πξνζζέζεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ζηελ αξρηθή εθαξκνγή πνπ απηφο ζεσξεί ρξήζηκεο. Αλ ηειηθά 

απηέο νη πξνζζήθεο απνδεηρζνχλ αξθεηά νπζηαζηηθέο, ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην βαζηθφ θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο κηαο εθαξκνγήο 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο απφ εζεινληέο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

εθαξκνγή θαη αλαθέξνπλ ηα φπνηα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο ζπλαληάλε 

ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο, νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ηα δηνξζψλνπλ. 
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πλεζίδεηαη ζην ΔΛΛΑΚ λα ππάξρνπλ αξθεηά ζπρλά λέεο εθδφζεηο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ. Καη ηα δχν κνληέια δηαζέηνπλ 

νπζηαζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία ζα εμεηάζνπκε 

αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ. 3,4 

 

 

1.7. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ΔΛΛΑΚ 

 

Σν ΔΛΛΑΚ παξαδνζηαθά απνιακβάλεη κεγάιεο εθηίκεζεο ζε 

εξεπλεηηθνχο θαη αθαδεκατθνχο θχθινπο, απφ ην 2000 παξαηεξείηαη δηαξθψο 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, άιια θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

αξθεηέο έξεπλεο κε θαζαξά ηερλννηθνλνκηθά θξηηήξηα γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ΔΛΛΑΚ. ε φιεο απηέο ηηο έξεπλεο εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ πιένλ 

γλσζηψλ εθαξκνγψλ ΔΛΛΑΚ κε ηηο αληίζηνηρεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο 

ινγηζκηθνχ θιεηζηνχ θψδηθα.  

Σα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ζηα νπνία ην ΔΛΛΑΚ δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ην εκπνξηθφ/θιεηζηφ ινγηζκηθφ είλαη ηα εμήο:  

 

 Αζθάιεηα 

 

Σν ΔΛΛΑΚ ζεσξείηαη εμίζνπ αζθαιέο αλ φρη πην αζθαιέο απφ ην 

εκπνξηθφ ινγηζκηθφ ιφγσ ηνπ φηη ν πεγαίνο θψδηθαο ηνπ είλαη δηαζέζηκνο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη πηζαλά πξνγξακκαηηζηηθά ζθάικαηα πνπ πξνθαινχλ θελά 

αζθαιείαο ηα νπνία ηειηθά εθκεηαιιεχνληαη θαθφβνπινη ρξήζηεο γηα λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, είλαη πην εχθνιν λα 

εληνπηζηνχλ ζε ΔΛΛΑΚ απφ φηη ζε εκπνξηθφ ινγηζκηθφ. Ο ιφγνο πνπ 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν απηφ είλαη φηη ηέηνηνπ είδνπο πξνγξακκαηηζηηθά 

ζθάικαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθχγνπλ ηεο πξνζνρήο κηα κηθξήο νκάδαο 

επαγγεικαηηψλ πξνγξακκαηηζηψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνλ έιεγρν 

ελφο πξντφληνο, αιιά είλαη ζαθψο ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπκβεί θάηη ηέηνην 

φηαλ ηνλ θψδηθα ζαξψλνπλ εθαηνληάδεο πξνγξακκαηηζηέο φπσο ζπκβαίλεη 
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κε ηηο δεκνθηιείο εθαξκνγέο ΔΛΛΑΚ. πλεπψο, φζν πεξηζζφηεξνη 

πξνγξακκαηηζηέο αζρνινχληαη κε κηα εθαξκνγή ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα 

εληνπίζνπλ πξνβιήκαηα θαη αηέιεηεο. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζεσξήζνπκε φηη ηα θελά αζθαιείαο είλαη αθνχζηα.5,6  

ε νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο εηζάγνληαη ζε έλα πξφγξακκα ζθφπηκα 

“θεξθφπνξηεο” (backdoors), ψζηε ν πξνγξακκαηηζηήο ή ε εηαηξία πνπ ην 

θαηαζθεχαζε λα δηαηεξήζνπλ πξφζβαζε ζε απηφ. Δηδηθφηεξα φηαλ ην 

ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε θξίζηκα εζληθά 

ζέκαηα ή επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ή πξνρσξεί ζε θαηαηάμεηο θαη 

αμηνινγήζεηο πνιηηψλ είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ν πεγαίνο θψδηθαο, έηζη 

ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί θαη λα εμαθξηβσζεί απφ εηαηξίεο, νξγαληζκνχο ή 

επηζηήκνλεο κε αληηθείκελν ηελ αζθάιεηα, ηη αθξηβψο θάλεη ην εθηειέζηκν 

πξφγξακκα. Δίλαη ινγηθφ φηη θάζε ζνβαξή εηαηξία πνπ παξάγεη εκπνξηθφ 

ινγηζκηθφ δε ζα ζέιεη ηα δηθά ηεο πξνγξάκκαηα λα δηαζέηνπλ “θεξθφπνξηεο”, 

σζηφζν ρσξίο ηελ δηάζεζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα δελ είλαη δπλαηφλ λα 

απνδεηρζνχλ νη θαιέο πξνζέζεηο ηεο θαη ε αληνρή ηεο απέλαληη ζηηο πηέζεηο 

πνπ ελδερνκέλσο λα δερζεί απφ άιιεο θπβεξλήζεηο ή νξγαληζκνχο.  

 

 Κόζηνο 

 
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ελφο πξνγξάκκαηνο ή κηαο εθαξκνγήο, δειαδή 

ην θφζηνο απφθηεζεο αδεηψλ ρξήζεο ζπλ ην θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηνπ, είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ε νπνία έρεη πάληα 

βαξχλνπζα ζεκαζία θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ.  

Γηα ην εκπνξηθφ ινγηζκηθφ ηα πξάγκαηα είλαη αξθεηά μεθάζαξα θαζψο 

ην θφζηνο αγνξάο ησλ αδεηψλ ρξήζεο ζρεδφλ πάληα πεξηιακβάλεη ηελ 

αλάινγε ηερληθή ππνζηήξημε. Σν εκπνξηθφ ινγηζκηθφ ππνζηεξίδεηαη 

επηζήκσο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ, ε νπνία αλαιακβάλεη λα 

επηιχζεη θαη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηελ ηειεθσληθή ππνζηήξημε ηνπ πειάηε θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ επίζθεςε ηερληθνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

πειάηε γηα λα επηιχζεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα αλαθχςνπλ. Δπίζεο, ε εηαηξία 
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πνπ παξάγεη ην ινγηζκηθφ αλαιακβάλεη λα δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο 

αλαβαζκίζεηο ηνπ πξντφληνο ηεο, φηαλ απηφ αληηκεησπίδεη θελά αζθαιείαο ή 

άιιεο αζηνρίεο, γηα θάπνην πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα. 5,6 

ην ΔΛΛΑΚ ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξεί λα 

αθνινπζεζνχλ ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο, θαζψο ην ινγηζκηθφ δηαηίζεηαη 

δσξεάλ. Ζ πξψηε είλαη ε αγνξά ππνζηήξημεο απφ θάπνηα εηαηξία, ε νπνία 

αλαιακβάλεη λα επηιχεη απνξίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ 

κε ηε ρξήζε κηαο εθαξκνγήο ΔΛΛΑΚ, φπσο αθξηβψο γίλεηαη κε ην εκπνξηθφ 

ινγηζκηθφ. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη κηα εηαηξία παξνρήο ππνζηήξημεο 

δχζθνια ζα κπνξέζεη λα δεκηνπξγήζεη δηνξζσηηθφ θψδηθα γηα πηζαλά θελά 

αζθάιεηαο ή άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο ππνζηεξηδφκελεο εθαξκνγήο, 

εάλ δελ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. 

Φπζηθά νη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ρξεψλνληαη θαλνληθά θαη είλαη έλα θφζηνο 

πνπ πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαηά ηελ επηινγή ηνπ ΔΛΛΑΚ. Ο ελαιιαθηηθφο 

ηξφπνο γηα ηελ ιήςε ππνζηήξημεο βαζίδεηαη ζηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ ΔΛΛΑΚ. Οη δεζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ πξνγξακκαηηζηψλ 

θαη ησλ ρξεζηψλ ΔΛΛΑΚ ή ησλ έκπεηξσλ ρξεζηψλ ΔΛΛΑΚ κε ηνπο ιηγφηεξν 

έκπεηξνπο είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξνί. ε απηέο ηηο θνηλφηεηεο ζεσξείηαη 

ππνρξέσζε ε αιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ κειψλ.  

Ζ αλάπηπμε δηνξζσηηθνχ θψδηθα θαη αλαβαζκίζεσλ γηα θελά 

αζθάιεηαο είλαη ζπλήζσο άκεζε. Οη πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο έξεπλεο 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δεκνθηιή πξνγξάκκαηα ΔΛΛΑΚ 

δηνξζψλνπλ ηα θελά αζθαιείαο ή φπνηα άιια πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ, 

αξθεηά πην γξήγνξα απφ φηη ζπκβαίλεη ζε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο εκπνξηθνχ 

ινγηζκηθνχ. Σν ίδην αθξηβψο ηζρχεη θαη γηα ηελ επίιπζε απνξηψλ ή ηελ 

παξνρή ηεθκεξίσζεο, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη ηδηαίηεξα γξήγνξα απφ ηηο 

θνηλφηεηεο ΔΛΛΑΚ. Φπζηθά, παξφηη νη κέρξη ζηηγκήο ρξφλνη απφθξηζεο θαη ε 

ππνζηήξημε πνπ παξέρνπλ νη θνηλφηεηεο ΔΛΛΑΚ ζηα κέιε ηνπο είλαη 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθνί, δελ ππάξρεη θακία εγγχεζε φηη ε παξνχζα πνηφηεηα 

ππνζηήξημεο ζα δηαηεξεζεί θαη ζην κέιινλ ή φηη ζα ηζρχεη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. πλεπψο, είλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία λα 

κελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ εχθνια απφ ηηο θνηλφηεηεο ΔΛΛΑΚ θαη ηηο 
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νπνίεο θπζηθά θαλέλαο δε κπνξεί λα αλαγθάζεη λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο πξνο απηά. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ ε 

εηαηξία πνπ ην πξνκεζεχεη δεζκεχεηαη ζπλήζσο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ επίιπζε απνξηψλ κέζσ e-mail ή ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο. 5,6 

 Δπηπιένλ ππάξρνπλ ινγηζκηθά κε αξθεηά ζθάικαηα γηα ηα νπνία 

απαηηήζεθε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ εμάιεηςε αδπλακηψλ θαη 

πξνβιεκάησλ ή ηελ πξνζζήθε ραξαθηεξηζηηθψλ απαξαίηεηα γηα ηηο αλάγθεο. 

Ζ αλεπαξθήο απνζπαζκαηηθή θαη δηάζπαξηε ηεθκεξίσζε νξηζκέλσλ 

ινγηζκηθψλ ΔΛΛΑΚ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηνπο φπσο επίζεο θαη 

ε πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. 

  

 

1.8. Δπξσπατθέο πνιηηηθέο  

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ηνλίζεη ην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ ηεο γηα 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ΔΛΛΑΚ κέζσ αξθεηψλ ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ 

έρεη ιάβεη. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη δεκηνπξγήζεη ζρεηηθή νκάδα εξγαζίαο 

απφ ην 1998, ελψ έρεη ρξεκαηνδνηήζεη αξθεηά δηεζλή εξεπλεηηθά έξγα, ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ ΔΛΛΑΚ. 

Δηδηθφηεξα, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζεσξεί ηελ ρξήζε ηνπ ΔΛΛΑΚ ζε αξθεηνχο 

θξίζηκνπο ηνκείο, φπσο ν δεκφζηνο ηνκέαο θαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

σο βέιηηζηε πξαθηηθή. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη εκθαλέο, φηη είλαη 

δηαηεζεηκέλε λα ρξεκαηνδνηήζεη, απφ δηάθνξα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, 

ελέξγεηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηάδνζε θαη πηνζέηεζε ηνπ ΔΛΛΑΚ θαζψο ηελ 

απαζρνινχλ πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ κνλνπσιηαθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε εκπνξηθνχ 

ινγηζκηθνχ θιεηζηνχ θψδηθα.  

Οη ρψξεο πνπ έρνπλ κηα γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή γηα ην είδνο ηνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο θξαηηθέο θαη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο ηνπο, είλαη ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία. Οη δχν απηέο ρψξεο 

ελζαξξχλνπλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΔΛΛΑΚ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Απμεκέλν 
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ελδηαθέξνλ δείρλνπλ ε Ηζπαλία, ην Βέιγην θαη νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο αθνχ 

έρνπλ αλαπηχμεη πνιηηηθέο λα εηζαγσγήο ηνπ ΔΛΛΑΚ ζε ηκήκαηα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα.  

Οη ππφινηπεο ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαίλεηαη λα κελ 

δηαζέηνπλ αλαπηπγκέλε ζηξαηεγηθή γηα ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, άιια απηφ απνθαζίδεηαη θαηά 

πεξίζηαζε απφ ηελ εθάζηνηε δηεχζπλζε ηνπ θάζε νξγαληζκνχ ή ππεξεζίαο. 

5,6 

 
 

1.9. Η ρξήζε ηνπ ΔΛΛΑΚ ζηελ Διιάδα  

 

Ζ ρξήζε ηνπ ΔΛΛΑΚ ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε. Σν 

ΔΛΛΑΚ δηαρξνληθά, δηαζέηεη κεγάιε εγθαηεζηεκέλε βάζε θαη απήρεζε ζηα 

Παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, φπνπ ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πεγαίνπ 

θψδηθα άιια θαη γεληθφηεξα ε ηερλνηξνπία αλάπηπμεο ηνπ ην θαζηζηνχλ 

ηδηαίηεξα δεκνθηιέο. Δπίζεο, θάπνηεο πξσηνβνπιίεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα εξγαζηήξηα 

Πιεξνθνξηθήο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη GNU/Linux, ψζηε λα 

εθπαηδεχζνπλ ζρεηηθά ηνπο καζεηέο ηνπο. Ζ ξχζκηζε απηή σζηφζν δελ έρεη 

εθαξκνζηεί ζε κεγάιν αξηζκφ ζρνιείσλ. Οη πιένλ νπζηαζηηθέο ελέξγεηεο, 

αθνξνχλ ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ e-business 

forum γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ΔΛΛΑΚ. Ζ νκάδαο εξγαζίαο 

Γ4 ηνπ e-business forum εμέηαζε γηα πξψηε θνξά νινθιεξσκέλα ην ζέκα 

ηεο ρξήζεο ηνπ ΔΛΛΑΚ ζηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηηο 

Δπηρεηξήζεηο Μηθξνχ / Μεζαίνπ Μεγέζνπο ζηελ Διιάδα, ελψ ζε εμέιημε 

βξίζθεηαη ε πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο Η3 γηα ηελ ζπγθξηηηθή κειέηε εθαξκνγήο 

ησλ αδεηψλ Creative Commons θαη GPL & LGPL ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζηελ Διιάδα.  

Δπίζεο, ζηελ Διιάδα ππάξρεη έλαο αμηφινγνο αξηζκφο ρξεζηψλ 

ΔΛΛΑΚ φπνπ ζπληνλίδεηαη γχξσ απφ δχν θχξηεο εζεινληηθέο πξνζπάζεηεο. 

Ζ Έλσζε Διιήλσλ Υξεζηψλ θαη Φίισλ Linux (http://www.hellug.gr) θαη ν 
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δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ ΔΛΛΑΚ (http://www.ellak.gr) παξέρνπλ επίθαηξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ζρεηηθά ζέκαηα, αιιά απνηεινχλ θαη πεδίν ζπλάληεζεο, 

ζπδήηεζεο, πξνβιεκαηηζκνχ άιια θαη αιιεινβνήζεηαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ. 5,6 

 

 

1.10. Γεκόζηνο ηνκέαο  

 

Οη απαηηήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζέκαηα ηερλνινγηθψλ 

ππνδνκψλ νθείινπλ λα είλαη ζαθψο πςειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα. Ο βέιηηζηνο εμνπιηζκφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη 

απαξαίηεηνο θαζψο, αθελφο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία άιια θαη ηελ αζθάιεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαζψο θαη ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη δεδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην 

θαη ζηνπο πνιίηεο. Δηδηθφηεξα, ην ινγηζκηθφ πνπ πξννξίδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε ππεξεζίεο πνπ επεμεξγάδνληαη «επαίζζεηα» ή θξίζηκα 

γηα ηα εζληθά ζέκαηα δεδνκέλα πξέπεη λα πιεξνί απμεκέλεο πξνδηαγξαθέο 

αζθαιείαο. Σν εκπνξηθφ ινγηζκηθφ εκθαλίδεη ην ζνβαξφ κεηνλέθηεκα φηη είλαη 

αδχλαηε ε αλίρλεπζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο πξνγξάκκαηνο ρσξίο ηελ 

εμέηαζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα. Αληίζεηα, θάζε εθαξκνγή ΔΛΛΑΚ είλαη 

δπλαηφλ λα εμαθξηβσζεί πιήξσο γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη λα 

απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν χπαξμεο θξπθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο 

θάπνηαο «θεξθφπνξηαο» πνπ ζα παξείρε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε 

ηξίηνπο.  

Ζ εηζαγσγή ηνπ ΔΛΛΑΚ ζην Γεκφζην ηνκέα είλαη ζαθψο κηα 

εμαηξεηηθά ζχλζεηε δηαδηθαζία, θπξίσο, γηαηί κέρξη ζήκεξα νπδέπνηε ππήξμε 

θεληξηθφο ζρεδηαζκφο γηα ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πξέπεη λα πιεξνί ψζηε λα θαιχςεη καθξνπξφζεζκα ηηο αλάγθεο ηνπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ε αθαξηαία κεηάβαζε απφ εκπνξηθφ 

ινγηζκηθφ ζε ΔΛΛΑΚ ζε φιε ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη απηνδηνίθεζε. Σα 

πεξηζζφηεξα νθέιε απφ ηε ρξήζε ΔΛΛΑΚ είλαη καθξνπξφζεζκα θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επξχηεξε αλάπηπμε θαη ψζεζε πνπ αλακέλεηαη λα δψζεη 

ην ΔΛΛΑΚ ζην ρψξν ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, 
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ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη φκσο ε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

δηαρξνληθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία κπνξεί λα 

δηαζθαιηζζεί κφλν κε ηελ ρξήζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ. πλεπψο, φπσο ζα 

αλαιπζεί θαη ζε επφκελα θεθάιαηα απηήο ηεο κειέηεο, ζα πξέπεη ζε πξψηε 

θάζε λα εμαζθαιηζζεί ε ρξεζηκνπνίεζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ γηα φια ηα 

δεκφζηα έγγξαθα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κεηάβαζε ζε ινγηζκηθφ πνπ ζα ηα ππνζηεξίδεη. Δμίζνπ 

ζεκαληηθή είλαη δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ. 

Σν ππάξρνλ ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην ηνκέα 

απνθιείεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ελ ιφγσ εθαξκνγψλ κε νπνηαδήπνηε άιιε 

πιαηθφξκα. Δπνκέλσο, γηα λα θαηαζηεί πην νκαιή ε κεηάβαζε πξνο ην 

ΔΛΛΑΚ ζα πξέπεη αξρηθά λα εμεηαζηνχλ ιχζεηο γηα εμππεξεηεηέο φπνπ, 

νχησο ή άιισο ην ΔΛΛΑΚ δηαζέηεη κηα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε εγθαηεζηεκέλε 

βάζε. Δπηπξφζζεηα, νη αιιαγέο ζηνπο εμππεξεηεηέο ζπλήζσο δελ γίλνληαη 

αληηιεπηέο απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο απινπνηψληαο ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κεηάβαζεο. ε επφκελν ζηάδην, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ ηειείσο νη 

εθαξκνγέο γξαθείνπ θαη νη εθαξκνγέο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ φζν 

θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απφ αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα ΔΛΛΑΚ, θαζψο ππάξρεη πιήζνο δηαζέζηκσλ ιχζεσλ φπσο ζα 

αλαιπζεί παξαθάησ. Πξφβιεκα αλακέλεηαη λα πξνθχςεη κφλν κε εηδηθνχ 

ηχπνπ εθαξκνγέο, πνπ εθηεινχλ πνιχ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ιεηηνπξγίεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θάπνηεο κεκνλσκέλεο ππεξεζίεο ή νξγαληζκνχο. Σν 

ινγηζκηθφ απηφ είλαη ζπλήζσο γξακκέλν ζε απαξραησκέλα πεξηβάιινληα 

(MS-DOS) θαη αλακέλεηαη φηη ζα κπνξεί λα πξνζνκνησζεί ζρεηηθά εχθνια 

απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πξνζνκνησηέο θαη ηδεαηέο κεραλέο ΔΛΛΑΚ πνπ 

ππάξρνπλ. 5,6 

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

ππάξρνληνο ζεζκηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ έηζη ψζηε λα απνηξέπεηαη ε 

εμάξηεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ έλα κφλν πξνκεζεπηή ζε ζέκαηα 

ινγηζκηθνχ.  
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1.11. Δθπαίδεπζε – έξεπλα  

 

Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο έξεπλαο απνηεινχλ 

πξνλνκηαθέο πεξηνρέο γηα ην ΔΛΛΑΚ. Σα πεξηζζφηεξα Παλεπηζηεκηαθά θαη 

Σερλνινγηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο βαζίδνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ππνδνκήο 

ηνπο ζην ΔΛΛΑΚ, είηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ππνδνκήο ηνπο κέζσ 

δηθηπαθψλ εμππεξεηεηψλ, πξνγξακκάησλ δξνκνιφγεζεο, ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θ.ιπ., είηε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

Δηδηθφηεξα ζε ηκήκαηα φπνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο, 

ηα εξγαιεία ΔΛΛΑΚ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή, θαζψο πξνζθέξνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο λεαξνχο επηζηήκνλεο λα εληξπθήζνπλ θαιχηεξα ζηηο 

αξρέο ηηο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνχ, θαζφηη δηαζέηνπλ πιήξε πξφζβαζε ζην 

πεγαίν θψδηθα θαη κπνξνχλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε απηφλ. Γηα θαζαξά 

εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο, ην ΔΛΛΑΚ απνηειεί ηελ θχξηα κνξθή αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ, δηφηη επηηξέπεη ηελ εχθνιε ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή ινγηζκηθνχ 

κεηαμχ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε ή άιιεο 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. Δπηπξφζζεηα, πνιιέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ππαξρφλησλ πξνγξακκάησλ ΔΛΛΑΚ, ψζηε 

απηά λα πινπνηνχλ λέα ραξαθηεξηζηηθά ζηνρεχνληαο ζηελ επίιπζε 

εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, ην γλσζηφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

GNU/Linux πνπ βαζίδεηαη ζε ΔΛΛΑΚ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ππεξ-ππνινγηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δηάθνξα 

εξεπλεηηθά θέληξα θαη Παλεπηζηήκηα.  

Οη αλάγθεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα ινγηζκηθνχ 

κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ εηδηθέο δηαλνκέο ηνπ GNU/Linux, νη νπνίεο είλαη 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο γηα ζρνιεία θαη πεξηέρνπλ πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ 

εθαξκνγψλ θαζηζηψληαο ηηο ηδαληθέο γηα ηα εξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο ζε 

γπκλάζηα θαη ιχθεηα. εκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ ρξήζε ηνπ ΔΛΛΑΚ ζηελ 

εθπαίδεπζε απνηειεί ην ρακειφ θφζηνο ηνπ ηφζν ζε επίπεδν απφθηεζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ φζν θαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα ηελ αμηνπνίεζε 

πεπαιαησκέλνπ πιηθνχ. 5,6 
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1.12. Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο – ΜΜΔ  

 

Σν θφζηνο απφθηεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ απνηειεί 

βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ βησζηκφηεηα πνιιψλ ΜΜΔ. Σν 

θφζηνο απηφ δελ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ απφ πνιιέο ΜΜΔ θαζψο 

ρξεζηκνπνηνχλ παξάλνκα εκπνξηθφ ινγηζκηθφ, ρσξίο πνιιέο θνξέο λα ην 

γλσξίδνπλ. Αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ εγθαηαζηήζεη πεηξαηηθφ ινγηζκηθφ, ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο αγλννχλ φηη θάζε ππνινγηζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη 

μερσξηζηή άδεηα ρξήζεο γηα λα ζεσξείηαη ην ινγηζκηθφ λφκηκν. Ζ ρξήζε 

παξάλνκνπ ή «πεηξαηηθνχ» ινγηζκηθνχ ζηεξεί απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπ ηελ 

δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο. Δπίζεο, ε αληηγξαθή θαη ρξήζε παξάλνκνπ 

ινγηζκηθνχ απνηεινχλ πνηληθά θαη νηθνλνκηθά αδηθήκαηα πνπ επηζχξνπλ 

απζηεξέο θπξψζεηο.  

Σν ειιεληθφ θξάηνο κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Δηδηθψλ Διέγρσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, άιια θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί φπσο ε Business 

Software Alliance (BSA), δηεμάγνπλ ηαθηηθνχο ειέγρνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ παξαβαηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ζρεδφλ φιεο αλάγθεο ζε ινγηζκηθφ ησλ 

ΜΜΔ επηθεληξψλνληαη γχξσ απφ έλα κηθξφ αξηζκφ εθαξκνγψλ, ην ΔΛΛΑΚ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηηο επηρείξεζεο πνπ ζα ην 

επηιέμνπλ. Οη πιένλ βαζηθέο αλάγθεο ησλ ΜΜΔ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο γξαθείνπ ΔΛΛΑΚ, ηηο νπνίεο έρεη ήδε 

εμειιελίζεη νκάδα Διιήλσλ πξνγξακκαηηζηψλ. Ζ επθνιία ρξήζεο ησλ ελ 

ιφγσ εθαξκνγψλ είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ 

θιεηζηνχ ινγηζκηθνχ ρσξίο λα απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο. Δπηπιένλ, νη 

επηρείξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ΔΛΛΑΚ, δηαζέηνπλ ην πιενλέθηεκα λα 

αλαβαζκίδνπλ ην ινγηζκηθφ ηνπο φζν ζπρλά επηζπκνχλ, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηνπλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα 

δηαηεξνχλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ ινγηζκηθφ ΔΛΛΑΚ γηα φζν θαηξφ επηζπκνχλ, 

ρσξίο λα θηλδπλεχνπλ κε δηαθνπή ηεο ππνζηήξημήο ηνπ κεηά ηελ πάξνδν 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ 

θαη αλαγθαζηηθή αλαβάζκηζε ζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ φπσο ζπκβαίλεη κε ην 

εκπνξηθφ ινγηζκηθφ. Σν ΔΛΛΑΚ πξνζθέξεη έλα κεγάιν αξηζκφ εθαξκνγψλ 



 
2288  

γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ηερλνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ ΜΜΔ, θαζψο κπνξεί 

λα αλαιάβεη θαη φιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ππνδνκήο, φπσο εμππεξεηεηήο 

ηζηνζειίδσλ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη αξρείσλ. 7,8 

 

 

1.13. Βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζπζηάζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο  

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε νδεγψλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ κεηάβαζε απφ 

εκπνξηθφ/ηδηφθηεην ινγηζκηθφ ζε ΔΛΛΑΚ. Οη νδεγίεο απηέο δελ είλαη δπλαηφλ 

λα θαιχπηνπλ θάζε δπλαηή πεξίπησζε θαη λα αθνξνχλ ην κνληέιν θάζε 

νξγαληζκνχ ή επηρείξεζεο, σζηφζν είλαη εθηθηφ λα αλαιπζνχλ νη 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηνπ ΔΛΛΑΚ πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξεο θαηεγνξίεο 

πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζνιηθά.  

 

 Φπιινκεηξεηήο Γηθηύνπ (Web Browser): Σα επαλαιακβαλφκελα 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο ζηνλ εκπνξηθφ θπιινκεηξεηή, πνπ θαηέρεη ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο αγνξάο, νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία 

ελαιιαθηηθψλ θπιινκεηξήησλ ΔΛΛΑΚ. εκαληηθή ψζεζε πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε έδσζε ε παξαρψξεζε ηνπ θψδηθα ηνπ Netscape 

Communicator ζηελ θνηλφηεηα ηνπ ΔΛΛΑΚ, ε νπνία νδήγεζε ζε κηα 

ζεηξά επηηπρψλ πξνγξακκάησλ πινήγεζεο, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε φιεο ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο. Οη εθαξκνγέο Mozilla Firefox 

θαη SeaMonkey έρνπλ θεξδίζεη έλα αμηφινγν ηκήκα ησλ ρξεζηψλ θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο ζηαζεξφηεηάο ηνπο θαη ησλ ιηγφηεξσλ 

θελψλ αζθάιεηαο πνπ εκθαλίδνπλ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν 

εκπνξηθφ θπιινκεηξεηή θιεηζηνχ θψδηθα.  

 

 Πξνγξάκκαηα Ηιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ (E-mail Clients): Σα 

πξνγξάκκαηα ιήςεο θαη απνζηνιήο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ 

ππάξρνπλ ζε κνξθή ΔΛΛΑΚ εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε εππάζεηα ζε 

επηζέζεηο ηψλ απφ φηη αληίζηνηρα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα θαζφηη είλαη 
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ιηγφηεξν ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηνλ ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγηθφ 

ζπζηήκαηνο. ην ρψξν ηνπ ΔΛΛΑΚ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία 

πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, άιια ηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ρξεζηψλ δηαζέηνπλ ην Evolution, ην Kmail, ην Mozilla 

Messenger θαη ην Mozilla Thunderbird. Σα πεξηζζφηεξα εμ απηψλ 

ελζσκαηψλνπλ πνιχ απνηειεζκαηηθά θίιηξα γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ηεο αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο (spam). 7,8 

 

 Δθαξκνγέο γξαθείνπ : Οη εθαξκνγέο γξαθείνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ δηεμαγσγή θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην ρψξν ηνπ 

ΔΛΛΑΚ έρεη θαηαβιεζεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ψζηε λα ππάξμεη κηα 

ζνπίηα εθαξκνγψλ γξαθείνπ αληαγσληζηηθή πξνο αληίζηνηρα 

πξντφληα εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ θιεηζηνχ θψδηθα. Ζ πην 

νινθιεξσκέλε ζνπίηα εθαξκνγψλ γξαθείνπ είλαη ην Open Office. 

εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Οpen Office, είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ λα 

αλαγλσξίδεη ηα θιεηζηά πξφηππα εγγξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ θιεηζηφ/εκπνξηθφ ινγηζκηθφ, άιια θπξίσο φηη παξέρεη εγγελή 

ππνζηήξημε γηα ηα αλνηρηά πξφηππα, ηα νπνία αλακέλνληαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην κέιινλ. Δπίζεο, εηδηθφηεξα ζην 

ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε ηεο νηθνγέλεηαο πξνγξακκάησλ ηππνγξαθίαο 

TeX/LaTeX, ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ πνιχπινθα θαη 

ζχλζεηα θείκελα 

 

 Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα: Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα είλαη ην ινγηζκηθφ 

ην νπνίν αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε φινπ ηνπ πιηθνχ ελφο 

ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. πλεπψο είλαη απαξαίηεην γηα λα 

εθηειεζηνχλ ζε έλαλ ππνινγηζηή νπνηνπδήπνηε είδνπο εθαξκνγέο. Ζ 

επηινγή ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη αξθεηά ζχλζεηε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ε αζθάιεηα 

ηνπ, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ, νη επηδφζεηο ηνπ θαζψο θαη ε ππνζηήξημε 

πνπ δηαζέηεη ηφζν απφ πιεπξάο πιηθνχ φζν θαη απφ πιεπξάο 
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εθαξκνγψλ. Σα παξαπάλσ θξηηήξηα πιεξνχλ ηα εμήο ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα ΔΛΛΑΚ: GNU/Linux, FreeBSD θαη ΟpenSolaris. 7,8 

 

 Δθαξκνγέο Τπνζηήξημεο: Οη εθαξκνγέο απηέο αθνξνχλ ηελ 

δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ελφο 

νξγαληζκνχ ή κηαο εηαηξίαο. Γηαρξνληθά ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

ΔΛΛΑΚ είραλ σο θχξην ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηέηνηνπ είδνπο 

δηεξγαζηψλ. Γηα αξθεηά ρξφληα, θαη πξηλ απνηειέζνπλ βηψζηκε ιχζε 

γηα ηελ εθηέιεζε θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ζε πξνζσπηθνχο 

ππνινγηζηέο απφ ηνλ κέζν ρξήζηε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηεηακέλα ζε 

εμππεξεηεηέο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηειεί ν 

εμππεξεηεηήο ηζηνζειίδσλ Apache, ην πξφγξακκα δξνκνιφγεζεο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ sendmail θαη πνιιά άιια πξνγξάκκαηα 

ηερληθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη ηελ 

ππνζηήξημε δηθηπαθψλ ιεηηνπξγηψλ. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ φηη έρνπλ 

αλαπηπρζεί πνιιέο εθαξκνγέο θαη πξσηφθνιια ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ θαη εκπνξηθά/θιεηζηά πξσηφθνιια, θαζηζηψληαο εθηθηή 

ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θιεηζηνχ θψδηθα 

θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ΔΛΛΑΚ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη 

επηδφζεηο αλάινγσλ εθαξκνγψλ (φπσο νξηζκέλεο πινπνηήζεηο ηνπ 

πξσηνθφιινπ Samba) απνδείρζεθαλ αλψηεξεο ηνπ αληίζηνηρνπ 

θιεηζηνχ ινγηζκηθνχ, παξφηη δελ δηέζεηαλ θακία εζσηεξηθή 

ηεθκεξίσζε ή βνήζεηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, γίλεηαη εκθαλέο φηη ην ΔΛΛΑΚ 

κπνξεί λα απνηειέζεη ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν 

νξγαληζκφο ή ε επηρείξεζε έρεη επελδχζεη ζεκαληηθά ζε εκπνξηθέο ιχζεηο 

θιεηζηνχ ινγηζκηθνχ, είλαη δχζθνιε ε άκεζε θαη θαζνιηθή κεηάβαζε ζε 

ΔΛΛΑΚ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξνηείλεηαη ε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζην 

ΔΛΛΑΚ, θαζψο είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε εκπνξηθψλ 

εθαξκνγψλ/εθαξκνγψλ θιεηζηνχ θψδηθα κε αληίζηνηρεο ΔΛΛΑΚ, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε ξηδηθή αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο. Ζ πξνζέγγηζε, απηή 
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επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηελ ζηαδηαθή απεμάξηεζε 

ηνπο απφ κνλνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο θαη κνλαδηθνχο πξνκεζεπηέο θαη 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ κηα επξεία γθάκα ιχζεσλ ΔΛΛΑΚ 

ζπλππνινγίδνληαο ην θφζηνο ην νπνίν επηζπκνχλ λα επσκηζηνχλ ζε ζρέζε 

κε ηελ ππνζηήξημε πνπ εθηηκνχλ φηη ζα ρξεηαζηνχλ. 7,8 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 

 

2.1. Δηζαγσγή  

 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ νη έλλνηεο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ηεο δηνίθεζεο έρνπλ κεηαβιεζεί ζεκαληηθά. Όρη κφλν ιφγσ ησλ έληνλσλ 

πηέζεσλ θαη ηεο πξνζδνθίαο φηη ν ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα 

αληαλαθιά ηηο λέεο κεζφδνπο εξγαζίαο, αιιά θαη ηεο απαίηεζεο γηα πην 

"αλνηρηέο" θπβεξλήζεηο απέλαληη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

Ζ ηάζε απηή γηα αιιαγή ζπλζεθψλ έξρεηαη θαη πάιη ζην πξνζθήλην, 

ιφγσ ηεο ηαρείαο εμέιημεο θαη ζπλερνχο εκθάληζεο λέσλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

(eGovernment) επηηξέπεη ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζέγγηζε ησλ δεκνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Χζηφζν, νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα απ' απηφ. Δπαλαπξνζδηνξίδνπλ 

ην ηνπίν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κεηαβάιινληαο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ θνηλνχ, κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα, κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη πνιίηε. 

Νέεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, 

αληαλαθιψληαο ηηο νινέλα κεηαβαιιφκελεο νξγαλσηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

δνκέο, κε ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ "ππάξρνπκε" σο πνιίηεο. 

Δίλαη ζαθέο φηη ε ε-Γηαθπβέξλεζε δελ αθνξά κφλν ζηελ παξνρή online 

ππεξεζηψλ θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, αιιά 

ζπληζηά έλα λέν ζχλνιν ηερλνινγηθά ππνβνεζνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, πνπ 

πξνάγνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θπβέξλεζεο.9,10 

ηηο αξρέο ηνπ λένπ αηψλα, νη θπβεξλήζεηο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ην 

Internet πνπ είρε ήδε επηθξαηήζεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε αλάινγν ηξφπν θαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. ην πιαίζην απηφ άξρηζε λα 
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αλαπηχζζεηαη έλα λέν κνληέιν δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ νλνκάζηεθε 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Αξρηθψο, απηφο ν φξνο ζπλδέζεθε κε ηε ρξήζε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θνηλνχ κε ην 

θξάηνο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο πνιίηεο ζα κπνξνχζε λα ππνβάιεη ηε 

θνξνινγηθή ηνπ δήισζε, απεπζείαο, απφ ην ζπίηη ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή. ηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε πσο ην Γηαδίθηπν 

ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Πνιινί άξρηζαλ λα νκηινχλ γηα 

ηελ αλαβίσζε ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο. Όπσο είλαη γλσζηφ, ζηελ αξραία 

Αζήλα αλαπηχρζεθε θαη άλζηζε ε άκεζε δεκνθξαηία φπνπ νη πνιίηεο 

ζπγθεληξψλνληαλ ζηελ Αγνξά θαη ζπλαπνθάζηδαλ γηα ηα θνηλά. ήκεξα, 

θαηά αλάινγν ηξφπν, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κηα εηθνληθή "Αγνξά" 

ζην Γηαδίθηπν, φπνπ νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβνπιεχνληαη 

κε ηε δηνίθεζή ηνπο ή θαη λα ςεθίδνπλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

 

 

2.2. Οξηζκόο 

 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηεο ΔΔ 

είλαη "ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο 

δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ 

θνηλνχ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ". Παξφιν πνπ ν νξηζκφο ηεο είλαη ζαθέζηαηνο, ε πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο θαη ε δηείζδπζή ηεο ζε παγθφζκην επίπεδν θξχβνπλ πνιιά 

εκπφδηα. 

Ο νξηζκφο απηφο θαζνξίδεη δχν ζεκειηψδεηο αξρέο: 

Πξψηνλ: Οξηνζεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε 

ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο: 

 Δμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ  

 Βειηίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ  

 Τπνζηήξημε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
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Γεχηεξνλ: πλδέεη άξξεθηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κε 

επξχηαηεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 9,10 

Πξάγκαηη, ζήκεξα νη θπβεξλήζεηο δειψλνπλ φηη ε ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά 

απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα κηα επξεία δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 

φπνπ νη λέεο ηερλνινγίεο δηαδξακαηίδνπλ έλα λέν ξφιν. 

ηε ρψξα καο, ε ζπλνιηθή επζχλε ηεο πνξείαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πξνο ην e-government βαξαίλεη ηνπο ψκνπο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ θαη 

εηδηθφηεξα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, βέβαηα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ έξγσλ e-government πνπ πξέπεη 

λα πινπνηεζνχλ, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ΚηΠ 

πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξσηνβνπιίεο ζην ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζπλαληάκε ηε δεκηνπξγία ησλ ΚΔΠ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Αξηάδλε, ηηο πξνθεξχμεηο ησλ δπν κεγάισλ έξγσλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο χδεπμηο θαη Police Online, ην TAXISnet, ηε δεκηνπξγία ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο Πνιηηεία, πνπ είρε ζρεδηαζηεί γηα λα θαιχςεη 

e-αλάγθεο πνπ δελ ήηαλ επηιέμηκεο απφ ηελ ΚηΠ, κηα πξνζπάζεηα πνπ δελ 

νινθιεξψζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο δνκήο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

κέζσ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, ηε δεκηνπξγία ηεο ΚηΠ ΑΔ - κηαο εηαηξίαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ζηελ πινπνίεζε 

ησλ e-έξγσλ ηνπο -, ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ΠεΤΠ, ηε δεκηνπξγία ηνπ πιαηζίνπ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηα 

"crash" πξνγξάκκαηα επηηάρπλζεο ζηα νπνία ζπκκεηείραλ νη γεληθέο 

γξακκαηείεο ησλ ππνπξγείσλ θαη ζηειέρε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη βέβαηα ην 

ζρεδηαζκφ, ηελ έληαμε θαη ηελ πξνθήξπμε πνιιψλ ζρεηηθψλ έξγσλ πνπ, 

δπζηπρψο φκσο, δελ αθνινχζεζαλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαη ην δξφκν ηεο 

θαηαθχξσζεο. 

 

 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.kep.gov.gr/default.asp
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.syzefxis.gov.gr/gr/
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=725
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2.3. Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

Ζ έλλνηα ηεο «ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο» δελ ερεί πηα νχηε 

θαηλνχξγηα νχηε πνιχ πεξηζζφηεξν θαηλνηνκηθή ήδε έρνπλ πεξάζεη 

πεξηζζφηεξα απφ 8 έηε, απφ ηφηε πνπ νη θπβεξλήζεηο ησλ πεξηζζφηεξν 

πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθά ρσξψλ ζηελ Δπξψπε, θαηήξηηζαλ ηα πξψηα 

ζρέδηα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ «θιαζηθψλ» ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην, ζε 

ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο. 9,10 

Ζ Μεγάιε Βξεηαλία μεθίλεζε απφ ην 1995, ελψ ε Φηλιαλδία θαη ε 

Οιιαλδία απφ ην 1996, κε ζρέδηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αξθεηά 

πξσηνπνξηαθά θαη νξακαηηθά γηα ηελ επνρή ηνπο.  

Ζ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ ζρεδφλ εμαζθαιηζκέλε. Σν 

ηξίπηπρν «ηαρχηεξα, θζελφηεξα, απνηειεζκαηηθφηεξα» γηα ηνπο πνιίηεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο ήηαλ δειεαζηηθφ θαη πξάγκαηη επεηεχρζε ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ζηελ Δπξψπε. Βέβαηα, ε επίηεπμε απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο δελ 

αθνινχζεζε ηνπο ξπζκνχο πνπ φινη, θαη ηδηαίηεξα νη ζηαζψηεο ηεο 

ηερλνινγίαο, αλέκελαλ.  

Ζ πνξεία πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ eGovernment θαη ε αλάγθε γηα 

δηνηθεηηθή αλακφξθσζε γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κέξνο ηεο πνιηηηθήο 

αηδέληαο ησλ πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ ηνπ ΟΟΑ (Οξγαληζκφο γηα ηελ 

Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε), ελψ ε ηαρχηαηε δηάδνζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νινέλα απμαλφκελε παξνρή 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ ηεο πνιηηείαο πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη επίζεο δψζεη κεγάιε 

βαξχηεηα ζηελ άκεζε πινπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 

 

 

2.4. Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

 

Όηαλ μεθίλεζε ην ρέδην Γξάζεο eEurope 2002, είρε ηδσζεί σο κηα 

ελέξγεηα γηα γξήγνξν πέξαζκα ηεο Δπξψπεο ζην Γηαδίθηπν. Γεληθφηεξα 
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ζηέθζεθε κε επηηπρία θαη ζπλέβαιε ζην λα είλαη ζήκεξα online πνιχ 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, έγηλαλ 

εκθαλή θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ρξήζε. 

πγθεθξηκέλα: 

 Οη ζπλδέζεηο ήηαλ πνιχ αξγέο, θάηη πνπ δελ βνεζνχζε ζηελ 

αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ.  

 Κάπνηα ζρνιεία κπνξεί λα ήηαλ ζπλδεδεκέλα ζην Internet, αιιά ν 

θπβεξλνρψξνο δελ είρε γίλεη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παηδαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο. 9,10 

 Ζ online παξνπζία ησλ θπβεξλήζεσλ είρε αθφκε πνιχ δξφκν λα 

δηαλχζεη πξνηνχ θζάζεη ζην επίπεδν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Έηζη, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2002 πηνζεηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

ηεο εβίιιεο ην ρέδην Γξάζεο eEurope 2005. Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ λένπ 

ζρεδίνπ ήηαλ λα ηεζνχλ δχν νκάδεο δξάζεσλ πνπ ζα εληζρχνπλ ε κία ηελ 

άιιε: 

1. Γξάζεηο πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ, εθαξκνγψλ θαη 

πεξηερνκέλνπ, θαιχπηνληαο ηφζν ηηο online δεκφζηεο ππεξεζίεο φζν 

θαη ην ε-επηρεηξείλ, θαη 

2. Γξάζεηο πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ γηα ηαρχηεξεο 

ζπλδέζεηο θαη αζθαιέζηεξε πξφζβαζε ζην Internet. 

ην ρέδην ηνλίδνληαλ επίζεο φηη κέρξη ην 2005 ε Δπξψπε ζα έπξεπε λα 

δηαζέηεη: 

 χγρξνλεο online δεκφζηεο ππεξεζίεο (Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

Σειεθπαίδεπζεο θαη Σειεταηξηθήο)  

 Γπλακηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ  

 Γηεπξπκέλε δηαζεζηκφηεηα γξήγνξσλ ζπλδέζεσλ ζην Γηαδίθηπν ζε 

αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη ππνδνκέο απφιπηεο αζθάιεηαο ζπλαιιαγψλ 

Ζ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία δείρλεη φηη έρεη ζπληειεζηεί ζεκαληηθή 

πξφνδνο. Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ 2002 είρε ζηφρν λα "θέξεη" ζην Internet 

θπβεξλήζεηο, πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. Ο δεχηεξνο ζηφρνο, πνπ ηέζεθε απφ 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=549
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=549
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=549
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1330
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=14
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=475
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=475
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=475
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=408
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=294
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1330
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ην eEurope 2005, ήηαλ λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη 

online φλησο ρξεζηκνπνηνχληαη. Ο δεχηεξνο απηφο ζηφρνο πξνυπνζέηεη ηελ 

θαιχηεξε γλσξηκία ηνπ θνηλνχ κε ηηο online δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηελ 

νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο. Απηή είλαη θαη ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηεο 

Δπξψπεο ζήκεξα γηα ηελ επίηεπμε κηαο πξαγκαηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Παξφκνηεο δεκφζηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (eServices) είλαη ζήκεξα 

δηαζέζηκεο ζε ππεξ-εζληθφ (π.ρ. G8, OOΑ), εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν ζε 

φια ηα θξάηε-κέιε. Χζηφζν, παξά ηηο παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο, ν George 

Hall, Γηεπζπληήο Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπνζέζεσλ ζην ICL, δελ βιέπεη "ελδείμεηο 

φηη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο, ή κηα αλάιπζε ηνπ 

θφζηνπο γη' απηέο, βξίζθνληαη πςειά ζηελ αηδέληα πνιιψλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ ζηελ πνξεία ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο". Ναη κελ, φια ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ έρνπλ πιένλ παξνπζία 

ζην Γηαδίθηπν, "αιιά είλαη βέβαην φηη, εθφζνλ ην θφζηνο θαη ε παξνρή ησλ 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ δελ ηδσζνχλ σο επέλδπζε ζην κέιινλ, ηφηε ην 

eGovernment ζα παξακείλεη έλα καθξηλφ φξακα ρσξίο πξαθηηθή ζεκαζία 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ".9,10 

Ζ απνηειεζκαηηθή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε απαηηεί εζσηεξηθή 

αλαδηνξγάλσζε: αιιαγέο ζηηο δνκέο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, 

εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ, αιιά θαη θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

δνπιεηάο. Σα θξάηε-κέιε ζπκθψλεζαλ λα αληαιιάζζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ νη αξκφδηνη ππνπξγνί θάιεζαλ ηελ Δπηηξνπή λα 

νξίζεη ζαθή κεζνδνινγία πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη ππνπξγνί 

αλαγλψξηζαλ επίζεο φηη νη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ) πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα επθνιφηεξε πξφζβαζε ζην 

δεκφζην ηνκέα, θαη φηη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ρξήζε απηήο ηεο 

πξφζβαζεο ζε φιε ηελ Δπξψπε ζα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=14
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2.4.1. Prisma Project 

 

Σν Prisma Project ήηαλ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ Smart Government 

(Έμππλε Γηαθπβέξλεζε) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σερλνινγηψλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο 2000-2003, θαη ζεσξείηαη εμαηξεηηθά επηηπρεκέλν, φρη κφλν γηα 

ηελ αλαιπηηθφηεηα, ηνλ νξακαηηζκφ θαη ηε "θαληαζία" πνπ πξνζέδσζε ζηνλ 

επξσπατθφ ζηφρν γηα νινθιεξσκέλε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, αιιά θαη 

γηαηί εμέδσζε έλαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν Οδεγφ Πξαθηηθψλ θαη ηξαηεγηθψλ. 

Ο βαζηθφο ππξήλαο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Prisma Project αθνξνχζε: 

 ηε "ραξηνγξάθεζε" φισλ ησλ ηάζεσλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ζα 

επεξεάζνπλ ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζε ρξνληθφ νξίδνληα 10 

εηψλ  

 ηνλ εληνπηζκφ ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ παξνρήο ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο  

 ηνλ θαζνξηζκφ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηνπ επξσπατθνχ 

eGovernment (γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα)  

 ηελ πξφβιεςε ηεο πνξείαο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ 

επφκελε δεθαεηία θαη ζηε δεκηνπξγία ζελαξίσλ  

 ηελ αλάπηπμε λέσλ κνληέισλ ππεξεζηψλ, βαζηζκέλσλ ζηελ 

πξφβιεςε κειινληηθψλ αλαγθψλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ9,10 

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Prisma Project (www.prisma-eu.net) παξέρεη 

επίζεο ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πιεζψξα εθδφζεσλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

Prisma Strategic Guidelines (ηξαηεγηθέο Καηεπζχλζεηο) 

1. eAdministration (ε-Γηνίθεζε) 

2. eHealth (ε-Τγεία) 

3. eServices for all (ε-Τπεξεζίεο γηα φινπο) 

4. eEnvironment (ε-Πεξηβάιινλ) 

5. eTransport (ε-Μεηαθνξέο) 

6. eTourism (ε-Σνπξηζκφο) 

7. Καηλνηνκίεο ηνπ Γεκόζηνπ Σνκέα ζηελ Οηθνλνκία ηεο Γλώζεο 

http://www.prisma-eu.net/
http://www.prisma-eu.net/deliverables/SG1administration.pdf
http://www.prisma-eu.net/deliverables/SG2ehealth.pdf
http://www.prisma-eu.net/deliverables/SG3services.pdf
http://www.prisma-eu.net/deliverables/SG4environment.pdf
http://www.prisma-eu.net/deliverables/SG5transport.pdf
http://www.prisma-eu.net/deliverables/SG6tourism.pdf
http://www.prisma-eu.net/deliverables/SG7eGovInnovation.pdf
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8. Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζε επηιεγκέλεο ρώξεο ηεο 

δηεπξπκέλεο Δ 

9. eDemocracy (ε-Γεκνθξαηία) 

10. eStrategies for Government (ε-ηξαηεγηθέο Γηαθπβέξλεζεο) 

Άιιεο ζεκαληηθέο εθδφζεηο 

 Παλεπξσπατθέο αιιαγέο θαη ηάζεηο ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ  

 Βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ Δπξώπε  

 ελάξηα παξνρήο ππεξεζηώλ ζηελ Δπξώπε  

 Μνληέια κειινληηθώλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ζηελ Δπξώπε  

πλνπηηθή αλαθνξά, φπνπ πεξηιακβάλνληαη ε κεζνδνινγία ηνπ 

Prisma Project, ηα θχξηα απνηειέζκαηα, ηα "εξγαιεία", θαζψο θαη μερσξηζηέο 

πεξηιήςεηο γηα θάζε βέιηηζηε πξαθηηθή θαη ζεκαηηθφ κνληέιν Q 

 πγθεληξσηηθή αλαθνξά ζηηο καθξνπξφζεζκεο ηάζεηο θαη ζελάξηα γηα 

ην ζρεδηαζκφ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

παξνρή ηνπο  

 Σειηθή αλαθνξά ηνπ Prisma Project 

 

Οη παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο ππαγνξεχνπλ ηελ αλάγθε γηα: 

 Όξακα θαη πξαγκαηηθή δέζκεπζε απφ φζνπο εκπιέθνληαη  

 Γηνηθεηηθή δέζκεπζε γηα αλαδηνξγάλσζε ηεο ππνδνκήο θαη επέλδπζε 

ζην αλζξψπηλν θεθάιαην  

 Ξεθίλεκα ζε κηθξή θιίκαθα, απφ ηελ εκπεηξία ησλ απιψλ ρξεζηψλ, 

θαη θαηφπηλ γξήγνξε αλάπηπμε γηα ηελ θάιπςε εμεηδηθεπκέλσλ 

αλαγθψλ9,10 

Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο αθνξνχλ: 

 ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  

 ηε κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο  

 ηε κείσζε ησλ ζθαικάησλ  

 ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ  

 ηε βειηίσζε ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο  

 ηελ πξνζηαζία ησλ δεκφζησλ πφξσλ απφ ειεθηξνληθέο επηζέζεηο  

http://www.prisma-eu.net/deliverables/sg8accesion.pdf
http://www.prisma-eu.net/deliverables/sg8accesion.pdf
http://www.prisma-eu.net/deliverables/sg8accesion.pdf
http://www.prisma-eu.net/deliverables/sg9democracy.pdf
http://www.prisma-eu.net/deliverables/SG10egovernment.pdf
http://www.prisma-eu.net/DOCS/D2-2final.zip
http://www.prisma-eu.net/deliverables/D3-2.PDF
http://www.prisma-eu.net/DOCS/D4-1final.zip
http://www.prisma-eu.net/deliverables/D5-1.zip
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 ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (νη ππεξεζίεο λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα) ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν  

 ηελ αλάπηπμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο  

 ηε δεκηνπξγία πνιιψλ Γεκφζησλ εκείσλ Πξφζβαζεο ζην 

Γηαδίθηπν (Public Internet Access Points - PIAPs) 

 

2.4.2. Βαζηθέο αξρέο 

 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη νη εμήο :Σν  

ην επίθεληξν νη ηειηθνί ρξήζηεο/ε θνηλσλία: Ζ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο πνπ ππεξεηεί (ηνπο πνιίηεο σο άηνκα ή νκάδεο πνιηηψλ θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο). 

Δπαλαζρεδηαζκόο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο: Πξνθεηκέλνπ ε 

δηαθπβέξλεζε λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξε, ν ξφινο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη 

ηεο αλάπηπμεο λένπ ήζνπο είλαη θξίζηκνο. 

Η ηερλνινγία είλαη κέζν, όρη απηνζθνπόο: Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ 

αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, 

δει. ζην λα παξέρεη ε ηερλνινγία ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, φρη ζηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο απξφζσπεο 

δηαθπβέξλεζεο. 

Me-Government - Παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ θπβεξλεηηθώλ 

ππεξεζηώλ: Δθαξκνγή δηαδξαζηηθψλ (interactive) κεραληζκψλ πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ηελ εμαηνκίθεπζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζα 

αλαγλσξίδνπλ π.ρ. θαη ζα εμππεξεηνχλ ην ρξήζηε αθφκε θη αλ αιιάμεη ρψξα 

δηακνλήο. 

Γηαζεζηκόηεηα νπνηεδήπνηε, από νπνπδήπνηε, γηα 

νπνηαδήπνηε ππεξεζία: Πνιπθάλαιε πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε 

ειεθηξνληθή ππεξεζία απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή (επηηξαπέδην ή θνξεηό 

H/Y, PDA, θηλεηφ ηειέθσλν θ.ιπ.), απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν (εληφο θαη 

εθηφο Δπξψπεο).11,12 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1159
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1159
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1159
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1159
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πλεξγαζία πςεινύ επηπέδνπ θαη ηερλνινγηθή νινθιήξσζε: Ζ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο πνπ ππεξεηεί (ηνπο πνιίηεο σο άηνκα ή νκάδεο 

πνιηηψλ θαη ηηο επηρεηξήζεηο). 

Γηα λα πεηχρεη ην e-government απαηηείηαη αιιαγή ζηηο νξγαλσηηθέο 

δνκέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, εθπαίδεπζε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, 

δεκηνπξγία ςεθηαθήο θαη ηερλνινγηθήο θνπιηνχξαο ζηνλ πνιίηε, θαη πάλσ 

απφ φια ελεκέξσζε πξνο φιεο ηηο πιεπξέο. 

 

 

2.5. Γηαζηάζεηο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

 Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε έρεη ηξεηο δηαθξηηέο δηαζηάζεηο: 

 

 Η δεκνθξαηηθή δηάζηαζε (e-democracy) 

 Οη κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή ηελ δηάζηαζε ζα πξέπεη λα 

εζηηάδνπλ ζην θαηά πφζν νη δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ππνζηεξίδνπλ πξαγκαηηθά ηηο αμίεο κηαο ηνπηθήο ή θξαηηθήο ππεξεζίαο. 

Σέηνηεο αμίεο είλαη ε εληηκφηεηα θαη ε δηαθάλεηα, ππεξεζίεο πνπ είλαη 

θαηαλνεηέο θαη πξνζηηέο ζηνπο πνιίηεο, αλνηρηέο ζηελ δεκνθξαηηθή 

ζπκκεηνρή. Δπηπιένλ, νη κειέηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο δελ ζα πξέπεη 

λα εζηηάδνπλ κφλν ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ βνεζνχλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά 

θαη ηνλ βαζκφ πνπ φιεο νη κνξθέο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ππνζηεξίδνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

 Η δηάζηαζε παξνρήο ππεξεζηώλ (e-service) 

 Οη κειέηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε νθείινπλ λα 

εζηηάζνπλ ζηνλ βαζκφ πνπ νη δεκφζηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα, 

ηελ θηιηθφηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε, ηελ αζθάιεηα θ.η.ι. Σέηνηεο κειέηεο ζα 
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πξέπεη λα δαλεηζηνχλ ζεσξίεο απφ δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά πεδία, φπσο ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θ.ά. 11,12 

 Ζ πνηφηεηα ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε 

έλα γεληθφ πιαίζην αμηνιφγεζεο, αιιά κάιινλ πξέπεη λα αμηνινγεζεί 

ζχκθσλα κε δηάθνξα θξηηήξηα, πνπ εμαξηψληαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ 

ππεξεζηψλ, ηνλ θχξην ζηφρν ηνπο θαη ηνλ ηχπν ησλ ρξεζηψλ. 

 

 Η δηάζηαζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο (e-administration) 

 Ζ δηάζηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξέπεη λα εζηηάζεη ζην εχξνο, 

ην πεξηερφκελν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ εζσηεξηθά ζε ηνπηθφ θαη γεληθφ επίπεδν. Ζ 

δηάζηαζε απηή αληηπξνζσπεχεη ελ κέξεη ηνλ δείθηε νξηδφληηαο νινθιήξσζεο 

ε νπνία πεξηιακβάλεη κεηαζρεκαηηζκνχο ζηελ νξγάλσζε. Χζηφζν, είλαη 

ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ζρεηηθέο κειέηεο δελ κέλνπλ κφλν ζηνλ 

απνινγηζκφ επηδξάζεσλ θαη επηπηψζεσλ, αιιά εζηηάδνπλ θαη ζηηο ζπλζήθεο 

ησλ δηαθφξσλ πξσηνβνπιηψλ θαη πξνζπαζεηψλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

 Σα επηρεηξήκαηα γηα ηελ επηινγή δηαθξηηψλ δηαζηάζεσλ ζηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε είλαη: 

 Οη δηαζηάζεηο αλαπαξηζηνχλ ηξία δηαθνξεηηθά ζχλνια ζηφρσλ θαη 

πξνηεξαηνηήησλ γηα κηα θξαηηθή νληφηεηα. Οη ζηφρνη απηνί κπνξεί λα 

είλαη ζπκπιεξσκαηηθνί ή αιιεινζπγθξνπφκελνη. 

 Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο ζπλδπάδεη ηελ απιφηεηα κε ηελ γεληθφηεηα θαη 

έηζη είλαη δπλαηφ έλα ηεξάζηην εχξνο ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

 Μπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ ρξήζηκεο ηφζν γηα ηελ έξεπλα, φζν θαη ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε, αιιά ζε μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο. 

 Χζηφζν, ηα επηρεηξήκαηα απηά είλαη θπξίσο ζεσξεηηθά θαη 

ππνζηεξίδνληαη απφ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εκπεηξηθψλ κειεηψλ. 
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2.6. Μνξθέο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Ζ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ Πνιηηεία κπνξεί λα 

απνηππσζεί κε ηνλ παιηφ θαη θιαζηθφ λφκν ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο βξίζθνληαη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

ελψ απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο βξίζθνληαη φιεο νη νληφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

αιιειεπηδξά ην θξάηνο, δειαδή νη πνιίηεο, νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη άιιεο 

θξαηηθέο νληφηεηεο. Ζ πιεπξά ηεο δήηεζεο πιένλ έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

θαηαλαισηή, κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ηηο νπνίεο ε 

Πνιηηεία νθείιεη λα θαιχςεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 11,12 

ην απινχζηεξν επίπεδν, ε Πνιηηεία παξέρεη ζηνπο πνιίηεο, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο. Ζ 

δηαδηθαζία ζπλήζσο δηεμάγεηαη κε ηελ επίζθεςε ζε θξαηηθά γξαθεία, 

δεηψληαο πιεξνθνξίεο γξαπηψο ή κέζσ ηειεθψλνπ. Με ηελ αλάπηπμε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, νη θξαηηθέο ηζηνζειίδεο έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ή δηεπθνιχλεη 

θάπνηεο απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Οη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ 

επίζεο λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ Πνιηηεία κέζσ επίζθεςεο, 

ηειεθψλνπ ή e-mail. Οη θξαηηθνί ηζηνηφπνη πξνζθέξνπλ πιένλ λέεο 

δπλαηφηεηεο γηα ειεθηξνληθή αιιειεπίδξαζε κε ην θξάηνο.  

Αλά δεχγε, νη κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβνπλ νη ζπλαιιαγέο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη νη εμήο:  

 

 Government to Citizen (G2C)  

Οη πξσηνβνπιίεο G2C πξννξίδνληαη ζην λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηψλ κε ηελ Πνιηηεία, θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη απφ 

πνιινχο σο ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Οη 

πξσηνβνπιίεο απηέο επηρεηξνχλ λα θάλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο, φπσο ε ιήςε 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη ε πιεξσκή θφξσλ, ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο θαη πην 

εχθνιεο. Δπίζεο, επηρεηξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ δεκφζηα 

πιεξνθνξία κε ηελ ρξήζε κέζσλ φπσο νη ηζηνζειίδεο θαη ηα θηφζθηα. Έλα 

άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε πξνζπάζεηα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
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ππεξθνξησκέλεο γξαθεηνθξαηηθήο θχζεο πνιιψλ απφ ηηο δεκφζηεο 

ιεηηνπξγίεο. Κάπνηνη ππνζηεξηθηέο ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πξνηείλνπλ φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ζα πξέπεη 

λα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο «one-stop shoping» site, φπνπ νη πνιίηεο ζα 

κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψλνπλ δηάθνξεο εξγαζίεο ηνπο, εηδηθά εθείλεο νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο, ρσξίο λα είλαη 

αλαγθαία ε επηθνηλσλία ηνπ πνιίηε κε θάζε ππεξεζία μερσξηζηά. Μηα 

δπλαηφηεηα πνπ απνξξέεη απφ ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο είλαη φηη κπνξνχλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη λα απμήζνπλ ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ δηαθπβέξλεζε, κε ηελ δεκηνπξγία επθαηξηψλ 

πνπ μεπεξλνχλ πηζαλά ρξνληθά θαη γεσγξαθηθά εκπφδηα. 11,12 

 

 Government to Bussiness (G2B)  

Οη ζπλαιιαγέο G2B πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηελ Πνιηηεία ζηελ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν, φπσο ηελ 

γλσζηνπνίεζε λφκσλ, πνιηηηθψλ θαη ππνκλεκάησλ. Δπίζεο, δηεπθνιχλνπλ 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αλαλέσζε αδεηψλ θαη ηελ πιεξσκή 

θφξσλ. Έηζη, εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εηδηθά ηελ 

δεκηνπξγία κηθξψλ θαη κεζαίσλ νξγαληζκψλ. Ζ απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ελζαξξχλεη αλακθηζβήηεηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

ε αλψηεξν επίπεδν, νη ππεξεζίεο G2B πεξηιακβάλνπλ ηηο 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, δειαδή ηηο online ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηεο 

Πνιηηείαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, γηα ηελ δηάζεζε, απφ κέξνπο ηεο, 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ δηαδηθαζία είλαη δηαθαλήο θαη επηηξέπεη θαη ζε 

ζρεηηθά κηθξέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο λα δηεθδηθήζνπλ ζπκθσλίεο κε ην 

θξάηνο. Δπηπιένλ, ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ην θξάηνο είλαη ζεκαληηθή, 

θαζψο θαηαξγνχληαη νη κεζάδνληεο. 

 

 Government to Government (G2G)  

χκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο, ν ηνκέαο ηνπ G2G αλαπαξηζηά ηελ 

ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Αξθεηνί ππνζηεξίδνπλ 

φηη ε θξαηηθή ιεηηνπξγία (θεληξηθή, πεξηθεξεηαθή, ηνπηθή) νθείιεη λα 



 
4455  

βειηηψζεη θαη λα αλαβαζκίζεη ηα δηθά ηεο εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο, πξηλ θαηαζηνχλ επηηπρείο νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε ηνπο 

πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ πηπρή G2G πεξηιακβάλεη ηελ δηαλνκή 

δεδνκέλσλ θαη ηελ δηεθπεξαίσζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

θξαηηθψλ νληνηήησλ. Πξνυπνζέηεη αιιειεπηδξάζεηο εζσηεξηθά ζε θάζε 

νληφηεηα, αιιά θαη κεηαμχ ησλ νληνηήησλ ζε θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 

ηνπηθφ επίπεδν. Έηζη, είλαη δπλαηή ε κείσζε ηνπ πιενλαζκνχ δεδνκέλσλ θαη 

ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

ε έλα άιιν επίπεδν, νη ππεξεζίεο G2G κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ θπβεξλήζεσλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ εξγαιείν δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη δηπισκαηίαο. 11,12 

 

 

2.7. Μνληέιν Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Έλαο θξαηηθφο κεραληζκφο πνπ ζρεδηάδεη λα πηνζεηήζεη κηα 

πξσηνβνπιία Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο νθείιεη λα αμηνινγήζεη ηα 

επηρεηξεκαηηθά ηνπ κνληέια θαη λα επηιέμεη ηηο θαηάιιειεο ηερλνινγηθέο 

ιχζεηο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο βαζηθέο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο. Παξφιν 

πνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ζχλζεζε ησλ νξγαληζκψλ, 

ππάξρεη έλα ζχλνιν ηερλνινγηθψλ δνκψλ θαη ζπζηεκάησλ ηα νπνίν πξέπεη 

λα ελζσκαησζνχλ γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο, κε ηέηνην ηξφπν 

πνπ λα ηνπο επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο δηαλνκήο ησλ 

δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλα portal Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο απαηηεί έλα θνηλφ θαη νινθιεξσκέλν πιαίζην πνπ λα 

επηηξέπεη ζε δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο, πεξηθέξεηεο θαη δήκνπο λα 

κνηξάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα, αλεμάξηεηα απφ 

κνξθνπνηήζεηο, κεραληζκνχο θαη αξρηηεθηνληθέο. Έηζη, ν νξγαληζκφο πξέπεη 

λα έρεη κηα πιήξε εηθφλα ηεο αξρηηεθηνληθήο ζε ηερληθφ θαη πιεξνθνξηαθφ 

επίπεδν δηνίθεζεο. 

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ γίλεη θαη αξθεηά κνληέια έρνπλ πξνηαζεί γηα 

ηελ αξρηηεθηνληθή ελφο κνληέινπ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.13,14 
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 Access layer  

Πεξηιακβάλεη ηα θαλάιηα κέζσ ησλ νπνίσλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

είλαη πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, ππάιιεινη, άιιεο θπβεξλήζεηο θαη άιια κέιε ηεο 

θνηλσλίαο. Σα θαλάιηα πξφζβαζεο είλαη θξίζηκα ζεκεία ελφο κνληέινπ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη απνηεινχληαη απφ on line θαη off line 

θαλάιηα θαη δηαδξνκέο, κέζσ ησλ νπνίσλ δηαθηλνχληαη αγαζά, ππεξεζίεο θαη 

πιεξνθνξίεο. Σν επίπεδν απηφ ζεσξείηαη ην απινχζηεξν ζε φιε ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαζψο ειέγρεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Χζηφζν, είλαη απαξαίηεην 

λα παξέρεηαη έλαο θνηλφο ηξφπνο αλάθηεζεο ησλ θξαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

λα δηαηεξείηαη ζπγρξνληζκφο ζηα δηάθνξα θαλάιηα, λα δεκηνπξγεζεί έλαο 

θνηλφο ηξφπνο παξνπζίαζεο θαη αίζζεζεο ζηα δηάθνξα θαλάιηα θαη λα 

ππάξρεη αληαπφθξηζε κε ηηο αξρέο ησλ ηερλνινγηθψλ standards.  

 

 E-Government layer  

Σν επίπεδν απηφ αλαθέξεηαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ ςεθηαθψλ 

δεδνκέλσλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ ζε έλα δηαδηθηπαθφ one-stop ζχζηεκα. Σν 

απνηέιεζκα ζα είλαη ε βειηησκέλε πξφζβαζε ζηηο θξαηηθέο πεγέο, κείσζε 

ηνπ θφζηνπο θαη πςειφηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηιακβάλεη ηελ 

ειεθηξνληθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πνιίηεο (G2C), ηηο επηρεηξήζεηο (G2B), 

ηνπο ππαιιήινπο (G2E) θαη άιιεο θξαηηθέο νληφηεηεο (G2G). Σν επίπεδν 

απηφ επηηξέπεη, κε ηελ ρξήζε ελφο web browser, ηελ αλάθηεζε 

πιεξνθνξηψλ κέζα απφ έλα απιφ παξάζπξν. Σν ζχζηεκα έρεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ θαη επηηξέπεη ηελ δηαζχλδεζε 

δηαθξηηψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. Ζ Πνιηηεία κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε θαη 

λα δηαρεηξηζηεί φια ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο, δίλνληαο ζπγρξφλσο 

ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο απφ ηηο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο. 13,14 

Ζ ρξήζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζα κεηψζεη ηελ 

θαζπζηέξεζε θαη ζα βειηηψζεη ηελ ξνή ηεο πιεξνθνξίαο. Υσξίο κηα ηέηνηα 

δνκή, νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα εληνπίδνπλ νη ίδηνη ηηο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο 

ζα πξέπεη λα απεπζπλζνχλ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ πνιιαπιέο πιεξνθνξίεο, 
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θάηη ην νπνίν είλαη ρξνλνβφξν. Έηζη, ε ρξήζε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν κηαο δνκήο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, αθνχ επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα κεηψζνπλ απηή ηελ 

δπζθίλεηε δηαδηθαζία, ζε έλα βήκα.  

Αθνχ νη θξαηηθνί κεραληζκνί είλαη αξθεηά πεξίπινθεο νξγαλψζεηο κε 

εθαηνληάδεο ππεξεζίεο, ηκήκαηα θαη δνκέο, έλα ηέηνην εληαίν ζχζηεκα είλαη 

αθφκα ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη φηη είλαη 

δχζθνιν λα απνθαζηζηεί πνηεο εθαξκνγέο θαη ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα πην 

θαηάιιεια γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Έλαο άιινο 

ιφγνο είλαη ηερληθφο. Ζ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα 

πξνθχςεη κφλν εάλ φιεο νη δεκφζηεο αξρέο είλαη ζπλδεδεκέλεο θαη ηα 

ζπζηήκαηα ηνπο είλαη δηαιεηηνπξγηθά. Απαηηείηαη πςειή ηερλνινγία, 

ελνπνίεζε ζπζηεκάησλ θαη ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο. 

Απφ ηελ νπηηθή δηαρείξηζεο ηνπ portal, είλαη απαξαίηεηε ε θηιηθφηεηα 

ζηνλ ρξήζηε, ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ απφ απηφλ, νη δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο, 

ηα αιιειεπηδξαζηηθά πνιπκέζα θαη ηα γξαθηθά, ηα e-mail, ηα εκεξνιφγηα 

θ.α. Απαξαίηεηε είλαη θαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ ρξεζηψλ. Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζεσξείηαη ε αζθάιεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ, κέζσ δηαδηθαζίαο ςεθηαθήο 

θξππηνγξάθεζεο θαη πηζηνπνίεζεο.  

 

 E-business layer  

Σν επίπεδν απηφ εζηηάδεη ζηελ ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ θαη εξγαιείσλ 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο έκπηζηνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο πιεξνθνξηψλ κέζα θαη αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο. 

Πξαθηηθά, ελνπνηεί ηηο front-end εθαξκνγέο, δειαδή ηελ δηεπαθή ρξήζηε, κε 

ηηο back-end δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νη βάζεηο δεδνκέλσλ. 13,14 

Ζ ελζσκάησζε ηνπ επηπέδνπ απηνχ ζα δεκηνπξγήζεη έλα portal φπσο 

πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν επίπεδν θαη ζα ππνζηεξίμεη επίζεο ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο G2G θαη G2E. Παξέρεη εληαία, απηφκαηε θαη real-time 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ ζε επίπεδν δεδνκέλσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ. ε επίπεδν G2E, επηηξέπεη ζηνπο ππαιιήινπο λα 
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αιιειεπηδξάζνπλ απνηειεζκαηηθά κε άιια ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο κε ηνλ 

βέιηηζην ηξφπν.  

Ζ ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ησλ 

νξίσλ ησλ νξγαληζκψλ παξακέλεη δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα, ιφγσ ηεο 

εηεξνγέλεηαο ησλ ππνινγηζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ. 

Παξαδνζηαθά, νη θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη κνλάδεο δηαηεξνχζαλ 

μερσξηζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ρσξίο ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο, είηε ζε κνλάδεο 

ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ, είηε δηαθνξεηηθνχ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί εκπφδηα 

ζηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ επηθνηλσλία θαη θαζηζηά ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ portal εμαηξεηηθά δχζθνιε. Έηζη, ε ελνπνίεζε ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ην επίπεδν, θαζψο ην εγρείξεκα ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ππάξρνληα δεδνκέλα, 

ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο. Σν επίπεδν απηφ απαηηεί ηελ ζχλδεζε (ή 

ηνπιάρηζηνλ επηθνηλσλία) ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε δηαθνξεηηθέο θξαηηθέο κνλάδεο. αλ απνηέιεζκα, ε ζχλδεζε απηή ζα 

απνθέξεη επθνιφηεξε, πην επέιηθηε θαη αμηφπηζηε πξφζβαζε ζηα θξαηηθά 

δεδνκέλα, ελψ ζπγρξφλσο ζα βειηηψζεη ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη 

ηελ δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ πφξσλ. πλνιηθά, ζα παξαηεξεζεί 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζην θφζηνο, αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

βειηίσζε ζηελ ζπλέπεηα ησλ εθξνψλ. 13,14 

 

 Infrastructure layer  

Ζ δεκηνπξγία κηαο αξρηηεθηνληθήο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην e-business 

επίπεδν απαηηεί κηα ηερλνινγηθή δνκή πνπ λα θηάλεη ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. Χζηφζν, ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζα θαη 

αλάκεζα ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο είλαη δαπαλεξή θαη 

αλαπνηειεζκαηηθή ρσξίο κηα ιεηηνπξγηθή δνκή, θνηλά standards θαη 

πξσηφθνιια αλάκεζα ζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. πλεπψο, ην επίπεδν 

απηφ εζηηάδεη ζηηο ηερλνινγίεο πνπ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ πξηλ 

πξνζθεξζνχλ νη ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αμηφπηζηα θαη 

απνηειεζκαηηθά ζην θνηλφ. Οη ηερλνινγίεο απηέο πξννξίδνληαη ζην λα 



 
4499  

ππνζηεξίμνπλ θαη λα ελνπνηήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαηά κήθνο ησλ νξγαληζκψλ, πξνζθέξνληαο ηα απαξαίηεηα 

πξφηππα θαη πξσηφθνιια κέζα απφ ηηο πξνζεγγίζεηο δηθηχσζεο θαη 

επηθνηλσλίαο.  

 

 

2.8. "Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2007 - 2013" 

 

ήκεξα, πνιιέο πηπρέο ηεο παξειζνχζεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έρνπλ αιιάμεη. Ζ Δπηηξνπή 

Πιεξνθνξηθήο πνπ δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ έλα ρξφλν πεξίπνπ, βξίζθεηαη 

ζήκεξα πνιχ θνληά ζηελ νινθιήξσζε ελφο ζρεδίνπ εζληθήο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο κε ηελ νλνκαζία Φεθηαθή ηξαηεγηθή. Σν ελ ιφγσ ζρέδην 

αθνξά ζηε ρξνληθή πεξίνδν 2007 έσο θαη 2013 θαη πξνηείλεη, αλάκεζα ζε 

άιια, ηελ πηνζέηεζε ηεο πξαθηηθήο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ θαη 

γηα ην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο. 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ην χδεπμεο, πνπ απνηειεί θαη 

αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, έρεη πιένλ θαηαθπξσζεί, 

θπβεξλεηηθή απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία εζληθήο δεκφζηαο πχιεο ζην 

Γηαδίθηπν έρεη ήδε ιεθζεί, ελψ ζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί πκβνχιην 

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

ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ έξγσλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ. Μάιηζηα, ην πκβνχιην ήδε εθπνλεί κειέηε 

γηα ηελ απνηχπσζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο. 13,14 

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

γλσζηφο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ νχησο ή 

άιισο δε βιέπεη θαη θακία νπζηαζηηθή δηαθνξά ζηελ επαθή ηνπ κε ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα θχξηα 

εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

δελ είλαη ηερληθά. Δίλαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά. Σν e-government πξέπεη 

λα αθνινπζείηαη απφ αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε, ηε θηινζνθία θαη ηε δνκή ησλ 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.syzefxis.gov.gr/gr/
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
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δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Απαηηεί εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αιιά 

θαη ησλ πνιηηψλ, αληηκεηψπηζε πιήζνπο ζεζκηθψλ δεηεκάησλ, ζεκαληηθή 

δηείζδπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Όια απηά ηα εκπφδηα ζηελ εμάπισζε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα ιπζνχλ άκεζα θαη ε αξρή θαιφ ζα 

ήηαλ λα γίλεη κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο άγλνηαο ησλ πνιηηψλ, πνπ ζηελ 

παξνχζα θάζε ειάρηζηε γλψζε έρνπλ γχξσ απφ ην ηη ζεκαίλεη Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο, ηη αιιαγέο ζα θέξεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ην e-

government, ηη είλαη ην πξφγξακκα Αξηάδλε ή ην πξφγξακκα Θεζέαο. 

Αθφκα θαη ην ηειεηφηεξν ηερλνινγηθφ ζχζηεκα γηα λα ραξαθηεξηζηεί 

πεηπρεκέλν, απαηηεί, αλ κε ηη άιιν, ρξήζηεο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, κεηά απφ κηα πεληαεηία e- πξνζπάζεηαο ζην 

πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο eEurope, δηαπίζησζε φηη ε πνξεία ηεο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ 2010 ζα έπξεπε λα επαλαπξνζδηνξηζηεί. Ζ πξσηνβνπιία 

eEurope έδσζε φ,ηη είρε λα δψζεη, αιιά ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ ήηαλ 

επαξθή. Γηάθνξεο κεηξήζεηο, έξεπλεο θαη κειέηεο ππέδεημαλ φηη ε Δπξψπε 

δελ αμηνπνηεί ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ελψ δελ 

πξαγκαηνπνηεί θαη ηηο αλαγθαίεο, βάζεη ζηφρσλ, επελδχζεηο ζε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. 

Βγάδνληαο, ινηπφλ, ην πξφζεκα "e", ε ΔΔ παξνπζίαζε ηε ζηξαηεγηθή 

i2010 πνπ θηλείηαη γχξσ απφ ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: ηελ αγνξά, ηηο 

επελδχζεηο θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Σν πξφζεκα i πεξηιακβάλεη ηξεηο 

εξκελείεο, νη νπνίεο αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ηαπηίδνληαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ κε ηηο πξνηάζεηο πνπ είρε θαηαζέζεη ε δηθή καο Δηδηθή Γξακκαηεία γηα 

ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: 13,14 

 H πξψηε εξκελεία-ζηφρνο ("internal market for information services") 

αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ ρψξνπ γηα ηελ ΚηΠ, 

φπνπ ε ηερλνγλσζία θαη ε ηερλνινγία ζα δηαρένληαη κε κεγαιχηεξε 

ηαρχηεηα θαη ζα αμηνπνηνχληαη απφ φινπο ηνπο πνιίηεο.  

 Ζ δεχηεξε εξκελεία-ζηφρνο ("investment in ICT innovation for 

competitiveness") επηθεληξψλεηαη ζην δήηεκα ησλ επελδχζεσλ γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1111
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επηθνηλσληψλ θαη αθνξά θπξίσο ζηελ άλνδν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηφζν ησλ θξαηψλ-κειψλ φζν θαη ζπλνιηθά ηεο ΔΔ.  

 H ηξίηε θαη ηειεπηαία εξκελεία-ζηφρνο ("inclusion and better quality of 

life") αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηνπο 

Δπξσπαίνπο πνιίηεο, θαζψο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε φρεκα πάληα ηελ ΚηΠ. 

 

 

2.9. Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ απόδνζε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

 

Πέξαλ ησλ ελδηάκεζσλ αμηνινγήζεσλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ηεο ΚηΠ θαη ησλ δηάθνξσλ κεηξήζεσλ πνπ δηελεξγεί ε ΔΔ, 

απνγνεηεπηηθά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα δηάθνξσλ κειεηψλ αλαθνξηθά κε 

ηε δηείζδπζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα, φπσο 

απνθαιχπηεη ε έξεπλα "User Satisfaction and Usage Survey of 

eGovernment services" (Έξεπλα γηα ηε ρξήζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ρξεζηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο), πνπ 

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

ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ηκήκαηνο eGovernment ηεο ΔΔ, ν κέζνο φξνο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην ζηελ Δπξψπε θπκαίλεηαη κεηαμχ 

ηνπ 5 κε 10% ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δπί ηεο νπζίαο, ινηπφλ, ην 90% 

ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο θπβέξλεζεο κε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη 

δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη κέζσ Γηαδηθηχνπ, γίλνληαη ηειηθά κέζσ 

ησλ παξαδνζηαθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο, δειαδή δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

γθηζέ θαη νπξέο. 

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

εηθφλα ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ κειψλ. Γηα παξάδεηγκα ε ρψξα καο - ε νπνία 

νχησο ή άιισο ζε φ,ηη αθνξά ζε ηερλνινγηθά δεηήκαηα έρεη "θιείζεη" ηελ 

ηειεπηαία ζέζε - θηλείηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα, ελψ θαη ε Γεξκαλία δελ 

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

Δμαηξέζεηο απνηεινχλ ε Ηξιαλδία, ε Γαλία, ε Ννξβεγία θαη ε Αγγιία, φπνπ 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
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παξαηεξείηαη απμεκέλε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

απφ ηνπο πνιίηεο, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηε κεγαιχηεξε δηείζδπζε ηνπ 

Internet ζηηο ρψξεο απηέο, ζηελ θαιή e-νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπο, 

αιιά θαη ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ ζπρλά δπζθνιεχνπλ ζεκαληηθά 

ηελ επίζθεςε ελφο πνιίηε ζε θάπνηα δεκφζηα ππεξεζία.15,16 

Υαξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζηε 

Ννξβεγία, ν αξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ κέζσ 

δηθηπαθήο πιαηθφξκαο ην 2003, αλήιζε ζηηο 1,1 εθαη. δειψζεηο, δειαδή ζην 

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

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

δειψζεηο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 1,3 εθαη. θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. Ο 

κηθξφηεξνο αξηζκφο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ κέζσ ηνπ 

Internet, ζπλαληάηαη ζην Βέιγην, θαζψο κφιηο ην 1% ησλ Βέιγσλ 

θνξνινγνπκέλσλ επέιεμαλ ηελ ειεθηξνληθή νδφ ππνβνιήο, ελψ θαη ζηε 

Γεξκαλία κφλνλ ην 4% ησλ θνξνινγνπκέλσλ δελ επηζθέθζεθε ηηο θαηά 

ηφπνπο εθνξίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην 

επηρείξεκα ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαηαξξίπηεηαη απφ ηνπο 

Ηζπαλνχο πνπ, παξφηη δελ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ρηφληα ησλ Βνξείσλ, 

ην 2003 ππέβαιαλ ηε θνξνινγηθή ηνπο δήισζε online ζε πνζνζηφ 14%. 

 

Κπβεξλεηηθά one-stop-shop 

 

Σα παξαπάλσ πνζνζηά βέβαηα δελ πξέπεη λα παξεξκελεπζνχλ, 

θαζψο αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

φρη ζηελ χπαξμή ηνπο απηή θαζαπηή. Αλ ξίμνπκε κηα καηηά ζηελ ειεθηξνληθή 

εηνηκφηεηα ησλ δηάθνξσλ θξαηψλ-κειψλ, ζα δνχκε φηη ε Διιάδα απνηειεί 

κηα απφ ηηο ειάρηζηεο ρψξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ θπβεξλεηηθφ portal. πλήζσο 

ηα θξάηε δεκηνπξγνχλ έλα ειεθηξνληθφ "one-stop-shop", φπνπ ηφζν νη 

πνιίηεο φζν θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα εληνπίζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Αμίδεη, βέβαηα, λα ζπκπιεξψζνπκε φηη ην πξψην 

βήκα γηα ηελ "ειιεληθή θπβεξλεηηθή πχιε" πξνζθάησο νινθιεξψζεθε, κε 

εηδηθή θπβεξλεηηθή απφθαζε πνπ θάλεη ιφγν γηα ηε "Γεκηνπξγία εζληθήο 
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δεκφζηαο πχιεο ζην Γηαδίθηπν ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο 'ππεξεζία κηαο 

ζηάζεο' θαη ζα απνηειεί ην θχξην ζεκείν γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο 

πιεξνθνξίεο, ππεξεζίεο θαη πξντφληα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο". 

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

ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, δεκηνχξγεζε δηάθνξνπο δείθηεο, 

ελψ ζε ζπλελλφεζε κε ηα ίδηα ηα θξάηε πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο 

ιίζηαο κε 20 βαζηθέο δεκφζηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο - 12 πξνο ηνπο 

πνιίηεο θαη 8 πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Πξνο πνιίηεο 

 

1. Φφξνο εηζνδήκαηνο: δήισζε, εηδνπνίεζε εηζθνξψλ, πιεξσκή  

2. Τπεξεζίεο εχξεζεο εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αίηεζεο γηα 

εξγαζία ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ  

3. Πηζηνπνηεηηθά (γελλήζεσλ, γάκνπ): αίηεζε θαη απνζηνιή  

4. Αίηεζε γηα θνηλσληθά επηδφκαηα  

5. Πξνζσπηθά έγγξαθα (ηαπηφηεηα, δίπισκα νδήγεζεο θ.ιπ.)  

6. Άδεηα απηνθηλήηνπ  

7. Οηθνδνκηθέο άδεηεο  

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

9. Υξήζε δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ (ειεθηξνληθνί θαηάινγνη, κεραλέο 

αλαδήηεζεο)  

10. Δγγξαθέο ζε ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα, θαζψο θαη αηηήζεηο γηα 

απνιπηήξηα θαη πηπρία 15,16 

11. Αλαθνηλψζεηο αιιαγήο θαηνηθίαο  

12. Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα πγείαο (π.ρ. ιίζηεο αλακνλήο ζηα 

λνζνθνκεία) 

 

Πξνο επηρεηξήζεηο 

 

1. Φφξνο εηζνδήκαηνο/εξγνδνηηθή εηζθνξά: πιεξσκή, εγγξαθή  

2. Γεκνηηθφο θφξνο: δήισζε, εηδνπνίεζε, πιεξσκή  

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1478
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3. ΦΠΑ: εγγξαθή, δήισζε, πιεξσκή  

4. χζηαζε εηαηξίαο  

5. Τπνβνιή πιεξνθνξηψλ ζε ζηαηηζηηθά γξαθεία  

6. Άδεηεο εμαγσγψλ  

7. Άδεηεο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ  

8. Γεκφζηεο πξνκήζεηεο. 

Παξάιιεια, ζέινληαο λα εμεηάζεη θαη ην πνζνζηφ 

"'ειεθηξνληθνπνίεζεο" ησλ ππεξεζηψλ - γηα παξάδεηγκα άιιν είλαη λα 

παξέρεηαη ε ζειίδα κηαο αίηεζεο ειεθηξνληθά θαη άιιν λα κπνξεί θαη λα 

θαηαηεζεί ειεθηξνληθά - ε ΔΔ πηνζέηεζε κηα κέζνδν πνπ είρε αλαπηχμεη ε 

νιιαλδηθή θπβέξλεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θάζε ππεξεζία αλάινγα κε 

ην βαζκφ ηεο ειεθηξνληθήο ηεο σξίκαλζεο κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζηα 4 

παξαθάησ ζηάδηα: 

 Πξψην ζηάδην: Απιή παξνρή πιεξνθνξηψλ .  

 Γεχηεξν ζηάδην: Αιιειεπίδξαζε (γηα παξάδεηγκα ην "θαηέβαζκα" 

αηηήζεσλ).  

 Σξίην ζηάδην: Αιιειεπίδξαζε "δηπιήο θαηεχζπλζεο" (ε αίηεζε 

επεμεξγάδεηαη άκεζα θαη ην αίηεκα θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά).  

 Σέηαξην ζηάδην: πλαιιαγέο (ην αίηεκα ηθαλνπνηείηαη ειεθηξνληθά ή 

κηα πιεξσκή νινθιεξψλεηαη ειεθηξνληθά). 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε εδψ φηη δελ γίλεηαη φιεο νη ππεξεζίεο λα 

θζάζνπλ ην ηέηαξην ζηάδην. Γηα παξάδεηγκα, ε έθδνζε δηαβαηεξίνπ κπνξεί 

λα θζάζεη κέρξη ην ηξίην, αθνχ ην δηαβαηήξην απηφ θαζαπηφ ζα πξέπεη λα 

πεξάζεη ν πνιίηεο απηνπξνζψπσο λα ην παξαιάβεη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία. 15,16 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε πιένλ νινθιεξσκέλε 

ειιεληθή ειεθηξνληθή δεκφζηα ππεξεζία είλαη ην TAXISnet, πνπ πιένλ 

βξίζθεηαη θαη ζε θάζε αλαβάζκηζεο. Ζ ειεθηξνληθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ αθνξά κφλν ζηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ web ζειίδσλ ηνπο, αλ θαη, θαηά κέζν φξν, ηειηθά ε 

ρψξα καο βξίζθεηαη ζην δεχηεξν ζηάδην ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ 

ειεθηξνληθήο σξίκαλζεο. 
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ε απηήλ ηε δεχηεξε ζέζε κάο αλεβάδνπλ εθηφο ηνπ TAXISnet, ην site 

ηνπ ΟΑΔΓ κε ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο εχξεζεο εξγαζίαο, ην ΗΚΑnet θαη ην 

site ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ. Παξάιιεια, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη 

θαη ε θηινζνθία ηεο ΔΔ, πνπ αθφκα θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ειεθηξνληθά, θάπνηεο θνξέο ηελ απνδέρεηαη σο ειεθηξνληθή ππεξεζία. Γηα 

παξάδεηγκα, ε πιεξνθφξεζε πνπ δίλεηαη κέζσ ηνπ site ησλ ΚΔΠ 

πξνζκεηξάηαη απφ ηελ Κνηλφηεηα σο ειεθηξνληθή ππεξεζία. 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πάλησο φηη, πέξαλ ησλ ππνρξεψζεψλ καο 

πεξί δαπαλψλ θαη απνξξνθήζεσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα 

ηελ ΚηΠ, σο ην 2008 νθείιακε λα έρνπκε "on air" ηνπιάρηζηνλ 10 απφ ηηο 

ζπλνιηθά 20 βαζηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηεο ΔΔ. 

 

 

2.10. Σα νθέιε ηεο εθαξκνγήο ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

 

Σα νθέιε απφ ηελ ελζσκάησζε εθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο είλαη πνιιαπιά θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Γεληθά, ν ζηφρνο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηξηψλ θχξησλ παξαγφλησλ ζηελ θνηλσλία (θξάηνο, 

πνιίηεο, επηρεηξήζεηο) πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή πξφνδν ζηελ ρψξα. Δπηκέξνπο νθέιε είλαη ηα εμήο: 

1. Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Οη λέεο ηερλνινγίεο εληζρχνπλ 

ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο πνιχπινθεο δεκφζηεο 

δηαδηθαζίεο. Οη εθαξκνγέο δηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ 

εμνηθνλφκεζε ζηελ ζπιινγή θαη κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, ηελ 

πξνβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο. 

Πηζαλή είλαη θαη ε κειινληηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, κέζα απφ ηελ 

δηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ θξαηηθφ ηνκέα. 15,16 

2. Βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ. Ζ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ κε θέληξν ηνλ 

πνιίηε είλαη ην θεληξηθφ ζηνηρείν ζηηο ζηξαηεγηθέο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο φισλ ησλ ρσξψλ. Οη επηηπρεκέλεο ππεξεζίεο 
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ρηίδνληαη κε βάζε ηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε, θάηη 

πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο on line ππεξεζίεο. Ζ εζηίαζε ζηνλ πειάηε 

ζεκαίλεη φηη έλαο ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζεη ηηο 

πνιχπινθεο θξαηηθέο δνκέο θαη ζρέζεηο. Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζε απηφ ηνλ ζηφρν, δηεπθνιχλνληαο ηηο θπβεξλήζεηο λα 

θαίλνληαη ζαλ έλαο ελνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θαη παξέρνληαο εληαίεο 

on line ππεξεζίεο. Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε φιεο ηηο ππεξεζίεο ε 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε πξέπεη λα αλαπηπρζεί ππφ ην πξίζκα ηεο 

δήηεζεο θαη ησλ αμηψλ ηνπ ρξήζηε. 

3. Μπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Σν 

Ίληεξλεη κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο εκπιεθφκελεο νληφηεηεο λα 

κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο θαη λα πεηπραίλνπλ ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη 

ηελ θξνληίδα ησλ αζζελψλ. Χζηφζν, ε δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ ζα 

εγείξεη ζέκαηα πξνζηαζίαο επαίζζεησλ δεδνκέλσλ θαη νη δπλαηέο 

αληαιιαγέο δεδνκέλσλ πξέπεη λα κειεηεζνχλ πνιχ πξνζεθηηθά. 

4. Απνηειεί ζεκαληηθό θίλεηξν γηα κεηαζρεκαηηζκό ηεο 

δηαθπβέξλεζεο. Όιεο νη θπβεξλήζεηο αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα 

φπσο ν εθκνληεξληζκφο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Δμειίμεηο, φπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, ε κεηαβαιιφκελε 

δήηεζε, νη θνηλσλίεο πνπ αιιάδνπλ θαη νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο 

ησλ πνιηηψλ, ζεκαίλνπλ φηη ε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπλερήο. Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ ππνζηεξίμεη 

κεηαζρεκαηηζκνχο ζε πνιινχο ηνκείο. 

5. Δκπηζηνζύλε ησλ πνιηηώλ πξνο ηελ θπβέξλεζε ηνπο. Ζ 

νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο 

πνιίηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ ζσζηή δηαθπβέξλεζε. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, 

δηεπθνιχλνληαο ηνπο πνιίηεο λα αλακεηρζνχλ ζηηο πνιηηηθέο 

δηαδηθαζίεο, πξνσζψληαο ηελ αλνηρηή θαη ππεχζπλε δηαθπβέξλεζε 

θαη απνηξέπνληαο ηελ δηαθζνξά. Δπηπιένλ, κπνξεί λα βνεζήζνπλ 
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αηνκηθέο θσλέο λα αθνπζηνχλ δεκφζηα, λα πξνβάιινπλ ηελ 

δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε δεκφζηα δεηήκαηα θαη 

λα θέξνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πην θνληά ζηνλ πνιίηε. 15,16 

6. Δλίζρπζε ηεο δεκνθξαηίαο. Πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξν πξνζβάζηκεο θπβέξλεζεο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θάλεη πξάμε ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ηελ νπζηαζηηθή 

πιεξνθφξεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα πνιηηηθά δξψκελα, φια κε 

απνθιεηζηηθή ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε 

γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε είλαη ε αλαηξνπή ηνπ θιίκαηνο 

αδηαθνξίαο θαη απαμίσζεο ησλ ζεκεξηλψλ πνιηηψλ γηα ηα 

ηεθηαηλφκελα ζηνπο ρψξνπο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο, 

γεγνλφο πνπ εθθξάδεηαη κε ζαθή ηξφπν, κεηαμχ άιισλ, κε ην 

απμαλφκελν πνζνζηφ απνρήο απφ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Ζ 

ειεθηξνληθή πνιηηεία πξνζθέξεη έλαλ απιφ ηξφπν γηα ηελ αλάθηεζε 

θαη ηε κειέηε επίζεκσλ εγγξάθσλ, φπσο πξνυπνινγηζκψλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, πξνηεηλφκελεο θαη ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, 

πξαθηηθά θνηλνβνπιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ θαη πξαθηηθά έξγνπ 

δηαθφξσλ επηηξνπψλ. Ζ δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηε 

ζπδήηεζε πνπ πξνεγείηαη ηεο ιήςεο θάζε απφθαζεο κε δεκνθξαηηθφ 

ηξφπν, κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θάζε ζηηγκή ηεο εκέξαο, θάλεη ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο πην εχθνιε θαη πην ειθπζηηθή θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθή.  

7. Καιύηεξν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. Ζ ηερλνινγία είλαη έλαο 

απνδεδεηγκέλνο θαηαιχηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ θξαηηθφ 

ηνκέα θαη ε εγθαηάζηαζε κηα ππνδνκήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

βνεζά ζηελ δεκηνπξγία θηιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κε 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην θξάηνο. Μεηψλνληαο 

ηνπο πιενλαζκνχο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ άκεζε 
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θαη απνηειεζκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ, ε Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο πνπ πξνζειθχνπλ επελδπηέο. 

8. Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ππνβαζκηζκέλσλ θνηλνηήησλ. Ζ 

ηερλνινγία θαζηζηά δπλαηή ηελ πξφζβαζε ηνπο θξάηνπο ζε 

απνκνλσκέλεο νκάδεο ή θνηλφηεηεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο δσήο ηνπο. 

Πεξηιακβάλεη ηελ ελδπλάκσζε ηνπο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ δηαλνκή βαζηθψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε απηέο. 15,16 

9. Οθέιε θαη ζε άιιεο θαηεπζύλζεηο. Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

ζπλεηζθέξεη θαη ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κεηψλνληαο ηηο δαπάλεο, 

κέζα απφ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά πξνγξάκκαηα, βειηηψλνληαο 

ηελ παξαγσγηθφηεηα κέζα απφ ηελ απινπνίεζε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο.  

πλνςίδνληαο, ηα νθέιε αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ πέληε 

θαηεγνξίεο:  

1. Φζελφηεξα. Παξαγσγή εθξνψλ ζε ρακειφηεξν θφζηνο.  

2. Πεξηζζφηεξα. Παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ εθξνψλ.  

3. Γξεγνξφηεξα. Παξαγσγή εθξνψλ ζε ιηγφηεξν ρξφλν.  

4. Καιχηεξα. Παξαγσγή εθξνψλ κε θαιχηεξε πνηφηεηα.  

5. Νέα. Παξαγσγή λέσλ εθξνψλ.  

 

 

2.11. Σν κέιινλ ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Γπζθνιίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζηελ αλάπηπμε, ελζσκάησζε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ εθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Αθφκα θαη ην 

απινχζηεξν ιάζνο, φπσο ν έιεγρνο ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλαιιαγψλ, κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ κηα θπβέξλεζε ζα 

απνθαζίζεη λα πηνζεηήζεη ζηξαηεγηθέο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηεο, ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πξνθχπηνπλ, ηηο νπνίεο θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ζην κέιινλ. Οη θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο είλαη νη εμήο:  
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1. Αλάπηπμε ππνδνκήο (Infastructure). Οη ρψξεο πνπ πηνζεηνχλ ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε αγσλίδνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

βαζηθή ππνδνκή γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα 

επηθνηλσληαθά εξγαιεία. Πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αλ θαη 

έρνπλ ηελ βνχιεζε, δελ δηαζέηνπλ ηελ ππνδνκή γηα ηελ άκεζε 

αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Απηέο νη ρψξεο νθείινπλ λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε 

ππνδνκήο, αλαπηχζζνληαο θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα 

ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλαγθαίαο 

ζπλδεζηκφηεηαο ησλ θξαηηθψλ δνκψλ.  

2. Αζθάιεηα (Security). Κάζε θπβέξλεζε ζα αληηκεησπίζεη δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηεο 

απφ παξαβηάζεηο πνπ απεηινχλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

πνιηηψλ ζην ζχζηεκα. Σα ζέκαηα αζθαιείαο πεξηιακβάλνπλ 

πξνζηαζία ελάληηα ζε hackers θαη ηνχο, εμαζθαιίδνληαο ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξαθψλ θαη ηελ απνηξνπή ηεο 

ππνθινπήο ή ηελ παξαπνίεζε πιεξνθνξηψλ. 17,18,19 

3. Πξνζσπηθά δεδνκέλα (Privacy). Αθφκα θαη γηα ηηο θπβεξλήζεηο πνπ 

έρνπλ ζπγθεληξσηηθή δνκή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ πνιηηψλ, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε παξνπζηάδεη 

θάπνηεο λέεο πξνθιήζεηο. Ζ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζε 

ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, αλ θαη γίλεηαη κε ην ζθεπηηθφ ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπο, ελέρεη θηλδχλνπο, θαζψο ηα δεδνκέλα κνηξάδνληαη 

δηάθνξεο ππεξεζίεο. Πνιιά ζπζηήκαηα ζπιιέγνπλ, απνζεθεχνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ 

ππεξεζηψλ ή αθφκα θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ. 

Γηα λα δηαηεξεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε θαη λα απνθεπρζνχλ παξαλνκίεο ζηελ ρξήζε ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κηα θπβέξλεζε νθείιεη λα πξνζδηνξίζεη ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα πεξηνξίζεη ηελ δηαλνκή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ζε πξφζσπα θαη νξγαληζκνχο πνπ ν ρξήζηεο δελ εηζήγαγε ηα 
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ζηνηρεία, κέζα θαη έμσ απφ ηελ θξαηηθή κεραλή. Οη θπβεξλήζεηο 

νθείινπλ, επίζεο, λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ρξεζηψλ κέζσ ησλ cookies θαη ηελ 

πηζαλφηεηα θάπνηνο λα κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα εληνπίζεη 

ζπκπεξηθνξέο ζε έλα ρξήζηε. 

4. Δκπηζηνζύλε (Trust). Σα πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο νθείινπλ λα νηθνδνκήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε αλάκεζα 

ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ 

εκπηζηνζχλε ζα πξέπεη λα νηθνδνκεζεί απφ ηα πξψηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο ηεο πξσηνβνπιίαο θαη λα αλαθέξεηαη ζε θάζε 

εκπιεθφκελε νληφηεηα. Ζ κεγαιχηεξε αλεζπρία πνπ δηέπεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο νληφηεηεο είλαη φηη ε αιιαγή πνπ επηθέξεη 

έλα λέν ζχζηεκα ζα έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζε απηέο. Ζ 

εκπηζηνζχλε πεξηιακβάλεη επίζεο δχν πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα 

θάζε on line ππεξεζίαο, ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Υσξίο ην θιίκα εκπηζηνζχλεο, νη πνιίηεο 

πνπ είλαη ήδε δηζηαθηηθνί κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζα 

απνθχγνπλ θάζε πξνζπάζεηα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε κπνξεί θαη νθείιεη λα παίμεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο πνπ 

εθαξκφδεη. 

5. Φεθηαθό ράζκα (Digital Divide). Οη δηαθνξέο ζηελ πξφζβαζε ησλ 

ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ θαιείηαη ζπλήζσο 

«ςεθηαθφ ράζκα», αθνξά έλα ζχλνιν απφ δεηήκαηα. Σα ράζκαηα 

ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

κπνξνχλ λα ζρεηίδνληαη κε έλα αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε 

ειηθία, ε ηνπνζεζία, ην επίπεδν εηζνδήκαηνο, ην επίπεδν κφξθσζεο, 

ε γιψζζα θαη νη εηδηθέο αλάγθεο. Σα δεηήκαηα ηνπ ςεθηαθνχ 

ράζκαηνο, πνπ θαίλεηαη λα είλαη θνηλά ζε θάζε πνιηηηζκφ θαη ρψξα, 

αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ ηθαλφηεηα γηα ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο, 

φζν θαη ζηελ ηθαλφηεηα γηα πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν. Κάζε 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία έρεη ηελ εζηθή θαη λνκηθή ππνρξέσζε λα 
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αγσλίδεηαη γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θάζε είδνπο απνθιεηζκψλ θαη λα 

κεξηκλά ψζηε ν θάζε πνιίηεο λα απνιακβάλεη εχθνιε θαη ηζφηηκε 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. Σν θξάηνο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξήζεη ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα 

φζνπο αδπλαηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αλάινγεο ειεθηξνληθέο. Ζ 

ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ πξφζβαζεο ζα είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

δήηεκα γηα ην e-Government ηνπ κέιινληνο. 17,18,19 

6. Οηθνλνκηθέο δηαθνξέο. Σν εηζφδεκα απνηειεί κηα θχξηα αλεζπρία ζε 

πινχζηεο θαη θησρέο ρψξεο. Οη νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνη έρνπλ «ηα 

ρακειφηεξα επίπεδα πξφζβαζεο, αιιά ζπρλά ηα πςειφηεξα επίπεδα 

αιιειεπίδξαζεο κε ην θξάηνο». ε έλα θξάηνο κε ζρεηηθά κηθξέο 

δαπάλεο γηα θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην 

Ίληεξλεη, ηα νηθνλνκηθά ζα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα 

εκπνδίζνπλ ην θνηλφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. 

Αθφκα θαη αλ ε πξφζβαζε είλαη ε δηαζέζηκε ζε εθείλνπο πνπ δελ ηελ 

έρνπλ, κέζσ ελφο δεκνζίνπ ρψξνπ, «δελ είλαη ην ίδην κε ην λα έρεηο 

απηφκαηε πξφζβαζε κέζσ ζχλδεζεο πςειήο ηαρχηεηαο ζην ζπίηη θαη 

ην γξαθείν». ε πην πινχζηεο ρψξεο, νη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ράζκαηα ζηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ. «Οη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν ςεθηαθφ ράζκα είλαη εθείλεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο». 

7. Δθπαίδεπζε (Training). Γεληθά, φζν αλεβαίλεη ην επίπεδν 

κφξθσζεο, αληίζηνηρα απμάλεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ Ίληεξλεη. ε θάζε 

επίπεδν εηζνδήκαηνο, νη άλζξσπνη κε αλψηεξε κφξθσζε 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ Ίληεξλεη ζε ζρέζε 

κε άιινπο ρακειφηεξεο κφξθσζεο. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαίλεηαη λα είλαη ην ζηνηρείν-θιεηδί ζε απηφ ην ράζκα. Οη 

νκάδεο ρξεζηψλ πνπ έρνπλ εκπεηξία ζην δηαδίθηπν είλαη νη πην ζπρλνί 

ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 

8. Πξόζβαζε (Accessibility). Ζ εμαζθάιηζε φηη ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο θξαηηθνχο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο είλαη έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ αλάπηπμε ηεο 
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Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο. 

Γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κηα ηζηνζειίδα είλαη πξνζβάζηκε «αλ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε κηα πνηθηιία ηξφπσλ πνπ δελ εμαξηάηαη 

απφ κηα αίζζεζε ή ηθαλφηεηα». Ζ απνηπρία πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δεκηνπξγεί ηελ απεηιή ηεο εηθνληθήο 

απνκφλσζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

9. Γηαθάλεηα (Transparency). Ζ θπβεξλεηηθή δηαθάλεηα ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ ζρεδίαζε ηεο ππνδνκήο. Οη 

πνιίηεο ζπάληα θαηαλννχλ πψο ιακβάλνληαη νη θπβεξλεηηθέο 

απνθάζεηο. Απηή ε έιιεηςε δηαθάλεηαο απνηξέπεη ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή, ηελ αλάπηπμε 

εξσηεκάησλ ή ηελ δηακαξηπξία γηα άζηνρεο απνθάζεηο. Ζ έιιεηςε 

δηαθάλεηαο, επίζεο, κπνξεί λα απνθξχςεη θαηλφκελα δηαθζνξάο ή 

επλντθήο κεηαρείξηζεο απφ ην θξάηνο. Οη θξαηηθνί δηθηπαθνί ηφπνη θαη 

νη on line ππεξεζίεο πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο αξρέο ηνπ 

δηθαίνπ, φζνλ αθνξά ηηο θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο. 17,18,19 

10. Πιεξνθόξεζε ησλ πνιηηώλ. Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα είλαη 

ππεξβνιηθά θηιφδνμεο κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, αιιά 

πηζαλφηαηα δελ ζα ππάξρεη αληίζηνηρε πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ 

γηα ηηο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. 

11. Αλζξώπηλν δπλακηθό (Human Resources). Οη αλζξψπηλνη πφξνη 

πξέπεη λα δνκεζνχλ έρνληαο θαηά λνπ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Έλα εθπαηδεπκέλν θαη πξφζπκν 

αλζξψπηλν πξνζσπηθφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηηπρία ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη ζα ρξεηαζηνχλ 

εθπαίδεπζε θαη θίλεηξα γηα λα «ελσζνχλ» κε ηελ λέα ππνδνκή. Ζ 

αλψηεξε εγεζία ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη ζα 

ληψζνπλ απεηιή απφ ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, είηε ιφγσ ηνπ 

θφβνπ εληνπηζκνχ ηεο δηαθζνξάο, είηε ιφγσ ηνπ θφβνπ φηη ζα κεησζεί 

ε δχλακε ηνπο. Ζ πνιηηηθή βνχιεζε κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ αιιαγή, εμαζθαιίδνληαο 
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επαξθή εθπαίδεπζε θαη αληακείβνληαο φζνπο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αιιαγή απηή. 

12. Benchmarking. Οη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηαθηηθά ηελ 

πξφνδν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξίζνπλ αλ νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα. Ο ππνινγηζκφο ηεο αμίαο θαη ηεο πξνφδνπ ησλ 

επελδχζεσλ είλαη έλα δχζθνιν αιιά αλαγθαίν βήκα, εάλ είλαη 

επηζπκεηή ε ππνζηήξημε ζε απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεηξήζεηο, φπσο ν αξηζκφο ησλ 

online ππεξεζηψλ, ε κείσζε ηνπ κέζνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ε κείσζε ησλ παξαπφλσλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ, ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ην θξάηνο.  

13. Πξνηεξαηόηεηεο. Τπάξρεη, βέβαηα, θαη ν θίλδπλνο πξνψζεζεο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε βάξνο βαζηθφηεξσλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο δηαθπβέξλεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Ηλδίαο 

παξνπζηάδεηαη πςειή ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ ψξα 

πνπ ζε απφζηαζε 50 ρηιηνκέηξσλ απφ ηηο πεξηνρέο απηέο ππάξρνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ην δίθηπν χδξεπζεο θαη ειεθηξνδφηεζεο. 

17,18,19 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
  

Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

Ζ θαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη 

ζεηηθή πνξεία πξνφδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά δελ παξαθνινπζεί 

επαξθψο ηηο πξνθιήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

αληαπνθξηζεί, θαη εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξέο 

δπζιεηηνπξγίεο θαη πξνβιήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ. Ζ 

πξφνδνο πνπ έρεη ζπληειεζηεί βαζίδεηαη ζε δχν ππιψλεο παξεκβάζεσλ. 

Πξψηνλ ζηελ πξνψζεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ εηζαγσγή 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην πιαίζην 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2000-

2006», θαη δεχηεξνλ ζε κέηξα ζεζκηθνχ εθζπγρξνληζκνχ.  

ε φηη αθνξά ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, ην παιαηφηεξν 

εγρείξεκα ζηελ Διιάδα ηνπνζεηείηαη ην 1994, φηαλ δφζεθε ζε εθαξκνγή ην 

πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο», ην νπνίν πξνέβιεπε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ηελ πεξίνδν 

1994-2000. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1998, δίλεηαη ζε ρξήζε ην θαηλνηφκν 

ζχζηεκα ηνπ παλειιαδηθνχ αξηζκνχ 1502, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη πνιίηεο 

κπνξνχλ λα δεηνχλ έλα αξηζκφ απφ δεκφζηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα. Σν 

1999 ςεθίδεηαη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», 

ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο ΣΠΔ ζε βαζηθά πεδία 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε δεκφζηα δηνίθεζε (παηδεία, πγεία, θιπ.) θαη ζε 

φιν ην εχξνο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο κε 

ην θξάηνο. 20,21,22,23 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 3242 πνπ ςεθίζηεθε ην 2004, φιεο νη 

δηνηθεηηθέο ζπλαιιαγέο δηελεξγνχληαη θαη νινθιεξψλνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. (άξζξν 8, παξ. 1). Δπίζεο, ε 

Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηε δηαζηαχξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ κε 
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ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ (άξζξν 8, παξ.2). χκθσλα κε ηνλ λφκν 3200 

πνπ ςεθίζηεθε ην 2003, φιεο νη Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ζα παξέρνπλ 

επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίεο ζε άιιεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο πνπ 

επεμεξγάδνληαη αηηήκαηα δηαηκεκαηηθνχ ραξαθηήξα. (άξζξν 25).  

ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ έξγα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία 

ππνζηεξίδνπλ δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο. ην πιαίζην ηνπ 2νπ 

ΚΠ έρνπλ πινπνηεζεί ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνχο έξγα 

πιεξνθνξηθήο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεο ησλ 60 εθαη. €. Σα 

έξγα απηά είραλ ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: 

 Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεκαληηθψλ 

ηνκέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

 Τπνβνήζεζε ζηελ άζθεζε νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ.  

 Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ ηερληθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Γηαηήξεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο 

επαγγεικαηίεο, ηελ απαζρφιεζε, ηε βηνκεραλία, ην εκπφξην, ην 

πεξηβάιινλ, ηηο κεηαθνξέο, ηελ πγεία.  

 Γεκηνπξγία ελδν-ππεξεζηαθήο θαη δη-ππεξεζηαθήο δηθηπαθήο ππνδνκήο. 

Δμαζθάιηζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλδεζηκφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ. 

ην πιαίζην απηψλ ησλ δξάζεσλ, πινπνηήζεθαλ δηάθνξα πξνγξάκκαηα 

θαη έξγα εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ηα 

παξαθάησ:  

 Σν πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο»: πεξηειάκβαλε έξγα πνπ αθνξνχλ ζην 

δηνηθεηηθφ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζηελ αλάπηπμε 

νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηελ πεξίνδν 1994-1999.  

 Σν Πξφγξακκα «Πνιηηεία»: πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνιηηηθήο θαη ηηο 

βαζηθέο δξάζεηο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ 

Διιάδα. Σν πιαίζην απηφ ζπκπιεξψλεηαη κε ηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα «Γηνίθεζε κε ηφρνπο» θαη «Γείθηεο Αμηνιφγεζεο θαη 

Δπηδφζεσλ».  
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 Σν πξφγξακκα «ύδεπμηο»: Αθνξά ηε κειέηε θαη δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ 

Γηθηχνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη έρεη σο ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ελφο 

εληαίνπ ηερληθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο επηθνηλσλίαο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. 20,21,22,23 

 Σν πξφγξακκα «Αξηάδλε»: Έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο 

πνπ ιακβάλεη ν πνιίηεο απφ ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ηεο ρψξαο, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Μέζα απφ ην πξφγξακκα απηφ θαη ππφ ην πξίζκα ηεο 

αλάγθεο γηα ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ γηα κηα «Ζιεθηξνληθή 

Κπβέξλεζε», ελνπνηνχληαη πνιιέο παξάιιειεο πξσηνβνπιίεο, φπσο ε 

ειεθηξνληθή δηάζεζε ηνπ Οδεγνχ ηνπ Πνιίηε, ην θέληξν θιήζεο 1464, ην 

πξφγξακκα Αζηεξίαο, ε δεκηνπξγία one-stop shops, ε ςεθηνπνίεζε 

εληχπσλ, ε απινπνίεζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θ.α.. Οη δηνηθεηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ζα είλαη πξνζπειάζηκα απφ ηνλ πνιίηε 

κέζσ ηειεθψλνπ, ίληεξλεη θαη κέζσ δνκψλ εμππεξέηεζεο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν.  

Πνιιά άιια έξγα λέσλ ηερλνινγηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί ή βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ 

(ζπλαιιαγψλ θαη ελεκέξσζεο) ησλ δεκνζίσλ ηξαπεδψλ, Κέληξσλ 

Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε, Ννζνθνκείσλ, Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη άιισλ 

δεκνζίσλ θνξέσλ. Δλδεηθηηθά, ηέηνηεο δξάζεηο είλαη ε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θνξνινγίαο θαη ηεισλείσλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο, ε 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ 

θξάηεζεο απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ε αλάπηπμε αξηζκεηηθνχ κνληέινπ 

κεγάιεο αθξίβεηαο γηα ηελ πξφγλσζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ απφ ην Τπνπξγείν 

Δζληθήο άκπλαο, θαζψο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ΗΚΑ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εμππεξεηεί Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο θαη 

Τπεξεζίεο πλαιιαγψλ. ε φηη αθνξά ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, απηή πξνβιέπεηαη λα εληζρπζεί 

επηπιένλ ηα επφκελα ρξφληα. Παξάιιεια, ζρεδηάδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο 
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γεληθεπκέλνπ πιαηζίνπ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην, ην νπνίν ζα 

αθνινπζεί κηα εληαία θηινζνθία εμππεξέηεζεο, ρσξίο βέβαηα λα θαηαξγεζνχλ νη 

παξαδνζηαθνί ηξφπνη ζπλαιιαγήο (θπζηθή παξνπζία, αιιεινγξαθία, ηειέθσλν, 

fax). 

Δπίζεο, έλα κεγάιν κέξνο ρξεκαηνδφηεζεο αθνξά ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ. Σα έξγα πνπ αλαπηχζζνληαη 

αθνξνχλ ηελ ελεκέξσζε γηα ηνπηθά ζέκαηα (αζιεηηθά, πνιηηηζηηθά, ηνπξηζηηθά), 

ειεθηξνληθή δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ (chat), ειεθηξνληθή ςεθνθνξία γηα ηνπηθά 

ζέκαηα ηεο πεξηνρήο, ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ησλ ηνπηθψλ 

κεηαθνξψλ, δξάζεηο πξνζηαζίαο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε 

ειεθηξνληθά κέζα θηι. Οη ίδηεο πχιεο δηεπθνιχλνπλ επίζεο ηελ επίιπζε 

θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ (εχθνιε θαη γξήγνξε ειεθηξνληθή έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ, αδεηψλ θαη βεβαηψζεσλ). 20,21,22,23 

ην πιαίζην ηνπ 3νπ ΚΠ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ΚηΠ, ν 

δεχηεξνο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο («Δμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε θαη Βειηίσζε ηεο 

Πνηφηεηαο Εσήο») εζηηάδεη θπξίσο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Σα κέηξα πνπ πξνσζνχληαη ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ άμνλα, αθνξνχλ ηα εμήο:  

 «Ζιεθηξνληθή θπβέξλεζε» γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε: Δπηρεηξεζηαθά 

ζρέδηα, κειέηεο θαη πηινηηθά έξγα.  

 Τπνζηήξημε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη 

ηεο κεηάβαζεο ζην Δπξψ.  

 Πεξηθεξεηαθά γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη θαηλνηνκηθέο 

ελέξγεηεο.  

 Καηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη κειέηεο 

ππνζηήξημεο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Τγεία θαη Πξφλνηα.  

  «Δπθπείο» κεηαθνξέο.  

 Τπνδνκή δεδνκέλσλ θαη ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ζε έλα ζχγρξνλν 

Κηεκαηνιφγην.  

Ζ ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ ρψξα καο 

είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο απφ ηελ κεηνλνκαζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο 
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Γηνίθεζεο ζε «Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο». 20,21,22,23 
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Η ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ 

 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο δπλάκεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζηεξέσκα θαη θαιείηαη λα 

δηακνξθψζεη ηηο ζηξαηεγηθέο εθείλεο πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα 

εθκεηαιιεπζεί ζην έπαθξν ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηέο ηεο θαη λα αλαπηχμεη 

ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ζα ηεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαγσλίδεηαη επηηπρψο, ζε παγθφζκην επίπεδν, ηηο άιιεο κεγάιεο 

νηθνλνκηθέο δπλάκεηο. Με δεδνκέλε ηελ εηεξνγέλεηα ζηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο, είλαη επηβεβιεκέλε ε πηνζέηεζε 

πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζα πξνσζνχλ ηελ νπζηαζηηθή ζχγθιηζε θαη ηελ 

ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ ζπλνρή κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο Κνηλφηεηαο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

νδεγεζεί απηή ζην δξφκν ηεο πξνφδνπ, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επηηπρίαο.  

Σν Γηαδίθηπν αιιάδεη ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνχκε. Ζ Δπξψπε νθείιεη 

λα πεξάζεη ζηελ επνρή ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο γλψζεηο. Ζ πνηφηεηα δσήο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ επξσπαίσλ 

πνιηηψλ θαζψο θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ ζα εμαξηεζνχλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πεηχρεη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ην πέξαζκα ζηε λέα επνρή.24,25  

Οη απνηειεζκαηηθέο θαη εχρξεζηεο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο είλαη έλα απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηνλ επηηπρή θαη θαηλνηφκν 

εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο Γηαθπβέξλεζεο θαη ησλ επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ 

απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε ηφπν 

θαη ρξφλν. Παξαδείγκαηα ππεξεζηψλ είλαη ε πγεία, ε δεκφζηα αζθάιεηα, ε 

αζθάιηζε, νη ζπληάμεηο, νη άδεηεο νδήγεζεο, νη ειεθηξνληθέο ςεθνθνξίεο θαη 
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ε ειεθηξνληθή θνξνιφγεζε. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο έξεπλαο πάλσ 

ζηελ λέα γεληά ησλ πξσηνπνξηαθψλ ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο ζα ελζσκαηψλνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηεζλνχο 

παλεπξσπατθήο πξφζβαζεο. Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

αλάπηπμε ππεξεζηψλ πνπ λα κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ απφ δηαθνξεηηθά 

θξάηε, θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Έηζη, 

ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ησλ κειινληηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο 

πνιίηεο είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο.  

Ζ δπλακηθή πνπ δηαζέηεη ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε λα ζπκβάιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο επξσπατθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηνπ 

πξντφληνο θαη ηεο θαηλνηνκίαο είλαη ζπρλά θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο. Ο 

δεκφζηνο ηνκέαο είλαη καθξάλ ν θπξηφηεξνο νηθνλνκηθφο ηνκέαο ζηελ 

Δπξψπε θαη επεξεάδεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ παξνρή ησλ 

θχξησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε πγεία θαη ε δεκφζηα 

αζθάιεηα, φπσο θαη νη επελδχζεηο ζε ππνδνκέο κπνξνχλ λα δηεπθνιπλζνχλ 

απφ ηελ ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: Βειηησκέλα ζπζηήκαηα 

ξνήο πιεξνθνξηψλ επηηξέπνπλ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ, ηελ βέιηηζηε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ. Δπίζεο, ν 

ξφινο ηνπ θξάηνπο ζαλ εξγνδφηεο κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί κε ηελ ρξήζε 

λέσλ ζπζηεκάησλ. Σν 2003, ν δεκφζηνο ηνκέαο απαζρνινχζε ην 16,7% ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε ησλ 15. Σέινο, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ξφινο 

άπηεηαη ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη είλαη ε βειηίσζε ησλ δεκνζίσλ 

πξνκεζεηψλ. Οη δεκφζηεο πξνκήζεηεο ζηνλ ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

αλέξρνληαη ζην 16% ηνπ ΑΔΠ, ή 1.5 δηζ. Δπξψ ην 2002. Έρεη ππνινγηζηεί φηη 

νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο εμνηθνλνκνχλ πεξίπνπ 5% ζην ζπλνιηθφ θφζηνο 

πξνκήζεηαο θαη 10% ζην θφζηνο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.  

Σα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επέλδπζαλ 36.5 δηζ. Δπξψ 

ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ην 2004, έλα πνζφ πνπ απμαλφηαλ ζηαζεξά θαη 

αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Απφ απηά, πεξίπνπ 11.9 δηζ. 

Δπξψ ππνινγίδεηαη φηη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

24,25 
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4.1. Η ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβόλαο  

 

ηηο 23 θαη 24 Μαξηίνπ 2000, ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Πνξηνγαιίαο, νη 

εγέηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εμέθξαζαλ ξεηά ηελ 

πξφζεζή ηνπο λα θαηαζηήζνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κέρξη ην 2010, «ηελ 

πιένλ αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία γλψζεο παγθνζκίσο, ηθαλή γηα 

βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή». Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ, πηνζεηήζεθε ε ιεγφκελε «ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο», ε 

νπνία πεξηιακβάλεη θαηεπζχλζεηο νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ.  

Οη θαηεπζχλζεηο απηέο απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ 

επξσπατθνχ ρψξνπ, κέζα ζηνλ νπνίν ζα αζθείηαη αλεκπφδηζηε ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζα ελζαξξχλνληαη ε έξεπλα, ε θαηλνηνκία θαη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα - πξνυπνζέζεηο απαξαίηεηεο γηα ηε καθξνρξφληα 

αλάπηπμε. Αθφκε, ζα εληζρχεηαη ε αιιειελέξγεηα κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζε 

απηνχο ηνπο ηνκείο, πξνθεηκέλνπ ε αλάπηπμε ησλ θξαηψλ λα είλαη, θαηά ην 

δπλαηφλ, ηζφξξνπε. εκαληηθφ ζηφρν απνηειεί θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπλνρήο εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηεο εμάιεηςεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ πξννπηηθή ησλ ζηφρσλ 

ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο είλαη καθξνπξφζεζκε θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ε έκθαζε δελ δίλεηαη κφλν ζηελ αλάπηπμε, αιιά, θπξίσο, ζηε βησζηκφηεηα 

ηεο. Δπηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

λα πηνζεηήζνπλ πγηείο καθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα επηδηψμνπλ θαη καθξνπξφζεζκνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο 

κε ζεκαληηθέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο.  

Όπσο δηαηππψζεθε απφ ηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο, ε ηξαηεγηθή ηεο 

Ληζζαβφλαο πεξηιακβάλεη δέθα βαζηθέο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο θξίλνληαη 

σο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Μεξηθέο απφ απηέο, 

θηλνχληαη πξνο ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα εγρεηξήκαηα 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη είλαη νη εμήο: 24,25 
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1. Ζ δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ ρψξνπ γλψζεσλ, κέζα ζηνλ νπνίν νη 

πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ θζελή πξφζβαζε ζε έλα 

παγθφζκην δίθηπν πιεξνθφξεζεο θαη ππεξεζηψλ. Όινη αδηαθξίησο νη 

πνιίηεο ζα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνληαη 

απφ απηή ηελ θνηλσλία ησλ γλψζεσλ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ην 

δηαδίθηπν ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ νη λέεο 

ηερλνινγίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αζηηθή θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Χο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ θξίλνληαη νη 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ε 

εηζαγσγή ηνπ δηαδηθηχνπ ζηα ζρνιεία θαη ε ζρεηηθή θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο 

ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο.  

2.  Ζ έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, γηα ηελ αληαπφθξηζε 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή 

πξέπεη λα δνζεί ζηνπο λένπο, ζηνπο άλεξγνπο θαη ζηνπο πνιίηεο, ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ νπνίσλ απαμηψλνληαη κε ηελ εηζαγσγή 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Χο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θξίλνληαη, ε αχμεζε 

ησλ επελδχζεσλ ζην «αλζξψπηλν θεθάιαην», ε κείσζε -ζην 50% 

κέρξη ην 2010- ηνπ πνζνζηνχ ησλ πνιηηψλ ειηθίαο 18 έσο 24 εηψλ, νη 

νπνίνη δελ ιακβάλνπλ αλψηεξε εθπαίδεπζε, ε πξφζβαζε φισλ ησλ 

ζρνιείσλ ζην δηαδίθηπν θαη ε εμέιημε ησλ θέληξσλ θαηάξηηζεο ζε 

πνιχπιεπξα θέληξα γλψζεο. Γεληθά, πξνηείλεηαη αλαζεψξεζε ησλ 

ζηφρσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ, θαηά ηελ 

νπνία ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλαγθαηφηεηεο θαη νη πνιηηηθέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε 

θξάηνπο. 

3. Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ επαξθή ακνηβή ηεο εξγαζίαο, ηε 
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βησζηκφηεηα ηνπο ππφ ην πξίζκα ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ 

εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Οπζηαζηηθή ελίζρπζε πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα παξέρεη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη ε βνήζεηα απφ πιεπξάο Κνηλφηεηαο. 24,25 

4. Ζ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ε εμάιεηςε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, κέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

αλεξγίαο, ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο επξείαο 

πξφζβαζεο ζηηο γλψζεηο θαη ζηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Κξίλεηαη θαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα αλαγθαία ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζα 

απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, γηα παξάδεηγκα 

ζηηο κεηνλφηεηεο, ηα παηδηά, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ζηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο. Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ζηεξίδεηαη ζε κηα 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ ζηφρσλ θαη επηβάιιεη ην ζπληνληζκφ 

θαη ηελ αιιειελέξγεηα ηφζν κεηαμχ ησλ δξάζεσλ ηεο Έλσζεο θαη 

εθείλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

θαηεπζχλζεσλ -νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο. Ζ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε πξέπεη λα έρεη έλα ζηξαηεγηθφ ζηφρν: ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Ληζαβφλαο, ηελ κείσζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο θαη ππεξεζίεο, ηελ δηαζεζηκφηεηα αλά ηελ Δπξψπε, 

ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ 

πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή αλάπηπμε.  

 

 

4.2. Η πξσηνβνπιία eEurope  

 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1999, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δξνκνιφγεζε ηελ 

πξσηνβνπιία eEurope, ε νπνία ζηνρεχεη λα εμαζθαιίζεη φηη φινη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε - θάζε πνιίηεο, θάζε ζρνιείν, θάζε επηρείξεζε, θάζε 

δεκφζηα δηνίθεζε - έρνπλ πξφζβαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ θαη απνθνκίδνπλ απφ απηέο ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο. Σν 
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Γηαδίθηπν ζα πξέπεη, γηα παξάδεηγκα, λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε είδνπο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ππεξεζίεο θαη πξντφληα φπσο ε εθπαίδεπζε, ε 

δεκφζηα δηνίθεζε, ε πγεία, ν πνιηηηζκφο θαη ε δηαζθέδαζε.  

Ζ πξσηνβνπιία eEurope, επνκέλσο, δελ αζρνιείηαη κφλν κε ηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο. Δπηδηψθεη 

επίζεο λα εμαζθαιίζεη φηη φινη νη επξσπαίνη πνιίηεο, ηδίσο ηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο, έρνπλ πξφζβαζε ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ 

γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Οη επξσπαίνη πνιίηεο πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ άκεζε θαη δηαιεηηνπξγηθή δηθηπαθή (online) πξφζβαζε ζηε γλψζε, 

ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε, ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηηο ππεξεζίεο πγείαο, 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηε δηαζθέδαζε, ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη πνιιά άιια. 

ηε ζεκεξηλή θνηλσλία, ε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν έρεη θαηαζηεί ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα γηα φινπο ηνπο πνιίηεο θαη νη θπβεξλήζεηο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

λα ην παξέρνπλ. 24,25 

Ζ πξσηνβνπιία eEurope ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βαζίδεηαη ζην 

αμίσκα φηη ην Γηαδίθηπν είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηε κειινληηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ηε δεκηνπξγία αγνξψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο - φρη 

κφλν ζηελ Δπξψπε αιιά ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ eEurope είλαη αλαγθαζηηθά 

θηιφδνμε. ηφρνο ηεο είλαη λα απνθηήζνπλ φινη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν - 

κέζσ ππνινγηζηή, θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή ζπζηήκαηνο ζπλδεφκελνπ κε ηελ 

ηειεφξαζε - ζην γξαθείν, ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. Δπηδηψθεη λα 

δεκηνπξγήζεη κηα Δπξψπε πνπ λα δηαζέηεη ζηνηρεηψδε θαηάξηηζε ζηελ 

ςεθηαθή ηερλνινγία θαη λα εμαζθαιίζεη φηη ε φιε δηαδηθαζία απεπζχλεηαη ζε 

φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα, δεκηνπξγεί εκπηζηνζχλε ζηνπο θαηαλαισηέο 

θαη κεηψλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηνπο έρνληεο θαη ζηνπο κε έρνληεο.  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθάζηζε ηα θχξηα ζεκεία ηεο 

πξσηνβνπιίαο eEurope ηνλ Ννέκβξην 1999. ηε ζπλέρεηα ελέθξηλε 

πξνγξάκκαηα δξάζεο ζηα νπνία πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά ε πνξεία πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαη ην ρξνλνδηάγξακκα. 

Δγθξίζεθαλ δχν πξνγξάκκαηα δξάζεο: 
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O Σν πξφγξακκα δξάζεο eEurope 2002 πνπ ελέθξηλαλ νη εγέηεο ηεο ΔΔ 

ζηε ζχλνδν θνξπθήο ζηελ Φέηξα ηεο Πνξηνγαιίαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2000.  

O Tν πξφγξακκα δξάζεο eEurope 2005 πνπ ελέθξηλαλ νη εγέηεο ηεο ΔΔ 

ζηε εβίιιε ηνλ Ηνχλην 2002 θαη θάιππηε ηελ πεξίνδν 2003-2005.  

Πεηπραίλνληαο ηνπο ζηφρνπο ηεο, ε πξσηνβνπιία eEurope ζα 

βνεζνχζε αλακθίβνια λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα θαηαζηνχλ 

αληαγσληζηηθφηεξεο νη επξσπατθέο βηνκεραλίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ζπλέρηζε ηηο πξνζπάζεηεο λα εθπιεξψζεη ηελ 

ππνρξέσζή ηεο (πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε) «λα πξνσζήζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν 

θαη έλα πςειφ επίπεδν απαζρφιεζεο». Ζ επηηπρία ηεο πξσηνβνπιίαο 

eEurope δελ εμαξηήζεθε κφλν απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επξσπατθψλ 

νξγάλσλ αιιά θαη απφ ηελ εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή εμνπζία ζε φιε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο επηρεηξήζεηο, ηα ζρνιεία, ηα λνζνθνκεία. Γειαδή 

εμαξηήζεθε απφ ηνλ επξσπαίν πνιίηε. 24,25 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο
  

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

ΔΛΛΑΚ ΣΟΤ ΟΣΑ 

 

 

Οη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζηνπο ΟΣΑ είλαη 

ελδηαθέξνπζεο θαη πνηθίιεο. Οξηζκέλα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ησλ φζσλ 

αλαθέξζεθαλ αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα:  

 Σν ςεθηνπνηεκέλν δεκνηνιφγην επηηξέπεη ζην δεκφηε λα έρεη 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπιιέμεη ν δήκνο γη’απηφλ, λα 

ηηο ηξνπνπνηήζεη ππφ πξνυπνζέζεηο (φπσο π.ρ. δηεχζπλζε θαηνηθίαο 

ιφγσ κεηαθφκηζεο) θαη θπζηθά λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηελ 

έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ, ην νπνίν ζα ηνπ απνζηαιεί ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε θπζηθή ηνπ παξνπζία. 

 Ζ ειεθηξνληθή πνιενδνκία, δειαδή ε ειεθηξνληθή ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, θαζψο θαη ε 

δηαζχλδεζε κε ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη ε ζπλεξγαζία κε 

ζπζηήκαηα GIS (Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα) 

αλαβαζκίδνπλ ηηο ήδε παξερφκελεο ππεξεζίεο δεδνκέλνπ φηη 

παξαθάκπηεηαη ε γξαθεηνθξαηία, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνλ πνιίηε 

ηειηθά λα έρεη εχθνιε θαη άκεζε πξφζβαζε ζηηο επηζπκεηέο 

πιεξνθνξίεο. 

 Σέινο ε κεραλνγξάθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ θαη 

πξνθεξχμεσλ ελέξγεηα πνπ ζπκβάιεη ζηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηξίησλ (δειαδή ππαιιήισλ πνπ πηζαλφλ λα 

έρνπλ δηαθζαξεί). Δπηπιένλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή πνπ πξνζθέξνπλ ζρεδφλ φιεο νη ηξάπεδεο, ν δεκφηεο 

κπνξεί λα δηεθπεξαηψλεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ εθθξεκφηεηεο κε ην δήκν 

εμαιείθνληαο έηζη θάζε ππφλνηα δηαθζνξάο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη 

απφ ηε κε ζχλλνκε δξαζηεξηφηεηα νξηζκέλσλ ππαιιήισλ. 
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Ζ πηνζέηεζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλνηρηά πξφηππα 

νδεγεί ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ ΟΣΑ απφ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή θαη 

σζεί κηθξφηεξεο εηαηξείεο ή αθφκα θαη ηδηψηεο λα αζρνιεζνχλ ζνβαξά κε ην 

ζέκα. Έηζη ε αγνξά πιεξνθνξηθήο ζηε ρψξα καο ζα γλσξίζεη πξφνδν θαη 

ίζσο απνηειέζεη αηκνκεραλή γηα ηελ νηθνλνκία. Αλαινγηθά, ν ζπγθεθξηκέλνο 

θιάδνο ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνζέθεξε ν 

θαηαζθεπαζηηθφο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, νδεγψληαο έηζη ζε επξχηεξε 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ ε ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ 

απνθέξεη εμνηθνλφκεζε πφξσλ ζηνπο ΟΣΑ ιφγσ ηνπ κεδεληθνχ θφζηνπο γηα 

άδεηεο ρξήζεο θαη ρακειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο, αλαβάζκηζεο θαη 

ζπληήξεζεο. Χο εθ ηνχηνπ είλαη εθηθηφ νη εμνηθνλνκεκέλνη πφξνη λα 

δαπαλεζνχλ γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο ή θαη αθφκα λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε 

δεκνηηθψλ ηειψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα ηεο Νφηηαο 

αμνλίαο πνπ εγθαηέζηεζε Linux ζε 11.000 ζηαζκνχο εξγαζίαο θαη αλακέλεη 

εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ ηεο ηάμεο ησλ 20 εθαη. Δπξψ. πλέπεηα φισλ ησλ 

παξαπάλσ ζα είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο δεκφηεο θαζψο επίζεο θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρακέλνπ θχξνπο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ην ΔΛ/ΛΑΚ κπνξεί λα εγγπεζεί 

αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη δηαθάλεηα (φπσο έρεη ηνληζηεί θαη παξαπάλσ) θαη 

απηφ γηαηί ην ηειεπηαίν ειέγρεηαη ελ δπλάκεη απφ θάζε πνιίηε, γεγνλφο πνπ 

είλαη αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαθζνξά. Θα κπνξνχζακε λα 

αλαθέξνπκε πνιιά αθφκα παξαδείγκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ ΛΑΚ ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, αιιά δελ είλαη απηφο ν ζθνπφο ηνπ άξζξνπ. θνπφο ηνπ είλαη 

λα αθππλίζεη ηνπο αξκφδηνπο θαη βέβαηα λα ελεκεξψζεη ην δεκφηε ηεο 

πφιεο απηήο γηα ην ηη ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη. Πνιινί ζα ηζρπξηζηνχλ φηη 

κία ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ είλαη αλέθηθηε ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δλ ηνχηνηο ηα θνλδχιηα ππάξρνπλ, θαη αλαθέξνπκε 

ραξαθηεξηζηηθά ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεο αξρηθήο πινπνίεζεο απφ ην 

κέηξν 2.1 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ζηήξημε δξάζεσλ απφ ηα 

κέηξα 1.2 θαη 3.3 ηνπ ηειεπηαίνπ, θαζψο επίζεο θαη ην Πξφγξακκα «Φεθηαθή 

Απηνδηνίθεζε», ππάξρεη φκσο ε πνιηηηθή βνχιεζε; ην ζεκείν απηφ ζα 
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πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

Θεζζαινλίθεο, ε νπνία αμηνπνηψληαο ηα παξαπάλσ θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα 

(Μέηξν 2.1) πξνθήξπμε δηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ 

έξγνπ Ζιεθηξνληθή Πχιε Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, ε νπνία ζα αλαπηπρζεί ζε 

εξγαιεία ΔΛ/ΛΑΚ. Πνιινί Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηηο ρψξεο 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο δήκνπο ηνπ 

Παξηζηνχ, ηεο Φισξεληίαο, ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Κάησ Ρήλνπ) έρνπλ ήδε 

αλαθνηλψζεη θαη πινπνηήζεη δξάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ΔΛ/ΛΑΚ. Γπζηπρψο 

φκσο ζηνπο ΟΣΑ ηνπ λνκνχ καο έλλνηεο ζαλ θαη απηέο πνπ ζπδεηάκε ζην 

παξφλ άξζξν είλαη άγλσζηεο αλ θαη ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηέηνησλ ελεξγεηψλ θαη απ’ φηη θαίλεηαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 

είλαη άγλσζηεο γηα πνιιά ρξφληα εάλ ζπλερίζεη λα απνηειεί πξψην ζηφρν ε 

κηθξνπνιηηηθή, δεδνκέλνπ φηη ην ΔΛ/ΛΑΚ δελ επλνεί ηέηνηεο πξαθηηθέο. 

Πξφηαζή καο είλαη ζηηο επεξρφκελεο δεκνηηθέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο, 

θάζε παξάηαμε λα ζπκπεξηιάβεη ζην πξφγξακκά ηεο ηέηνηεο δξάζεηο έηζη 

ψζηε φπνην θη αλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ιατθήο εηπκεγνξίαο, ν Γήκνο 

Ησαλληηψλ θαη θαη’ επέθηαζε νιφθιεξνο ν Ννκφο Ησαλλίλσλ λα κπνξέζεη λα 

γεθπξψζεη ην ςεθηαθφ ράζκα θαη λα εηζέιζεη ζηε λέα επνρή. Απφ ηα 

παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε κεηάβαζε ζηνλ ειεθηξνληθφ Γήκν ππφ ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, κφλν νθέιε κπνξεί λα έρεη γηα ην δεκφηε θαη νη 

πξνυπνζέζεηο απηέο είλαη ην ΔΛ/ΛΑΚ, ην νπνίν νχηε θαζνδεγείηαη νχηε 

παηξνλάξεηαη απφ ιίγνπο. Οπζηαζηηθά ν ειεθηξνληθφο Γήκνο ρηηζκέλνο 

πάλσ ζε ΔΛ/ΛΑΚ είλαη ε πεκπηνπζία ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ςεθηαθή επνρή, 

δηαζθαιίδνληαο έηζη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα ησλ δεκνηψλ. Σειηθά ν κφλνο 

θεξδηζκέλνο απφ ηελ εμίζσζε ηνπ Διεχζεξνπ Λνγηζκηθνχ ζε πνιιαπιά 

επίπεδα είλαη ν ίδηνο ν πνιίηεο.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

 Σν ΔΛΛΑΚ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δψζεη ψζεζε ζε κηα 

ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη επθαηξίεο. Ζ ειεπζεξία πνπ θέξλεη ην κνληέιν 

δηαλνκήο ηνπ ΔΛΛΑΚ κπνξεί λα δψζεη λέα δπλακηθή ζε απηέο θαη λα 

επηηξέςεη ηελ εθαξκνγή ηνπο κε κηθξφηεξν θφζηνο ζε λέεο πεξηνρέο θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο. εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ΔΛΛΑΚ θαη ζην ρψξν 

ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Ο ρψξνο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί 

ζαλ έλαο ηδηαίηεξα επξχο ηνκέαο πνπ πξνζθέξεηαη γηα ζεσξεηηθέο θαη 

εκπεηξηθέο κειέηεο θαη πεξηιακβάλεη έλα ηεξάζηην ζχλνιν δηαδηθαζηηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ επηινγψλ. ηνλ ηνκέα απηφ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ 

ζεκαληηθέο ζεσξίεο θαη κεζνδνινγίεο απφ άιινπο εξεπλεηηθνχο ρψξνπο.  

Οη πξσηνβνπιίεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα 

επηβξαδπλζνχλ απφ πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο, γισζζηθέο δνκέο ή απφ ην 

γεληθφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο. Κάπνηεο ρψξεο θαη ζξεζθείεο εκπνδίδνπλ 

ηηο εμσηεξηθέο επηξξνέο θαη δελ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα «κνιπλζνχλ» απφ 

απηέο. Απηέο νη ρψξεο ζα παξνπζηάζνπλ αξγή πξφνδν ζηελ Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε θαη πηζαλφηαηα ζα αληηζηαζνχλ ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

πνπ ζα ηνπο σζνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Σν ςεθηαθφ ράζκα παξνπζηάδεηαη ζαλ έλα παγθφζκην θαηλφκελν. Ζ 

δηάθξηζε ζηνπο ηερλνινγηθά θαηαξηηζκέλνπο θαη ζηνπο ηερλνινγηθά 

αλαιθάβεηνπο θαίλεηαη λα εδξαηψλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη κνξθσηηθέο 

δηαθξίζεηο, αθνχ είλαη αλίθεηνο ν αληαγσληζκφο ρσξίο ηηο ηθαλφηεηεο ρξήζεο 

ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Οη παγθφζκηεο επηξξνέο απηήο ηεο δηάθξηζεο είλαη 

ζεκαληηθέο θαη ηείλνπλ λα επηδεηλσζνχλ απφ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Οη 

επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο είλαη ηεξάζηηεο. Σν 

γεγνλφο απηφ πξνθαιεί κείσζε ηεο δεκφζηαο δχλακεο θαη επηθέξεη ηελ 

δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο αλαζθάιεηαο, ην νπνίν πξέπεη λα 

απνθεπρζεί κε θάζε θφζηνο. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην 

ςεθηαθφ ράζκα πξνσζψληαο ηελ θαηάξηηζε κέζα απφ θάζε δηαζέζηκε νδφ.  
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Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

θαζψο αλαπηχζζεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν, ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζε 

θάπνηα δεηήκαηα. Σα καζήκαηα απφ ηξέρνληα πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, πάλσ ζην ηη δνπιεχεη θαη ηη φρη, ζα παξέρνπλ ζεκαληηθή 

θαζνδήγεζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ αλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ e-Government. 

Δπηπιένλ, ε εμέηαζε ησλ πξνγξακκάησλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε 

φια ηα επίπεδα παγθνζκίσο, πξνζθέξεη κηα κέζνδν γηα ηελ αληαιιαγή 

γλψζεο πάλσ ζην αληηθείκελν. Οη κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα δεηήκαηα 

πνπ δελ έρνπλ αθφκα αληηκεησπηζηεί ζε βάζνο.  

Σν Γηαδίθηπν έρεη κεηαβάιιεη ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ησλ πνιηηψλ 

κεηαμχ ηνπο θαη ηεο ζπιινγηθήο ηνπο δξάζεο ζαλ έλα ηκήκα ηεο ζρέζεο 

θπβέξλεζεο-πνιηηψλ. Ζ δπλαηφηεηα ηεο αχμεζεο ηεο επηξξνήο ηεο θνηλήο 

γλψκεο κέζσ ηεο λέαο ηερλνινγίαο, καο δίλεη ηελ επθαηξία βειηίσζεο ηεο 

θνηλσλίαο, ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν φθεινο δελ 

επέξρεηαη ρσξίο θφζηνο θαη θηλδχλνπο θαη απηή ε ηζνξξνπία πξέπεη λα 

κειεηάηαη απφ θνληά, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπκε ηα κέγηζηα δπλαηά 

νθέιε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζην πην δπλαηφ αζθαιέο 

πεξηβάιινλ. Ίζσο είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε φηη ην πην ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ζηελ αλάπηπμε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε βνχιεζε ησλ 

πνιηηψλ. Απηή ε παξαηήξεζε μεπεξλάεη ηα φξηα ηεο εζληθφηεηαο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη αθφκα θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Υσξίο ηελ νηθνδφκεζε 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηελ Γηαθπβέξλεζε δελ ζα ππάξμεη πνηέ πξαγκαηηθά 

ειεχζεξε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο.  
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