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Ρελ Κεηαπηπρηαθή απηή Γηαηξηβή ηελ αθηεξψλσ  

 

ζηελ ηεξή κλήκε ηνπ παηέξα κνπ 

 

ζηελ ζχδπγν κνπ Ησάλλα γηα ηελ κεγάιε ππνκνλή θαη ηελ δηαξθή ππνζηήξημε ηεο 

ζηνπο πηνχο κνπ Γηάλλε θαη Θσλζηαληίλν πνπ είλαη θνηηεηέο  

ζηελ κεηέξα κνπ Αγγειηθή πνπ πάληα κε πίζηεπε θαη κε ελζάξξπλε 

ζηελ αδειθή κνπ Γξ. Διέλε Βνγηαηδάθε Σξεζηίδε  

 

ζε φινπο κνπ ηνπο δαζθάινπο. 

 

 

Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηα κνπ θπξία Καξία Βίξβνπ γηα ηελ  

ππνζηεξηθηηθή θαη ελζαξπληηθή ηεο ζηάζε ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη γηα ην απαξάκκηιν  

ρηνχκνξ πνπ έρεη ηελ ηχρε λα δηαζέηεη,  φπσο  επίζεο θαη ηνλ θχξην Δπζχκην Αιέπε γηα ηελ  

εχζηνρε θαζνδήγεζε ηνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαηξηβήο. 

 

Θα ήζεια επίζεο λα ζπγραξψ ζεξκά ηνπο Θαζεγεηέο κνπ ζην παξφλ Κεηαπηπρηαθφ  γηα ηηο  

γλψζεηο πνπ κνπ έδσζαλ  θαη λα ηνπο  δηαβεβαηψζσ φηη απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή κνπ  

θάλεθαλ ρξήζηκεο ζε θάζε επίπεδν , εληφο θαη εθηφο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδνκαη. 

 

Ρέινο, αθηεξψλσ ζηνλ θάζε κειινληηθφ αλαγλψζηε πνπ ζα ηχρεη λα αληιήζεη θάηη απφ απηή ηελ  

εξγαζία. 
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1.ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ν ζθνπφο απηήο ηεο δηαηξηβήο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη κία ζχγρξνλε 

Θνηλσλία, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θηλεηψλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ηεο. 

Νη ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ πινπνίεζε 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηα πιαίζηα 
ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο. 

Ζ θηλεηή δηαθπβέξλεζε είλαη κηα πξνέθηαζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ είλαη έλα 

επξχηεξν πεδίν παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη δεκηνπξγίαο δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο ησλ 

νξγαληζκψλ, πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ηνπο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ φηη παξέρεηαη 
«παληνχ-θαη-πάληα» ζε κία πνηθηιία θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Νη ππεξεζίεο δε απηέο κπνξνχλ λα 

παξαζρεζνχλ θαη κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπνπνηεκέλν ηξφπν. 

Παλ εθαξκνγή αλαπηχρζεθαλ κηα ζεηξά απφ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνπλ 

πξαγκαηηθέο ζεκεξηλέο αλάγθεο , θαηαλαιψλνληαη απφ θηλεηή ζπζθεπή θαη αλήθνπλ  ζεκαηηθά 

ζην πεδίν ηεο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αλαπηχρζεθαλ κε ρξήζε ησλ 
απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ πνπ ηξέρνπλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο ANDROID. 

Abstract 

The basic objective of this paper is to present the ability a modern Government has, through the 

appliance of mobile technologies to serve citizens. Mobile technologies arise as a tool to the 

extension of the services that e-Government provides in the reality of Information Society.  

M-Government is a great component of the major e-Government  field, that delivers better 
services to citizens/business, in the way to “anywhere-and-anytime” applied, on a variety of 

mobile devices. The services may be also given in a customized manner.  

As an example, an application in the field of Social Security Services has been developed, 

that covers real needs of today. It is an effort, web services covered by e-Government, to be 

working in the m-Government field also. All these services have been developed using the the 
Mobile Technologies running under ANDROID. 
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2.ΕΙΑΓΨΓΗ 

Αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διατριβής 

Ρν αληηθείκελν ηεο Κεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο είλαη κηα πξνζέγγηζε ζην  m-Government  απφ 

ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή πιεπξά κέζσ πινπνίεζεο εθαξκνγήο πνπ αληαλαθιά ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκεξηλέο αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηεο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

Σο  e-Government και το m-Government 

Δμεηάδεηαη αξρηθά ε ελλνηνινγηθή ζεκαζία ηνπ e-Government θαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ θαη ζηε 
ζπλέρεηα ην  m-Government , ζαλ πξνέθηαζε ηνπ e-Government, νη πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο 

ηνπ, νη ηξφπνη επηηπρίαο ηνπ ζηελ εθαξκνγή, ην απαηηνχκελν πεξηβάιινλ θαη νη ππνδνκέο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο, νη εθαξκνγέο ηνπ , ε θαηάζηαζε ηνπ m-Government παγθνζκίσο, νη 

δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηελ Διιάδα 

Εφαρμογή στο  m-Government 

Πηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη έλα κνληέιν πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί απφ κία θπβεξλεηηθή 

ππεξεζία ζηελ Διιάδα θαη ζα απνζθνπνχζε ζην λα δίλεη πιεξνθνξίεο ζηνπο πνιίηεο πνπ ζέινπλ 

λα δνπλ αλ έρνπλ ΑΚΘΑ ,  λα πηζηνπνηνχλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ΑΚΘΑ πνπ ηνπο δίλεηαη θαζψο 
επίζεο θαη λα ζπκπιεξψλνπλ αλ είλαη Ππληαμηνχρνη , ηνλ ειιείπνληα ΑΚΘΑ ή ΑΦΚ κε βάζε ηνλ 

Φνξέα Αζθάιηζεο ηνπο θαη ηνλ Αξηζκφ Κεηξψνπ Ππληαμηνχρνπ πνπ δηαηεξνχλ ζην Φνξέα ηνπο. 

Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ε αλεχξεζε ππεξεζηψλ e-Government , πνπ δηαηίζεληαη 

ζηελ Διιάδα , ψζηε λα απνθαζίζεη πνηα αθξηβψο ππεξεζία ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

Δλ ζπλερεία παξαηίζεληαη δηάθνξεο παξφκνηεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηελ 

Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ. 

Αρχιτεκτονική της εφαρμογής και μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε θαη ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θαη ελ ζπλερεία ε αξρηηεθηνληθή ηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ , νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ , ε Βάζε Γεδνκέλσλ θαη ε 
ηερλνινγία απφ ηελ πιεπξά ηνπ Application Server θαζψο επίζεο θαη νη ηερληθέο επηθνηλσλίαο ησλ 

δηαθφξσλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ αλάκεζα 

ηνπο.  

Ξαξνπζηάδνληαη κε δηαγξάκκαηα θάπνηα use-cases θαη νξηζκέλα ηκήκαηα θψδηθα πνπ 
ζεσξνχληαη ελδηαθέξνληα . 

υμπεράσματα  

Δλ ζπλερεία  εμάγνληαη θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ m-Government ζαλ 

ιχζε ζε πνιιά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ δηαιεηηνπξγηθφηεηεο ζπζηεκάησλ ζηε Γεκφζηα 
Γηνίθεζε θαη ιχζεσλ γηα κεησκέλν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαζψο επίζεο θαη γξήγνξεο «πάληα-θαη-

παληνχ» πιεξνθφξεζεο ηνπ πνιίηε γηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ή ηνπ είλαη απαξαίηεηα θάπνηα 

ρξνληθή ζηηγκή. 

Δπίζεο παξαηίζεληαη θαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή 

θαη λέσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ ζην εγγχο κέιινλ. 

Βιβλιογραφία 
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Ρέινο παξαηίζεηαη ε ρξεζηκνπνηεζείζα βηβιηνγξαθία θαη γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε άιιεο πεγέο απφ 

φπνπ αληιήζεθαλ ζηνηρεία , κέζνδνη , ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή 

ηελ εξγαζία. 

3.ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΠΕΔΙΨΝ 

Α.Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση   

1.Ορισμός και εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Ιέγνληαο Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-Government) ελλννχκε ηηο Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο  
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Θπβεξλεηηθνί Νξγαληζκνί θαη Ηδξχκαηα ( φπσο Wide Area Networks , ην 

Γηαδίθηπν , ηελ θηλεηή ηειεθσλία αιιά θαη ηελ ηερλνινγία ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ  ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηάιιειεο ηερλνινγίεο Ινγηζκηθνχ ) φπνπ κε ρξήζε εηδηθψλ 

Δθαξκνγψλ Ινγηζκηθνχ ,νη Νξγαληζκνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίδνπλ θαη λα 

δηακνξθψλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ησλ εηαηξηψλ θαη ησλ Νξγαληζκψλ ηνπ θξάηνπο 
ζην επίπεδν ζχλζεζεο δεδνκέλσλ , παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Πχκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, 

είλαη «ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε 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 πνπ εμαζθνχληαη». [i9] [http://www.ercim.eu] 

Ν παξαπάλσ νξηζκφο απνηππψλεηαη γξαθηθά ζην Πρ 3.1. 

 

ρήκα 3.1 Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ νξηζκνύ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο   

  

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε αθνξά ζε κηα πνηθηιία απφ παξνρέο φπσο θαιχηεξε 

πξνζθνξά ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο , θαιχηεξε δηεπαθή ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη ηνπο πνιίηεο θαη ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ ιφγσ ηεο θαιχηεξεο 

ζπλνιηθά πιεξνθφξεζεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ιφγσ ησλ πνιιψλ πξνζβάζεσλ πνπ έρνπλ.  

http://www.ercim.eu/
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Ζ ακεζφηεηα ζηελ πιεξνθνξία  , ε θαιχηεξε ζπγθέληξσζε ηεο - έζησ θαη αλ απηφ 

εζσηεξηθά κπνξεί λα γίλεηαη απφ δηάθνξεο πεγέο , ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαίλεηαη λα είλαη 

νκνηνγελήο -  ην ρακειφηεξν θφζηνο δηάζεζεο ηεο , είλαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηελ 
εηζαγσγή ηνπ e-government ζε κηα θνηλσλία. 

Κέρξη θαη ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ Γεκφζηα πεξεζία ή Νξγαληζκφ.  Ρειεπηαία φκσο φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ θέληξα εμππεξέηεζεο κέζα ζηηο ίδηεο ηηο ππεξεζίεο ή ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ηνπνζεζίεο (πρ ΘΔΞ) θαη νη νπνίεο  έρνπλ πξφζβαζε ζε παξερφκελεο απφ ην Γεκφζην ππεξεζίεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Πην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη πσο ε Λέα Εειαλδία ζέιεη ηελ 

ειεθηξνληθή ηεο δηαθπβέξλεζε. [i11][http://www1.american.edu/initeb/sf9412a/egovarch.htm+ 

Κε νξγάλσζε , δξάζεηο θαη απνηειέζκαηα. Νξγάλσζε πνπ πινπνηείηαη ζην front-end 

πεξηβάιινλ κε παξνρέο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζην back office πεξηβάιινλ κε δπλαηέο 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη.  

 

ρήκα 3.2 ηξαηεγηθή ηεο Ν.Εειαλδίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Η 

 

Γξάζεηο φπσο ζπλεξγαζία, πξσηππνπνίεζε, νινθιήξσζε , βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, 

on-line ζπλαιιαγέο, θηίζηκν εκπηζηνζχλεο.  

http://www1.american.edu/initeb/sf9412a/egovarch.htm
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Απνηειέζκαηα φπσο θαιχηεξε απφδνζε ηεο Θπβεξλεηφηεηαο ( Governence ), εμνηθνλφκεζε 

ρξεκάησλ, κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο επηδεμηφηεηαο ηεο Θπβεξλεηφηεηαο , αχμεζεο 

ηεο εκπηζηνζχλεο εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο ηεο 
αμίαο.   

 

ρήκα 3.3 ηξαηεγηθή ηεο Ν.Εειαλδίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΗΗ 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη ζαλ ζηφρν λα 

κπνξεί ν πνιίηεο ή ε επηρείξεζε λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο πξνο ηνπο Γεκφζηνπο 

Φνξείο κε ηελ ρξήζε Ζ/ θαη Internet θεξδίδνληαο ρξφλν θαη παξαθάκπηνληαο ηελ 

γξαθεηνθξαηία. Νη ζπλαιιαγέο ηέηνηνπ ηχπνπ παξέρνπλ αθξίβεηα , κεγαιχηεξε αζθάιεηα δηφηη 

ππάξρεη δηαθάλεηα αθνχ φιεο νη ελέξγεηεο αθήλνπλ «απνηχπσκα» , ειαρηζηνπνηείηαη ν 
αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ αλά πάζα ζηηγκή, αιιά θαη λα 

παξαθνινπζνχληαη κε εηδηθά monitor πξνγξάκκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο.   

Δπηηξέπεη δε ζηηο πεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα δηαιεηηνπξγνχλ αληαιιάζνληαο 

δεδνκέλα θαη λα δηαζηαπξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο νπνίεο ε θάζε πεξεζία κπνξεί λα είλαη 
θάηνρνο, αιιά ζπγρξφλσο νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη πνιχ ρξήζηκεο θαη γηα άιιεο πεξεζίεο.   

Αιιά θαη νη πνιίηεο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο , κπνξνχλ εθηφο ηνπ λα 

ιακβάλνπλ , λα παξέρνπλ ζηνηρεία ρξήζηκα ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε πνπ ελδερνκέλσο ηεο ιείπνπλ 

θαη είλαη πνιχ θξίζηκα. Έλα παξάδεηγκα ε ηζηνζειίδα ζπκπιήξσζεο ΑΚΘΑ θαη ΑΦΚ απφ ηνπο 
πνιίηεο , ψζηε λα κελ αλαζηαιεί ε ζχληαμε ηνπο (δηαδηθαζία πνπ εηζήγαγε ην πνπξγείν 

Απαζρφιεζεο ψζηε κε ηα δχν πην πάλσ ζηνηρεία λα κπνξεί κεηά απφ δηαζηαπξψζεηο πνπ γίλνληαη 

, λα βγάιεη ην ζπκπέξαζκα αλ πξέπεη λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ηελ ζχληαμε ζην ζπγθεθξηκέλν 

άηνκν. Απφ ηε δηαδηθαζία αλαζηνιήο παξάλνκα δηδνκέλσλ ζπληάμεσλ ην θξάηνο επσθειήζεθε 

κέζσ ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο πνζφ 400 εθ. επξψ). 
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Πχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο [10], έμη ζηνπο δέθα 

ρξεζηκνπνηνχλ, γηα πξνζσπηθή ρξήζε, ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Έμη ζηνπο δέθα, απφ φζνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
Απξηιίνπ 2011 - Καξηίνπ 2012, ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα λα βξνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο 

ηζηνζειίδεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ, γηα πξνκήζεηα αηηήζεσλ, βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θιπ. ή 

θαη γηα απνζηνιή ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ. 

Θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Απξηιίνπ 2011 - Καξηίνπ 2012, ζεκεηψζεθε αχμεζε 34,9% (!), ζε 
ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά έλα έηνο πξηλ (Απξίιηνο 2010 – Κάξηηνο 2011) ζηε ρξήζε ησλ 

ηζηνζειίδσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ γηα απνζηνιή ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ, φπσο ε 

θνξνινγηθή δήισζε.  [i10][http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE].Υξηζκέλεο 

ρξήζηκεο επεμεγήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ έξεπλα αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Α. 
Ξιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηεο  Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Ρα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη πνιιά θπξίσο 

φκσο ρσξίδνληαη ζε : 

 Αχμεζε Ξαξαγσγηθφηεηαο ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε  

Δπηηπγράλεηαη απφ ηελ κείσζε ηεο απεπζείαο ζπλαιιαγήο - επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ θαη 
ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ. Δπίζεο κε ηελ πην ζπληνληζκέλε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θνξέσλ ιφγσ ηεο ρξήζεο θνηλψλ πξνηχπσλ αιιά θαη Δζληθψλ Γηθηχσλ ( φπσο 

ήηαλ ην ΠΕΔΜΗΠ θαη ζην άκεζν κέιινλ ην ΠΕΔΜΗΠ 2 πνπ ήδε αλαθνηλψζεθε φηη ζα 

κπεί ζε ιεηηνπξγία θαη ζα δηθηπψλεη φιεο ηηο Γεκφζηεο πεξεζίεο κεηαμχ ηνπο ), ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ πνπ νδεγεί ζε αλαδηνξγάλσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο λέσλ ππεξεζηψλ θαη κεζφδσλ ιεηηνπξγίαο φπσο 

ηειε-εξγαζία, ηειε-εθπαίδεπζε θαη forums.  

 Θαιχηεξεο ππεξεζίεο γηα πνιίηεο / επηρεηξήζεηο 
Δπηηπγράλεηαη κε ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο γηα πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, κε 

ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο ν πνιίηεο ή ε 

επηρείξεζε δελ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη ηελ δνκή ( δηθηπαθή ππνδνκή , ηερλνινγία 

Ινγηζκηθνχ) πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζηα Ξιεξνθνξηαθά 

Ππζηήκαηα ηνπ Φνξέα. Ρν κφλν πνπ γλσξίδεη είλαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα θαιέζεη ηελ 
ππεξεζία θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη απηή γηα λα δηεθπεξαησζεί. Ξ.ρ. ηη ζηνηρεία 

πξέπεη λα εηζάγεη θαη πνηα πιεξνθνξία επηζηξέθεη ε ππεξεζία πνπ απηφο θάιεζε ρσξίο λα 

ηαιαηπσξείηαη κε ηα ελδηάκεζα ζηάδηα πνπ ελδερνκέλσο πξέπεη λα πεξάζεη ην αίηεκα βάζεη 

νξγαλσηηθήο δηαδηθαζίαο. ( κείσζε γξαθεηνθξαηίαο ). 

2.Βασικές Αρχές, Προϋποθέσεις και τοιχεία  της  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Αρχές. 

Νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη : 

Νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο λα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ Ξνιίηε ή ηεο Δπηρείξεζεο ή 
Νξγαληζκνχ θαη λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο. 

Λα είλαη δηαζέζηκεο θαη εχρξεζηεο ζε φινπο ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. Γη΄ απηφ ηνλ ζθνπφ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία κίαο «πχιεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο» (e-Government portal) κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα. 

Λα είλαη πξνζπειάζηκεο φρη κφλν απφ ην Internet αιιά θαη απφ άιια κέζα (πρ θηλεηά 

ηειέθσλα, έμππλα ηειεθσληθά θέληξα). 

Ζ εμππεξέηεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν. 

Λα εμαζθαιίδεηαη ε απζεληηθνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. 

Λα ππάξρεη πςειή αζθάιεηα γηα ηηο ζπλαιιαγέο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
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Προϋποθέσεις. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη 
ππεξεζηψλ κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη : 

Αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκφζηνπ Φνξέα, κε θξηηήξην πάληα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πνιίηε. Δπίζεο θαηάξγεζε ρξνλνβφξσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ πην 

επέιηθησλ , απνηειεζκαηηθψλ θαη «ζπκπαγψλ» δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηηπγράλνπλ ην ζθνπφ γηα 
ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθαλ. 

Νη Γεκφζηνη Φνξείο λα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ Internet αιιά θαη γηα δηαζχλδεζή ηνπο κε άιινπο Φνξείο. Ν 

εμνπιηζκφο απηφο αλαθέξεηαη ζε κεραλήκαηα ππνινγηζηψλ (hardware) αιιά θαη ζε πξνγξάκκαηα 
(software), πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα κηθξφηεξν θχθιν δσήο , απφ απηφλ πνπ ζπλήζσο ηζρχεη 

ζήκεξα ζην Διιεληθφ Γεκφζην, ψζηε λα παξαθνινπζνχληαη νη εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο απφ ην 

ζχλνιν εηδηθά ησλ κεγάισλ Φνξέσλ. Απηφ ζα έρεη θαιή ζπλέπεηα ζηελ πην εχθνιε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ηνπο (απνθπγή εηδηθψλ θαηαζθεπψλ δπζιεηηνπξγηθψλ middleware ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ην ινγηζκηθφ απέρεη ηερλνινγηθά , απφ ηνλ έλα Φνξέα ζηνλ άιιν). 

Νη εξγαδφκελνη ζηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο ζα πξέπεη λα είλαη άξηηα θαηαξηηζκέλνη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην λέν ξφιν ηνπο. Θάπνηνη απφ απηνχο πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν ηεο 

Ξιεξνθνξηθήο π.ρ. ζα αλαιάβνπλ ην ξφιν  λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ηηο λέεο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, εηδηθά ζηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε φπνπ ην θφζηνο αλάπηπμεο πξέπεη λα 
είλαη φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν. 

Ρέινο νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο επίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ δηαζχλδεζή ηνπο ζην Internet, δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αιιά θαη θάπνηεο , ζηνηρεηψδεηο πιήλ απαξαίηεηεο,  
γλψζεηο πιεξνθνξηθήο ψζηε λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη. 

Γεκφζηα ελαζρφιεζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ. 

Ξαξνρή θηλήηξσλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο απφ ην Θξάηνο θαη ηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο γηα 

ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ. 

τοιχεία. 

 Νη ππεξεζίεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Ππκπιήξσζε θαη απνζηνιή αηηήζεσλ ειεθηξνληθά 

 Ππκπιήξσζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ζε Γεκφζηα Αξρεία (πρ ιεμηαξρεία γηα δήισζε 

γελλήζεσλ, γάκσλ θιπ , ΑΚΘΑ γηα ηελ Θνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ΑΦΚ γηα ην TAXIS ) 

Βεβαίσο απφ ηε ζηηγκή ηεο ελεκέξσζεο , ηα ζηνηρεία απηά δηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ 

Γεκνζίσλ Φνξέσλ θαη ελεκεξψλνπλ θαη ηα αξρεία ησλ άιισλ θνξέσλ πνπ ηπρφλ 
ηνπο ελδηαθέξνπλ. 

 Νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην (πρ ζπκπιήξσζε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο 

[απφ ην 2012 θαη κεηά] , πιεξσκή θφξσλ, βεβαίσζεο θνξνινγηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο , ξπζκίζεηο νθεηιψλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ 
πξνο Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θιπ)   

 Ζιεθηξνληθνί δηαγσληζκνί 

 πεξεζίεο πγείαο θαη Ξξφλνηαο (αηνκηθφο θάθεινο κε εξγαζηαθά ζηνηρεία, έλζεκα, 

ηζηνξηθφ αζζελψλ θιπ) 

3.Μοντέλα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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Ρα κνληέια Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη δχν, θαη ε  θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη κε βάζε ην 

πνηνο παξέρεη κηα ππεξεζία θαη ζε πνηνλ απεπζχλεηαη : 

Α) Δμσζηξεθήο Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

Απνδέθηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ είλαη ν πνιίηεο ή / θαη νη επηρεηξήζεηο.  

 G2C  ( Government-To-Citizen ) γηα ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη απφ 

Θπβεξλεηηθνχο Νξγαληζκνχο πξνο ηνπο  Ξνιίηεο. 

 C2G ( Citizen-To-Government ) γηα ηελ αληίζεηε αθξηβψο πεξίπησζε, φπνπ έρεη 
αλαπηπρζεί  κε ελζαξξπληηθά βήκαηα ηεο θπβέξλεζεο ην e-participation , φπνπ ε 

θπβέξλεζε θάλεη ηα πάληα γηα λα παξνηξχλεη ηνπο πνιίηεο λα απαηηνχλ ππεξεζίεο 

απφ ην e-Government , κε απνηέιεζκα λα γεθπξψλεηαη ην ςεθηαθφ ράζκα θαη λα 

πξνάγνληαη  πην αλνηθηέο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο δηαθπβέξλεζεο. 

 G2B ( Government –To-Business )  γηα online φρη εκπνξηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο , κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ , 

επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιψλ ζην e-business. 

 B2G ( Business-To-Government  ) είλαη ην ιεγφκελν «marketing ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα», φπνπ κέζσ ηνπ Internet νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηηο αλάγθεο 
πνπ δειψλεη φηη έρεη ν δεκφζηνο ηνκέαο θαη λα ιακβάλνπλ κέξνο κέζσ πξνζθνξψλ 

ζε on-line  πεξηβάιινλ.   

Β) Δζσζηξεθήο Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

Απνδέθηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ είλαη νη θνξείο ηεο Γεκφζηαο  Γηνίθεζεο. 

 G2G ( Government –To- Government )  είλαη on-line κε-εκπνξηθέο  αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ Νξγαληζκψλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην Ρνκέα.  Ππλήζσο ζπλδηάδεηαη κε ηηο 

ππεξεζίεο G2C θαη G2B. 

 G2N (Government-To-NonProfit) πινπνηεί κέζσ internet ηηο ζρέζεηο θαη ηηο 
ζπλεξγαζίεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη θπβεξλήζεηο , κε ηηο κε-θπβεξλεηηθέο, κε-

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθνχ έξγνπ , πνπ δελ κπνξεί λα 

παξαζρεζεί ( γηα ιφγνπο θπξίσο δπζθακςίαο θαη γξαθεηνθξαηίαο ) απφ ηνπο 

θξαηηθνχο νξγαληζκνχο , αιιά θαη φρη κφλν απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Βεβαίσο απηφ 

μεθεχγεη απφ ηα ζηελά φξηα ησλ θπβεξλήζεσλ (governments ) θαη εθηείλεηαη ζηελ 
δηαθπβέξλεζε (governance).  

 N2G (NonProfit-To-Government) ε δηεπαθή ησλ κε-θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ 

πξνο ηελ δηαθπβέξλεζε γηα εμππεξέηεζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

 G2E (Government-To-Employee)  είλαη on-line αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε 

ηνπο ( θπξίσο ζε επίπεδα γλψζεσλ ηφζν ηερλνινγηθψλ φζν θαη δηαδηθαζηηθψλ ) γηα 

ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κέζσ επηηάρπλζεο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαζψο θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ παξερνκέλσλ θπβεξλεηηθψλ ιχζεσλ. 
Κεξηθνί ζεσξνχλ ην G2E ζαλ κία back-office ππεξεζία πνπ αλήθεη ζην G2G, αιιά 

ηειεπηαία ηείλεη λα δηαρσξηζηεί απφ απηήλ (ηελ G2G) θπξίσο γηα λα απνθχγεη ηελ 

δπζιεηηνπξγία ηεο (ηεο G2E)  πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ γξαθεηνθξαηία ηεο G2G. 

Θεσξείηαη ζεκαληηθφ ζηάδην πνπ πξέπεη λα δηαλπζεί απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο 
νξγαληζκνχο , πξηλ απηνί δεηήζνπλ απφ ηνπο πνιίηεο λα πάλε on-line. 

Πην παξαθάησ Πρ.3.4 απεηθνλίδνληαη κεξηθά απφ ηα πξναλαθεξζέληα κνληέια ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
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ρήκα 3.4  Μνληέια Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

 

Ξαξαδείγκαηα εμσζηξεθνχο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (G2C) 

 

TAXISnet :  

 πνβνιή Γειψζεσλ Φνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ εληχπσλ Δ1, Δ2, Δ3, Δ9, Δ14 ,  

 Έληππν Α21 γηα ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα 

 πνβνιή Ξεξηνδηθψλ & Ππγθεληξσηηθψλ Γειψζεσλ ΦΞΑ 

 πνβνιή Ππγθεληξσηηθψλ Θαηαζηάζεσλ Ξειαηψλ – Ξξνκεζεπηψλ 

 θαη άιια 

 

ΖΓΗΘΑ (Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο) : 

 Απνγξαθή / Κεηαβνιέο Δζληθνχ Κεηξψνπ ΑΚΘΑ-ΔΚΑΔΠ θαη ζηνηρείσλ ΑΚΘΑ 
(2009) 

 Ζιεθηξνληθή Ππληαγνγξάθεζε  (2012) 

 Ζιεθηξνληθή Γηάγλσζε (2013) 

 Δληαίν Δζληθφ Πχζηεκα Διέγρνπ θαη Ξιεξσκψλ Ππληάμεσλ (2012) 

 ΔESSI  (Electronic Exchange of Social Sequrity Information ) πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

Ξαλεπξσπατθφ επίπεδν (2010) 

 θαη άιια 
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 Οπζκίζεηο Ιεμηπξφζεζκσλ Νθεηιψλ  ΝΑΔΔ θαη ΝΓΑ  ( 2013 ) , ην νπνίν αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία G2C 

 Ξαξαιαβή Φνξνινγηθψλ Βεβαηψζεσλ Ππληαμηνχρσλ Γελ.Ινγηζηεξίνπ ηνπ Θξάηνπο , 
ΔΡΔΑ-ΡΔΑΓ απφ ην internet (2013) , ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία C2G 

 ΔΠΡΗΑ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ηεο αμηνπνίεζεο φισλ ησλ Αθηλήησλ 

ησλ Αζθαιηζηηθψλ Ρακξίσλ . Δίλαη ππεξεζία G2G. 

 

IKAnet 

 Αλαιπηηθή Ξεξηνδηθή Γήισζε 

 πνβνιή δηάθνξσλ αηηήζεσλ 

 

E-ΘΔΞ ( ΔΟΚΖΠ ) 

 Ξαξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ  γηα 82 πξντφληα πνπ αθνξνχλ δηάθνξνπο 

Νξγαληζκνχο θαη πνπξγεία. 

 

ΝΑΔΓ 

 πεξεζία ειεθηξνληθήο εχξεζεο εξγαζίαο 

 

Δζληθφ Ρππνγξαθείν 

 πεξεζία Ξαξαγγειηνιεςίαο ΦΔΘ 

Ξαξαδείγκαηα εζσζηξεθνχο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (G2G) 

Δζληθφ Γεκνηνιφγην  

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε : 

 ΘΔΞ 

 Αζηπλνκία 

 Πηξαηνινγία 

 Αζθαιηζηηθά Ρακεία 

 ΔΠΔ 

 πνπξγείν Γηθαηνζχλεο 

 πνπξγείν Νηθνλνκίαο 

 

Ρα Ιεμηαξρεία ηεο Σψξαο ( πνπξγείν Δζσηεξηθψλ ) 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κε : 

 ΖΓΗΘΑ ( ζχζηεκα ΑΟΗΑΓΛΖ ) 

 Ξξνμελεία 

 ΘΔΞ 
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4.Επίπεδα Παροχής Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών 

Πηελ Διιάδα, νη θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο παξέρνπλ κέζσ ηνπ Internet, θπξίσο, κφλν 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν θαζέλαο. Υξηζκέλνη, δηαζέηνπλ επηπιένλ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο, έληππα ζε ειεθηξνληθή κνξθή  (πρ αηηήζεηο) πξνθεηκέλνπ ν 

ζπλαιιαζζφκελνο λα ηα ζπκπιεξψζεη (φρη ειεθηξνληθά) θαη λα ζπλερίζεη ηελ δηεθπεξαίσζε ζηνλ 
θνξέα. 

Νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ θάζε Γεκφζην Φνξέα θαηαηάζζνληαη ζε 4 

επίπεδα. Ρα  2 ηθαλνπνηνχλ ηα επίπεδα 1 θαη 2 ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Αλαιπηηθά : 

πεξεζίεο Δπηπέδνπ 1 : Κφλν πεξεζίεο Ξιεξνθφξεζεο (Information) ησλ ρξεζηψλ γηα ηνλ 

ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα έληππα πνπ πξέπεη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζηνλ θνξέα, γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ηελ ζεηξά εθηέιεζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν δηεθπεξαίσζεο. Νη πιεξνθνξίεο απηέο γηα λα είλαη 
αμηφπηζηεο γηα ηνπο πνιίηεο πξέπεη λα αλαλεψλνληαη θάζε θνξά πνπ γίλεηαη αιιαγή ζηελ 

πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία. Ξαξάδεηγκα ππεξεζίαο επηπέδνπ 1 είλαη ε ελεκέξσζε απφ ηνπο 

Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ρνξήγεζε 

πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο. 

πεξεζίεο Δπηπέδνπ 2 : Αθνξνχλ ζηελ Αιιειεπίδξαζε (Interaction) ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο 
Γεκφζηνπο Φνξείο. Ξαξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο θαη 

επηπιένλ to επίζεκν πιηθφ (αηηήζεηο, βεβαηψζεηο θιπ) ηo νπνίo νη ρξήζηεο πξέπεη λα 

«θαηεβάζνπλ» απφ ην Internet θαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ ρψξν, λα ηα εθηππψζνπλ, 

λα ηα επεμεξγαζηνχλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ 
Γεκφζην Φνξέα. Ξαξάδεηγκα ππεξεζίαο επηπέδνπ 1 θαη 2 είλαη νη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνπλ ηα ΘΔΞ.  

πεξεζίεο Δπηπέδνπ 3 : Αθνξνχλ ζηελ Ακθίδξνκε Αιιειεπίδξαζε (Two-way Interaction) 

φπνπ ν ρξήζηεο απνθηά πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ηνπ θνξέα κε ειεθηξνληθφ ηξφπν αιιά ε 
δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ειεθηξνληθά. Ξξνζθέξνπλ online θφξκεο γηα ζπκπιήξσζε θαη 

ειεθηξνληθή απνζηνιή. Γηα λα πινπνηεζεί ε online ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ ηνλ ρξήζηε, πξέπεη 

πξηλ λα έρεη απνθηήζεη θσδηθφ πξφζβαζεο, αθνχ πξψηα έρεη γίλεη ε ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ θνξέα. Έηζη δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπκπιεξψλεη ν 

ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο. Ξαξάδεηγκα ππεξεζίαο επηπέδνπ 3 είλαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο απφ ηνλ 
δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΝΑΔΓ.  

πεξεζίεο Δπηπέδνπ 4 : Αθνξά ζηελ Ππλαιιαγή (Transaction) φπνπ εθηφο απφ θφξκεο 

απνζηνιήο ζηνηρείσλ, νη ππεξεζίεο απηέο εθηεινχληαη πιήξσο ειεθηξνληθά. Πε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ππνζηεξίδνληαη θαη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθά. Πην επίπεδν απηφ έρνπκε 
πιήξε αληηθαηάζηαζε ηεο κε ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζε ειεθηξνληθή. Θαη ζε απηφ ην επίπεδν 

είλαη απαξαίηεηνη νη κεραληζκνί αλαγλψξηζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε, θαη κάιηζηα κε πην 

απζηεξνχο θαλφλεο, αθνχ ζε απηφ ην επίπεδν έρνπκε πιήξσο ειεθηξνληθή ππεξεζία. 

Ξαξάδεηγκα ππεξεζίαο επηπέδνπ 4 είλαη ε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο, 
νη Οπζκίζεηο νθεηιψλ αζθαιηζκέλσλ ζε Αζθαιηζηηθνχο Φνξείο (πνπ πινπνηείηαη θαη ζα βγεί ζηελ 

παξαγσγή πξίλ ην ηέινο ηνπ 2013). Δπίζεο Ξρ γηα  ηελ απφδνζε ΑΚΘΑ ζε Έιιελα πνιίηε , ν 

ππάιιεινο ηνπ ΘΔΞ κπαίλεη κέζα απφ ην portal πνπ έρνπλ ηα ΘΔΞ θαη ζην νπνίν ππάξρνπλ φιεο 

νη ζπλδέζεηο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ εμππεξεηνχλ ηα ΘΔΞ, ζηελ εθαξκνγή Απνγξαθήο γηα απφδνζε 
ΑΚΘΑ. Παλ πηζηνπνηεηηθά ρξεηάδεηαη ηελ αζηπλνκηθή ή ζηξαηησηηθή ηαπηφηεηα ή γηα άηνκα θάησ 

ησλ 12 εηψλ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ηνλ γνλέα ή εθπξφζσπν ηνπ. Γηα ηνπ 

αιινδαπνχο δεηείηαη ε ηαπηφηεηα νκνγελνχο ή ην δηαβαηήξην ή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ζεσξεκέλν θαη κεηαθξαζκέλν επίζεκα ζηα Διιεληθά. Θιπ Πην ηέινο δίλεη βεβαίσζε 

ηεο απνγξαθήο ζηνλ πνιίηε. 
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ρήκα 3.5  Δπίπεδα Γηαζεζηκόηεηαο Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη φζνη Φνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο επηπέδνπ 

3 θαη 4 είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, 

πεηπραίλνπλ ηελ απνζπκθφξεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο.  

5.Σεχνικά και τεχνολογικά ζητήματα 

1.Γηαιεηηνπξγηθόηεηα 

Νη Γεκφζηνη Γηαδηθηπαθνί Ρφπνη δξνπλ ζαλ ελδηάκεζνη ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θνξέσλ θαη 

ρξεζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Πθνπφο ηνπο είλαη λα δξνκνινγνχλ ηα αηηήκαηα ησλ 

ρξεζηψλ ζηα θαηάιιεια ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα (back – office) ησλ θνξέσλ. Γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ αηηεκάησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηδηαίηεξα ζηα επίπεδα 3 θαη 4 απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε είλαη ε Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ κε ηνπο 

Γεκφζηνπο Γηαδηθηπαθνχο Ρφπνπο. 

Ζ Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Γεκφζησλ Γηαδηθηπαθψλ Ρφπσλ κε ηα  back – office ζπζηήκαηα 

ησλ θνξέσλ πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνηα πξφηππα θαη λα ηθαλνπνηεί νξηζκέλεο απαηηήζεηο, φπσο 
αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην Διιεληθφ Ξιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο & πεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ 

Ππλαιιαγψλ (Ξ.Γ.Ζ.Γ.), ην νπνίν αλαλεψλεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Αληίζηνηρα κε ην ειιεληθφ πιαίζην ππάξρνπλ θαη νη Γηεζλείο Ξξσηνβνπιίεο 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην Βξεηαληθφ Ξ.Γ.Ζ.Γ. (UK e-GIF), ην Γεξκαληθφ 
Ξ.Γ.Ζ.Γ. (Standards and Architectures for eGovernment-Applications-SAGA) θαη ην Δπξσπατθφ 

Ξ.Γ.Ζ.Γ. (European Interoperability Framework-EIF). [i9] *http://www.ercim.eu] 

Ρα παξαθάησ δηαγξάκκαηα δείρλνπλ ηελ ζεκαζία ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ( e-Government )  : 

 

 

http://www.ercim.eu/
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Κσβερνήζεις και Γιεθνείς 

Οργανιζμοί
Φορείς και Οργανιζμοί

ΠολίηεςΔπιτειρήζεις

Υρημαηοπιζηωηικά Ιδρύμαηα

Α Β

Γ Γ

Portal

Γημόζια Γιοίκηζη και 

Σοπική Ασηοδιοίκηζη

 

 

ρήκα 3.6 ρεκαηηθή Αλαπαξάζηαζε ηεο Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο 
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Γιαδικαζίες

Πληροθορία

σζηήμαηα και 

Ηλεκηρονικές 

Τπηρεζίες

Γιαδικαζίες

Πληροθορία

σζηήμαηα και 

Ηλεκηρονικές 

Τπηρεζίες

ΟΡΓΑΝΗΜΟ  Α ΟΡΓΑΝΗΜΟ Β

ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ 

ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ

 

 

ρήκα 3.7 Δίδε Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

Παλ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ Α κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ ΖΓΗΘΑ , ζαλ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ Β κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε ην ΔΡΔΑ ( Δληαίν Ρακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο , ζην νπνίν αλήθνπλ φια ηα 

Δπηθνπξηθά Ρακεία ηεο ρψξαο).  

Νξγαλσζηαθή Ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη φινη νη ζθνπνί , νη ζπδεηήζεηο δηνηθεηηθέο θαη ηερληθέο 

επηηξνπψλ πξνο επίηεπμε ησλ ζθνπψλ πνπ ηίζεληαη θαη ε αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

αθνινπζεζεί. Νη ζθνπνί απηνί αλαθέξνληαη πσο ζα δηαιεηηνπξγήζνπλ επηρεηξεζηαθά θαη ηη εηδηθή 

νξγάλσζε ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί θαη απφ ηνπο δχν ελδηαθεξφκελνπο Νξγαληζκνχο γηα λα 
επηηεπρζεί απηφ. Ξ.ρ. δηαιεηηνπξγηθφηεηεο θαη ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ. Απηφ 

κπνξεί θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπκβαίλεη λα ρξεηάδνληαη πξψηα απφ φια , επηρεηξηζηαθέο 

πξνζαξκνγέο. 
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Πεκαζηνινγηθή Γηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ηα δεηνχκελα ζεκεία επαθήο ησλ Νξγαληζκψλ , 

ζαλ πεδία-θιεηδηά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ πνπ έζεζε ε Νξγαλσζηαθή Ιεηηνπξγηθφηεηα, 

αιιά κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πιεξνθνξίαο θαη ζπζρεηηζκψλ ηθαλψλ λα βάιεη ηα ζπζηήκαηα ησλ 
Νξγαληζκψλ λα «κηιήζνπλ» κεηαμχ ηνπο. 

Ρα Ππζηήκαηα θαη νη Ζιεθηξνληθέο πεξεζίεο είλαη φιε ππνδνκή ζε hardware θαη software , 

πνπ δηαζέηνπλ νη 2 Νξγαληζκνί, δίθηπα, ηειεπηθνηλσλίεο, data centers, ζπζηήκαηα Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ, web services θιπ 

2 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ – Αζθάιεηα Σπζηεκάησλ 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε Γεκφζηνη Γηαδηθηπαθνί Ρφπνη παξέρνπλ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ησλ Γεκφζησλ Φνξέσλ θαη ηδηαίηεξα ζηα επίπεδα 3 θαη 4 είλαη 

απαξαίηεηε ε αζθάιεηα θαη ε αμηνπηζηία γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπο. Απηά δηαζθαιίδνληαη απφ ηηο 
παξαθάησ παξακέηξνπο : 

Αθεξαηφηεηα (integrity) : Ζ πιεξνθνξία πνπ αμηνπνηείηαη παξακέλεη αλαιινίσηε. 

Δκπηζηεπηηθφηεηα (confidentiality) : Δμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ρξεζηψλ ζηηο 

πιεξνθνξίεο. 

Αλαγλψξηζε (identification) : Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε. 

Ξηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο (authentication) : Ζ ελέξγεηα πνπ δηαζθαιίδεη φηη ε ηαπηφηεηα πνπ 

δειψλεη ν ρξήζηεο είλαη πξαγκαηηθή. 

Δμνπζηνδφηεζε (authorization) : Δμαζθάιηζε πξφζβαζεο κφλν ζε φζεο πιεξνθνξίεο έρεη 
νξηζζεί φηη κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ν ρξήζηεο. 

Γηαζεζηκφηεηα (availability) : Ζ πιεξνθνξία είλαη αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκε γηα ηνλ 

εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε. 

Κε άξλεζε ζπκκεηνρήο (non-repudiation) : Ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα αξλεζεί φηη εθηέιεζε 
κηα ελέξγεηα ζρεηηθή κε πξφζβαζε, θαηαρψξηζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο. 

Δδψ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε Αλεμάξηεηε Αξρή Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ πνπ 

παξεκβαίλεη φπνπ ρξεηάδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα θαη ξπζκίζεηο νη νπνίεο αθνινπζνχληαη 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο Νξγαληζκνχο θαη πνπξγεία. 

3 Πξόζβαζε – Απζεληηθνπνίεζε  

Νη Γεκφζηνη Γηαδηθηπαθνί Ρφπνη έρνπλ ζπγθεληξσκέλν κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ φκσο είλαη 

δεκφζηα πιεξνθνξία θαη ζπλεπψο είλαη πξνζβάζηκε απφ θάζε ρξήζηε. Δπίζεο ιφγσ ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ απνζεθεπκέλα θαη πξνζσπηθά 
ζηνηρεία ρξεζηψλ (πρ γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα βεβαηψζεηο), ηα νπνία δελ απνηεινχλ δεκφζηα 

πιεξνθνξία αιιά είλαη ζπλδεδεκέλαη κε ηνλ θάζε ρξήζηε θαη κφλν κε απηφλ. Ππλεπψο είλαη 

απαξαίηεηνο ν έιεγρνο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο θαη δεδνκέλα πνπ δελ είλαη δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα. 

Αλάινγα κε ην επίπεδν παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ησλ Γεκφζησλ 
Γηαδηθηπαθψλ Ρφπσλ δίλεηαη θαη ε θαηάιιειε πξφζβαζε. 

Γηα ηηο ππεξεζίεο επηπέδνπ 1 θαη 2 φπνπ νπζηαζηηθά γίλεηαη κφλν αλαδήηεζε δεκφζηαο 

πιεξνθνξίαο δελ απαηηείηαη ηαπηνπνίεζε ρξεζηψλ. 

Γηα ηηο ππεξεζίεο επηπέδνπ 3 θαη 4 πξφζβαζε δίλεηαη κε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. 
Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν αζθάιεηαο γηα ηα δεδνκέλα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα κπνξεί ν ρξήζηεο 

λα έρεη πξφζβαζε, κπνξεί  
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α) λα είλαη κφλν δηαθξηηηθά αζθάιεηαο κε «φλνκα» (username) θαη «ζπλζεκαηηθφ» 

(password) ζηηο πεξηπηψζεηο (επίπεδν 3) πνπ γίλεηαη πρ ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο κέζσ ηνπ 

Γεκφζηνπ Γηαδηθηπαθνχ Ρφπνπ αιιά ε νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο δελ είλαη ειεθηξνληθή θαη  

β) ε ππεξεζία λα είλαη πιήξσο ειεθηξνληθή (επίπεδν 4) φπνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

επηπιένλ κέηξα δήισζεο θαη εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε. 

 

 

ρήκα 3.8  Βαζηθή ηερλνινγηθή ππνδνκή γηα e/m -Government  

 

Νη Γεκφζηνη Φνξείο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ν ρξήζηεο γηα 

ηελ πξφζβαζε ηνπ ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο είλαη επαξθή ψζηε λα εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα 

ηνπ θαη ζα γίλεη ε δηεθπεξαίσζε ηεο ππεξεζίαο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ησλ 
Γεκφζησλ Γηαδηθηπαθψλ Ρφπσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ HTTPS 

(HyperText Tranfer Protocol Secure). 

4 Γηαζεζηκόηεηα θαη Απόδνζε ζπζηεκάησλ 

Ζ δηαζεζηκφηεηα θαη ε απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θνξέα ζηελ δηαζχλδεζε ηνπ κε ην Γεκφζην 

Γηαδηθηπαθφ Ρφπν, εμαξηψληαη απφ ηα παζεηηθά (πρ δνκεκέλε θαισδίσζε) θαη ηα ελεξγά ζηνηρεία 

(πρ κεηαγσγείο, δξνκνινγεηέο).  

Ζ δνκεκέλε θαισδίσζε ελφο θνξέα είλαη ε πην ζεκαληηθή θαη δαπαλεξή ππνδνκή πνπ 

πξέπεη λα εθαξκφζεη, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηνπ φηη επεηδή ε αληηθαηάζηαζή ηεο δελ είλαη 
εθηθηή, λα γίλεη πξφβιεςε θαη γηα ηελ θάιπςε κειινληηθψλ αλαγθψλ. Ρα ελεξγά ζηνηρεία ηνπ 

εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ηνπ θνξέα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ δηαζχλδεζε ηνπ Γεκφζηνπ Γηαδηθηπαθνχ 

Ρφπνπ κε ηα ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα ηνπ θνξέα πξέπεη λα θαιχπηνπλ επαξθψο ηηο αλάγθεο ηνπ 

θνξέα, ζε επίπεδν ρξεζηψλ θαη φγθνπ δηαθηλνχκελσλ δεδνκέλσλ. 

 

oAuth 
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5 Γηαζεζηκόηεηα θαη Απόδνζε Δμππεξεηεηώλ 

Νη εμππεξεηεηέο (servers) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο Γεκφζηνπ Γηαδηθηπαθνχ 
Ρφπνπ είλαη : 

Ν εμππεξεηεηήο Γηαδηθηχνπ (web server) ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

Γεκφζηνπ Γηαδηθηπαθνχ Ρφπνπ ζην Γηαδίθηπν θαη γηα ηελ δηεπαθή ησλ ρξεζηψλ κε ηνλ Γεκφζην 

Γηαδηθηπαθφ Ρφπν. 

Ν εμππεξεηεηήο Δθαξκνγψλ (application server) ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη 

εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκφζηνπ Γηαδηθηπαθνχ Ρφπνπ. 

Ν εμππεξεηεηήο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (database server) ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη ηα δεδνκέλα 

ηνπ Φνξέα ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη νη εθαξκνγέο ηνπ Φνξέα. 

6 Πξνζβαζηκόηεηα 

Ν Γεκφζηνο Γηαδηθηπαθφο Ρφπνο πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε επξχ θνηλφ θαη ε πξφζβαζε ηνπ απφ 

απηφ ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε ηεο ππνδνκήο πνπ δηαζέηνπλ νη ρξήζηεο, θαζψο επίζεο λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη θάπνηεο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ. 

Ζ πξφζβαζε ζηνλ Γεκφζην Γηαδηθηπαθφ Ρφπν ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ 

Internet Explorer θαη Mozilla Firefox. 

Ζ λέα Voice Extension Markup Language αλαπηχζζεηαη θαη ζα παξέρεη πξνζβαζηκφηεηα ζε 

πιεξνθφξεζε απφ ην Web, ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο , αιιά θαη ζε άιινπο ρξήζηεο κέζσ 
ηειεθψλνπ. Έηζη ζα ππάξρεη πξνζβαζηκφηεηα ζην Web κε θσλεηηθέο εληνιέο.  

Ρν, απφ ηελ World Wide Web Consortium απνδεθηφ, ζηάληαξλη Voice XML2.0, πεξηιακβάλεη 

markup γιψζζεο γηα δηαιφγνπο , γξακκαηηθή, ζχλζεζε θσλήο θαη ζεκαζηνινγία θπζηθήο 

γιψζζαο.*05+  *M-Government – Mobile Technology for e-Government  , Manish Kumar
1

* and Omesh Prasad 

Sinha
2

+  

7. Δπίπεδα Υινπνίεζεο γηα ηελ Δπίηεπμε ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηνλ Γεκφζην Ρνκέα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη 

ζηαδηαθά ,  ζε επίπεδα, ψζηε λα κελ ζηακαηήζεη ε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ απφ θαη πξνο φινπο 

ηνπο απνδέθηεο. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                      Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθεο 

 

m-Government  18   

 

 

  ρήκα 3.9 ηάδηα γηα ηελ επίηεπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Δπίπεδν 0 : Δζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ θνξέα 

Ξξνκήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ, πιηθνχ θαη πξνγξακκάησλ ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε δηθηπαθή δηαζχλδεζε.  

Δπίπεδν 1 : Ζιεθηξνληθφ Ξξσηφθνιιν 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ ρεηξφγξαθνπ πξσηφθνιινπ κε ειεθηξνληθφ. Έηζη 

επηηπγράλεηαη κείσζε ρξφλνπ γηα πξσηνθφιιεζε αιιά θαη εχθνιε αλαδήηεζε 

ησλ εγγξάθσλ.  

Δπίπεδν 2 : Business Process Reengineering 

Θαηαγξαθή ξνήο εγγξάθσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ θνξέα θαη κειέηε γηα 
αλαδηνξγάλσζε απηψλ ψζηε λα ζρεδηαζηεί ε ελνπνίεζε θαη ε επηθνηλσλία ηνπο 

ζην ζχλνιν ηνπ Γεκφζηνπ Φνξέα. Θαηαγξαθή εθαξκνγψλ πνπ ήδε 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα ψζηε λα απνθαζηζηεί εάλ ζα 

ζπλερίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Δπίπεδν 3 : Intranet 

Σξήζε εθαξκνγψλ ηνπ θνξέα απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, ζε έλα Internet-

based πεξηβάιινλ φπνπ ε εθαξκνγή δελ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ 

πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ηνπ ππαιιήινπ, θαη ε πξφζβαζε ηνπ ζηελ εθαξκνγή 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                      Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθεο 

 

m-Government  19   

 

ζα γίλεηαη κέζσ username (login) / password (δπλαηφηεηα authorization, 

authentication). Σξήζε ηνπ Intranet γίλεηαη γηα : 

 

 Γηαρείξηζε αξρείσλ θαη θνηλφο ρψξνο απνζήθεπζεο ηνπο. 

 Ρειεθσληθφο θαηάινγνο ππαιιήισλ 

 Βηβιηνζήθε online 

 Αλαθνηλψζεηο, πξνθεξχμεηο 

 Νξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ  

 Θαη γηα πνιιέο αθφκα εθαξκνγέο 

 

Δπίπεδν 4 : Απηνκαηνπνηεκέλν Ξξσηφθνιιν 

Ρν απηνκαηνπνηεκέλν πξσηφθνιιν απνηειεί ηελ πχιε εηζφδνπ θαη εμφδνπ θάζε 

εγγξάθνπ θαη ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη, λα παξαθνινπζεί, λα ειέγρεη θαη λα 

ελεκεξψλεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο παξαιαβήο θαη εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ. 

Ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απηφκαηα απφ εληαία αξίζκεζε 

γηα ην ζχλνιν ηνπ θνξέα θαη φρη αλά ηκήκα / ππεξεζία πνπ ηζρχεη κέρξη ηψξα. 

Απηφκαηα ζα πξέπεη λα δίλεηαη θαη ε εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ελψ ην ζέκα ζα 

επηιέγεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ιίζηα ζεκάησλ ε νπνία κπνξεί λα 
ζπκπιεξσζεί  - ηξνπνπνηεζεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο λα 

δίλεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ εηζεξρφκελνπ ή εμεξρφκελνπ θαη ε δηάθξηζε εάλ ε 

πξσηνθφιιεζε είλαη εζσηεξηθή ή πξνέξρεηαη απφ άιιν θνξέα.   

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηνπ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη κε αζθάιεηα κε ηελ ηε ρξήζε θξππηνγξάθεζεο.  

Δπίπεδν 5 : Δληαία αλαγλψξηζε εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ 

Θαζηέξσζε ελφο login/password γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ ην ρξεηάδνληαη γηα 

πξφζβαζε αλά εζσηεξηθφ ρξήζηε. Κέρξη ζήκεξα ν θάζε ππάιιεινο έρεη 

δηαθνξεηηθφ login/password γηα θάζε εθαξκνγή πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα 
ρξεζηκνπνηεί. Κε ην επίπεδν απηφ ν θάζε ππάιιεινο  - ρξήζηεο ζα έρεη κφλν 

έλα login/password θαη ζα ην ρξεζηκνπνηεί γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο. 

Δπίπεδν 6 : Portal 

Γεκηνπξγία «δηαδηθηπαθήο πχιεο» γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 
ρσξίο ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. Απηή ε πχιε κπνξεί λα πεξηέρεη 

αλαθνηλψζεηο, λέα, δειηία ηχπνπ, λφκνπο θαη πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, 

πξνθεξχμεηο θαη δηαγσληζκνχο, δεκνπξαζίεο, νδεγίεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 

ζπλαιιαγψλ, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. 
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ρήκα 3.10  Portal (ΖΓΗΚΑ) 

 

Ν πνιίηεο ή ε επηρείξεζε κπνξεί λα αληιήζεη ηελ πιεξνθνξία πνπ επηζπκεί 
έρνληαο επηζθεθζεί έλα κφλν site. 

Δπίπεδν 7 : Δληαία αλαγλψξηζε εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ 

Θαζηέξσζε ελφο login/password γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο πνπ ην ρξεηάδνληαη γηα 

πξφζβαζε αλά εμσηεξηθφ ρξήζηε. Νη θσδηθνί πξφζβαζεο απηνί αθνξνχλ 

εθαξκνγέο πνπ είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή αιιά γηλφηαλ ρξήζε ηνπο κε ηελ 
παξνπζία ηνπ πνιίηε ζην αξκφδην ηκήκα. 
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Δπίπεδν 8 : Αλαβάζκηζε πχιεο κε εθαξκνγέο πξνζαξκνζκέλεο ζε θάζε ρξήζηε 

Ξξνζζήθε λέσλ εθαξκνγψλ ζηελ πχιε, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη απζεληηθνπνίεζε 

(authentication) εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ. Ζ πξφζβαζε γηα θάζε εμσηεξηθφ ρξήζηε 
ζα είλαη δηαβαζκηζκέλε θαη ζπλεπψο ε πξνζπέιαζε πιεξνθνξηψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζα είλαη αλάινγε κε ηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο πνπ έρνπλ νξηζζεί. 

Ρα δηθαηψκαηα απηά είλαη αλά εθαξκνγή αιιά θαη αλά επίπεδν θαη εθηειέζηκν 

ηεο εθαξκνγήο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ε πχιε : 

Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ, ππνβνιή ζηνηρείσλ γηα επεμεξγαζία, 

ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε αηηήζεσλ ρσξίο ππνγξαθή, e-Learning, ζπκκεηνρή 

ζηα θπβεξλεηηθά δξψκελα κε ςήθν κέζσ ηεο «πχιεο», αληαιιαγή απφςεσλ 
κε άιινπο πνιίηεο, ππνβνιή παξαπφλσλ, ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Δπίπεδν 9 : Τεθηαθέο ππνγξαθέο 

Νη ςεθηαθέο ππνγξαθέο είλαη κέζνδνη θξππηνγξάθεζεο εγγξάθσλ ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη αιινηψζεηο ή νη πιαζηνγξαθήζεηο. Έηζη φια ηα ρεηξφγξαθα 

έληππα πρ αηηήζεηο, πνπ απαηηνχζαλ ηελ θπζηθή ππνγξαθή ηνπ πνιίηε, λα 
κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ειεθηξνληθά έληππα ππνζηεξηδφκελα απφ ηελ 

ςεθηαθή ππνγξαθή. Ζ βάζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο είλαη θξππηνγξαθηθνί αιγφξηζκνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά 

θιεηδηά γηα ην «θιείδσκα» θαη ην «μεθιείδσκα» ελφο ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο 
θαη πνπ αληαιάζζνληαη κεηαμχ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε. Ζ δηαδηθαζία απηή 

αληαιιαγήο θιεηδηψλ είλαη έηζη κεζνδεπκέλε ψζηε ν παξαιήπηεο λα είλαη 

ζίγνπξνο φηη ην ςεθηαθφ έγγξαθν πνπ παξέιαβε είλαη απηφ πνπ ηνπ έζηεηιε ν 

ζπγθεθξηκέλνο απνζηνιέαο.  

Δπίπεδν 10 : Smart Cards 

Νη θάξηεο απηέο απνζεθεχνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο θαη ρξεζηκεχνπλ 

ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ. Δίλαη κηα αζθαιήο κνξθή authentication θαη έηζη ν 

πνιίηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ «πχιε» γηα ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ 

θξππηνγξάθεζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

Δπίπεδν 11 : Κεηαγιψηηηζε 

Νη εθαξκνγέο πνπ ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο «πχιεο» ζα 

πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλεο ζε δηάθνξεο γιψζζεο, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη 

ζηελ ρψξα καο έλαο κεγάινο αξηζκφο κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη είλαη απαξαίηεην 
λα έρνπλ ζπλαιιαγέο κε Γεκφζηνπο Φνξείο. 

Δπίπεδν 12 : Τεθηαθή Ρειεφξαζε 

Ξξνζπέιαζε ηεο «πχιεο» κέζσ ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο. Ρν πξνεγκέλν 

ζηάδην ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη απηφ πνπ ν πνιίηεο λα είλαη ζε 
ζέζε λα πξνζπειαχλεη ηηο ππεξεζίεο απηέο κέζσ ηεο ηειεφξαζεο ηνπ, κε ηελ 

ίδηα επθνιία φπσο αιιάδεη ηψξα ηα θαλάιηα.  

Δπίπεδν 13 : Γνξπθνξηθή Δπηθνηλσλία 

Δλεκέξσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ κέζσ ησλ δνξπθνξηθψλ ζεκάησλ 
(GPS). Ρν πξνεγκέλν απηφ ζηάδην απνηειεί ηνλ ηξφπν ελεκέξσζεο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο εθηφο Διιάδαο κέζσ δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο. Δπηπιένλ δίλεη 

ηελ δπλαηφηεηα απνζηνιήο ζχληνκσλ πιεξνθνξηψλ ζην portal γηα ηελ 

ηαρχηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ζπλνκηιίαο ηφζν ησλ ζηειερψλ 
αιιά θαη κε ηνπο πνιίηεο γηα θαίξηα θπβεξλεηηθά ζέκαηα. 
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6. Πλεονεκτήματα και δυσκολίες από την χρήση της  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε επηηπγράλνληαη ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνπο 

ζπλαιιαζζφκελνπο (Ξνιίηεο ή Δπηρεηξήζεηο) φζν θαη ηνπο ίδηνπο ηνπ Φνξείο ηεο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Φνξέσλ αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ 

επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε είλαη βαζηθά γηα κηα ζχγρξνλε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζπκβάιιεη ζηε ζσζηή 

δηαθπβέξλεζε ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, αθνχ νη φιεο δηαδηθαζίεο δηέπνληαη απφ δηαθάλεηα, φινη νη 
πνιίηεο έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη ζπλεπψο ν Γεκφζηνο Ρνκέαο γίλεηαη πην 

παξαγσγηθφο. 

Πηξαηεγηθά, δηνηθεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά νθέιε είλαη ν ζηφρνο ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα : 

Πηξαηεγηθά νθέιε : Ραρχηεξε αληαπφθξηζε πξνο ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ, αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, απφ ηελ ζπλέπεηα, ηαρχηεηα, αμηνπηζηία ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

. 

Γηνηθεηηθά νθέιε : Δίλαη απηά πνπ αλαζεσξνχλ θαη αλαβαζκίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο δνκέο ηνπ 

θνξέα θαη είλαη ε κείσζε θφζηνπο – επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγψλ, κείσζε ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο 
ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ θαη επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. 

Ιεηηνπξγηθά νθέιε : Δίλαη απηά πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Θξάηνπο, κε ηελ 

βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πξνθίι, κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζψλ, κε ηελ απηνκαηνπνίεζε 
ησλ δηαδηθαζίσλ θαη κε ηελ πάηαμε ηεο παξαβαηηθφηεηαο κέζσ ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ. 

Απφ ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ππάξρνπλ επίζεο ζεκαληηθά νθέιε θαη γηα ηνπο 

Ξνιίηεο θαη ηηο Δπηρεηξήζεηο. Ππγθεθξηκέλα : 

Κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηηο δηάθνξεο ζπλαιιαγέο κε ηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο. Ζ 

εμππεξέηεζε είλαη ζαθψο πην άκεζε θαη γξήγνξε.  

Αλαβαζκηζκέλεο πνηνηηθά ππεξεζίεο. 

Γηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ 

Κείσζε δηαθζνξάο 

Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο απφ άζθνπεο κεηαθηλήζεηο. 

Β. m-Government 

1. Μια εισαγωγή στο θέμα και Ορισμός 

Αξρηθά ζα έπξεπε λα αζρνιεζνχκε κε ηελ έλλνηα ηεο θηλεηφηεηαο ( φρη θηλεηηθφηεηα ). Αξρηθά 

είρε ηελ έλλνηα ηεο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο. Πήκεξα έρεη επηθξαηήζεη ε έλλνηα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνπ πξνμελνχληαη. Νη  Kakihara and Sørensen (2002a) νκηινχλ γηα ρσξηθή , 
ρξνληθή θαη ζπλερή άπνςε ηεο θηλεηφηεηαο γηα λα παξνπζηάζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ θηλεηφηεηαο 

θαη αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο.  

Νη Mol and Law (1994) πξφηεηλαλ 3 δηαθξηηέο έλλνηεο ηελ πεξηνρή , ην δίθηπν θαη ην ξεπζηφ 

γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην ραξαθηήξα ηεο θηλεηφηεηαο. Ζ πεξηνρή είλαη δηαθξηηή 
ηνπνινγηθά θαη ηα αληηθείκελα είλαη ζπγθεληξσκέλα κέζα ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο. Ρν δίθηπν είλαη 

ε ηνπνινγία φπνπ ε απφζηαζε είλαη ζπλάξηεζε  ησλ ζρέζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθηχνπ . Ρν 
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ξεπζηφ φπνπ θακία απφζηαζε ή ζρέζε , δελ νξίδεη ηελ κία ζέζε απφ ηελ άιιε. Ρα φξηα 

δεκηνπξγνχληαη θαη απνδεκηνπξγνχληαη θαη νη ζρέζεηο κεηαζρεκαηίδνληαη ρσξίο λα ραιάλε. Νη 

θηλεηέο ηερλνινγίεο θηλεηνπνίεζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ  κε ηελ  ηερλνινγία. Ζ 
αιιειεπίδξαζε απηή μαλαφξηζε ην ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε φηη «βξηζθφκαζηε ζε έλα κέξνο» Νη 

θηλεηέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ φηη είλαη πνιιαπιήο κνξθήο φπνπ ηζζνξνπνχλ , ην 

πξαγκαηηθφ κε ην ππεξβαηφ. Έηζη νη Kakihara and Sørensen πξνηείλνπλ λα πηνζεηεζεί ε έλλνηα 

ηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ θηλεηφηεηα. Νη Pica and Kakihara (2003) πξνζπαζνχλ λα ζεσξήζνπλ 
ηελ θηλεηφηεηα ζαλ δπηθφηεηα απφ ηελ κία κεηαμχ κηαο ζηαζεξήο επαθήο θαη αιιειεπίδξαζεο  θαη  

κηαο ξεπζηήο νξγάλσζεο. Γηφηη νη αλακηγλπφκελεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη θαη έρνπλ λα 

θάλνπλ κε πνιιαπιέο αιιειεμαξηψκελεο δηαδηθαζίεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο Φνξέα , 

εμαθαλίδνπλ ή θαιχηεξα ζνιψλνπλ ηα φξηα κεηαμχ ησλ Φνξέσλ πνπ ηηο «νηθεηνπνηνχληαη» ( δελ 
ζα έπξεπε λα ηζρχεη ε έλλνηα απηή ζε κηα ζεκεξηλή πξνεγκέλε Ζιεθηξνληθή Θπβεξλεηηθφηεηα – 

eGovernance ). Έηζη ε θηλεηφηεηα δελ ζεκαίλεη αλεμαξηεζία απφ ηελ ηνπνζεζία κφλν αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν κηα δηαιεθηηθή κεηαμχ  ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο. [05] [Mobile 

Government: Towards a Service Paradigm] 

Νη ιεηηνπξγηθφηεηεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην e-Government , ηψξα πιένλ 
ρξεζηκνπνηνχλ  θηλεηέο θαη  αζχξκαηεο ηερλνινγίεο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλα λέν πεξηβάιινλ , 

κία ζα ιέγακε αλαπφθεπθηε  θαηεχζπλζε ηνπ e-Government , ην m_government. 

Ιέγνληαο θηλεηέο ηερλνινγίεο ελλννχκε θάζε hardware θαη software ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ κία θηλεηή ζπζθεπή. Ρέηνηεο ζπζθεπέο είλαη : 

 PDAs   

Δίλαη κηθξνχ ζρεηηθά κεγέζνπο ππνινγηζηηθέο κεραλέο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο, φπσο email, δηεπζπλζηνγξάθν , εκεξνιφγην, web browser , δπλαηφηεηεο 

ήρνπ θαη ηα πεξηζζφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζαλ θηλεηά ηειέθσλα. Ξνιιά 
ζπλδένληαη εθηφο απφ ην Internet θαη ζε Intranets ( εζσηεξηθφ δίθηπν κέζα ζε 

Νξγαληζκφ ή Δηαηξία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία Internet )  ή Extranets ( επέθηαζε 

ηνπ Intranet γηα ρξήζε απφ ρξήζηεο εθηφο ηεο Δηαηξίαο ) 

 Smartphones 

Δίλαη έλαο ζπλδπαζκφο θηλεηψλ θαη PDA ζπζθεπψλ ζε κηθξφ κέγεζνο. Ξαξνπζηάδνπλ 
εθπιεθηηθή αλάπηπμε , θπξίσο ιφγσ κηαο πνιχ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο απφ 

κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ ρψξνπ ηεο Ξιεξνθνξηθήο , ησλ Media θαη ησλ 

Ρειεπηθνηλσληψλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ απηή ηελ ηερλνινγία κε εηδηθά Ιεηηνπξγηθά 

Ππζηήκαηα, πξνγξάκκαηα , πνιχ θαιέο δπλαηφηεηεο  ζπλδέζεσλ θαη 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ,  πξνζαξκνδφκελεο ζπλερψο ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ελφο 

πξαγκαηηθά κεγάινπ θχκαηνο θαηαλαισηψλ παγθνζκίσο. 

 

ρήκα 3.11  θηλεηέο ζπζθεπέο 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                      Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθεο 

 

m-Government  24   

 

 Tablet PC 

Δίλαη έλαο αζχξκαηνο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο. Δίλαη παξφκνην ζε κέγεζνο κε έλα 

notepad. Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν ζαλ laptop ή PC αιιά επί πιένλ έρεη 
θαη νζφλε αθήο , θάηη πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα θξαηνχλ ρεηξφγξαθεο 

ζεκεηψζεηο , κε ρξήζε εηδηθήο πέλλαο. 

 

“Aζχξκαηε” είλαη κέζνδνο ηεο κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ηεο πεγήο ηεο 
πιεξνθνξίαο θαη ηεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο, ρσξίο λα ππάξρεη θπζηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. 

[14][Shamma and Gupta 2004]. 

Ν πην θάησ πίλαθαο δείρλεη ηα αζχξκαηα δίθηπα θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαζψο επίζεο θαη ηελ εκβέιεηα ηνπο. 

 

Γίθηπν Ρερλνινγία Θαιππηφκελε Ξεξηνρή 

WLAN WiFi Έλα πνιχ κηθξφ θηήξην ή κηα 

κηθξή απφζηαζε πρ. έσο 20 

κέηξα 

WPAN Bluetooth Κέρξη 3 κέηξα 

Wireless Internet 3G , 4G Θαζνιηθή θάιπςε 

WMAN WiMax Απφ θηήξην ζε θηήξην κέρξη 

50km πεξίπνπ 

WWAN Θπςειινεηδήο Δζληθή θάιπςε 

Πίλαθαο 2  Γίθηπα θαη Ρερλνινγίεο 

 

Ν νξηζκφο ηνπ Kushchu  [01] [Mobile Government - Ibrahim Kushchu , M. Halid Kuscu , 

International University of Japan ]. γηα ην m-Government αλαθέξεη , φηη είλαη “κηα ζηξαηεγηθή 

θαη νη εθαξκνγέο ηεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ αζχξκαησλ θαη θηλεηψλ 
ηερλνινγηψλ , ππεξεζηψλ θαη ζπζθεπψλ πξνο βειηίσζε ησλ νθειεκάησλ ζε κέξε ηεο  θνηλσλίαο 

πνπ εκπιέθνληαη κε ην e-Government φπσο νη πνιίηεο , νη εηαηξίεο θαη φιεο νη θπβεξλεηηθέο 

κνλάδεο”. 

O Iohan Hellström ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Πηνθρφικεο [07] ζεσξεί φηη ππάξρεη κηα 

αδπλακία ζε απηφλ ηνλ νξηζκφ. Θαη απηφ είλαη ην φηη ππάξρεη κηα πξνυπφζεζε ή ζα ιέγακε θαη 
πξναπαηηνχκελν , φηη ην m-Government είλαη κία ζηαδηαθή πξνέθηαζε ηνπ e-Government, φπνπ 

πξέπεη λα πξνυπάξρεη ε ππνδνκή ζε e-Government , ψζηε λα κπνξέζεη λα πινπνηεζεί ην m-

Government. Ρελ άπνςε απηή ηε ζηεξίδεη ζε κειέηεο πνπ έθαλε θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

πξνέθπςαλ , ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή. Δθεί αλ θαηη δελ ππάξρνπλ ζνβαξέο ππνδνκέο ζε e-
Government , ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζε απηφ, αληίζεηα 

ππάξρνπλ αξθεηά πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ζην m-Government. 

Έηζη, ζεσξεί φηη ην e-Government δελ είλαη πξναπαηηνχκελν αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ην m-

Government δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα ππνθαηάζηαην ησλ ιακβαλνκέλσλ πξσηνβνπιηψλ 
ζην e-Government. Ρν m-Government είλαη έλα ζπκπιήξσκα θαη αλαθέξεηαη ζε κεηαθνξά 

Θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζε θηλεηέο πιαηθφξκεο θαη βεβαίσο φπνπ απηφ είλαη εθαξκφζηκν απφ 

θάζε άπνςε. πνδνκήο , ιεηηνπξγηθφηεηαο, αλαγθψλ ηςλ ρξεζηψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ 

ζα αλαπηπρζνχλ πην θάησ. [07][Mobile phones for good governance – challenges and way forward , 

Johan Hellström Stockholm University / UPGRAID ]. 
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Δηζη, ην m-Government δελ αληηθαζηζηά ην e-Government, αιιά έξρεηαη λα ην 

ζπκπιεξψζεη θαη λα ην επεθηείλεη. Ιεηηνπξγεί δε παληνχ-θαη-πάληνηε (anywhere – anytime ).   

2. Διακριτά χαρακτηριστικά του m-government 

Ρν m-Government εκπεξηέρεη κηα ζηξαηεγηθή θαη ηελ εθαξκνγή ηεο γηα θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο 

κέζα απφ θηλεηέο πιαηθφξκεο ,  φπνπ εθ ελφο νη πνιίηεο αθ εηέξνπ νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί  
απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο θαη πιεξνθφξεζε απφ φπνπ θαη λα βξίζθνληαη θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

ηε ζειήζνπλ. [01][Mobile Government - Ibrahim Kushchu , M. Halid Kuscu , International 

University of Japan ].  

πάξρνπλ σζηφζν θαη θάπνηνη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ νξηδφκελνη λα βνεζήζνπλ ζηε 
ζηφρεπζε κνληεινπνίεζεο νκάδσλ ρξεζηψλ  αιιά θαη ζεκάησλ κε πην θαιή πξνζβαζηκφηεηα  θαη 

δηαζεζηκφηεηα , πνπ απεπζχλεηαη ζε κεγαιχηεξεο θαη πιαηχηεξεο νκάδεο ρξεζηψλ. 

Κεγαιχηεξε άλεζε ζηελ πξφζβαζε θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα. Έηζη : 

Νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ on-line θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο επξηζθφκελνη 
νπνπδήπνηε αιιά θαη νπνηεδήπνηε ηηο ρξεηαζηνχλ. 

Νη θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη πάληα ON. Απηφ δελ ζπκβαίλεη κε ηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο.  

Νη θηλεηέο ζπζθεπέο κπνξεί λα κέλνπλ αδξαλείο αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ( γηα εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ) αιιά κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ απηφκαηα απφ κία ππεξεζία. 

Δπίζεο νη θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα κεηαθέξνληαη πνιχ εχθνια. Έηζη θαη 
νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηνπο , ιακβάλνληαο ππ‟  φςηλ απηφ  , παξέρνπλ πιεξνθφξεζε πνπ 

έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηφπν. 

Έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο, νη 

θηλεηέο ζπζθεπέο φκσο είλαη ζρεδηαζκέλεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλαλ ρξήζηε, ηνλ ηδηνθηήηε 
ηνπο. Mπνξεί λα έρεη δνζεί πξνζσπνπνηεκέλν πξνθίι , αιιά θαη ε πιεξνθνξία πνπ δέρεηαη λα 

αθνξά ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδηνθηήηε ηεο ζπζθεπήο. Έηζη θαη νη θπβεξλεηηθέο web services 

θζάλνπλ ζην ρξήζηε κε πην θηιηθφ θαη νηθείν γηα ηνλ ίδηνλ ηξφπν. 

Βεβαίσο θαη φηη απεπζχλνληαη ζε κεγάια , πνηθίιεο γλψζεο , θνπιηνχξαο θαη ειηθίαο γχξσ 
απφ ηνπο ππνινγηζηέο, αθξναηήξηα, ηα νπνία είλαη πάξα πνιχ κεγαιχηεξα απφ απηά ησλ απιψλ 

ρξεζηψλ Internet κέζσ θάπνηνπ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή. 

 

 

 

 

ρήκα 3.12    [04][Intelligent M-Government: Application of Personalisation and LocationAwareness Techniques]  

Shadi Al-khamayseh , Omar Hujran , Anas Aloudat, Elaine Lawrence The University of SYDNEY  
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Νη ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ απμήζεθαλ ξαγδαία  ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Έηζη ην 2001 

ήηαλ πεξίπνπ 850 εθαηνκκχξηα, ελψ ην 2009 είραλ θηάζεη ηα  4.3 δηο θαη ζχκθσλα κε ην 

International Telecommunication Union ζην ηέινο ηνπ 2011 ήηαλ 6 δηο θάηη πνπ ζεκαίλεη ην 86% 
ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. 

Ζ αχμεζε ησλ ζπλδέζεσλ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ην 2011 ήηαλ 80% πεξηζζφηεξεο 

απφ ην 2010! Κφλν ζηελ Ηλδία κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2011 ηεο ITU, έγηλαλ 142 εθαη. Λέεο ζπλδέζεηο 

( δηπιάζηνο αξηζκφο απφ νιφθιεξε ηελ Αθξηθή θαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο Αξαβηθέο ρψξεο θαη 
ηελ Δπξψπε καδί ! ). Κε ην ηέινο ηνπ 2011 ππήξραλ 105 ρψξεο ζηε Γε φπνπ νη ζπλδέζεηο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπο. Ρέινο νη ρψξεο κε ηελ 

κεγαιχηεξε δηείζδπζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο  ην 2011 ήηαλ νη : Βξαδηιία, Θφζηα Οίθα, 

Θαδαθζηάλ, θαη ην Κάιη ηεο Αθξηθήο.  [ITUWorld Telecommunication/ICT IndicatorsDatabase. © 2012 

International TelecommunicationUnion, All Rights Reserved.] 

Δπίζεο έλα άιιν ζηνηρείν πνπ είλαη ζεκαληηθφο δείθηεο αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο ηνπ m-

Government είλαη ην φηη νη ρξήζηεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ είλαη αξθεηά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ρξήζηεο desktop ζπζθεπψλ . Ξξάγκαηη ζχκθσλα κε ηελ ITU νη ζπλδξνκεηέο ηνπ Internet ήηαλ 
κφιηο 2.3 δηο ζε φιν ηνλ θφζκν γηα ην 2011. Κεγάια πνζνζηά επίζεο δείρλνπλ ρξήζηεο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ πνπ έρνπλ access ζην WEB κέζσ ηεο ζπζθεπήο ηνπο, θάηη ην νπνίν δελ απαηηεί θαη 

ηδηαίηεξα πνιχπινθεο γλψζεηο , φπσο πρ ζα ήηαλ έλαο ρεηξηζκφο ελφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  

Ξάλησο νη επφκελεο γεληέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζέινπλ κεγαιχηεξε εμνηθείσζε , δεδνκέλνπ 

φηη πιένλ νη ζπζθεπέο απηέο , πέξαλ ηεο ζπλδεζηκφηεηαο ζην δηαδίθηπν , έρνπλ δπλαηφηεηεο  γηα 
κεηαθνξέο δεδνκέλσλ , αληαιιαγήο emails , αθφκε θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ κηθξήο θιίκαθαο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Βεβαίσο φια ηα αλσηέξσ δείρλνπλ κία δπλακηθή εμάπισζεο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ , θάηη 

πνπ δηθαηνινγείηαη απφιπηα αλ ζθεθηεί θαλείο ηνπο ιφγνπο πνπ ζπληεινχλ ζε απηφ.  

Θα κπνξνχζακε λα αλαθέξνκε κεξηθνχο , φπσο ε πξφζβαζε θαη ε δηαζεζηκφηεηα. Ρα θηλεηά 

πιένλ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην δίθηπν «απφ παληνχ θαη πάληα», 

αθνχ κέλνπλ ζρεδφλ πάληα αλνηθηά. Απηφ είλαη έλα ηζρπξφ πιενλέθηεκα γηα ην m-Government. 

Δπίζεο , ε πξνζβαζηκφηεηα  ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα γίλεηαη ρσξίο λα ππάξρεη θνληά ππνδνκή γηα 
απηφ.  

Έηζη ε ξαγδαία εμάπισζε ινηπφλ ησλ θηλεηψλ , είλαη έλαο άιινο πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο 

κεγάιεο αλάπηπμεο ηνπ m-Government, εηδηθά δε αλ εζηηάζνπκε θαη ζην γεγνλφο φηη νη 

κειινληηθνί ρξήζηεο ζα είλαη πην απαηηεηηθνί πξνο ηνπο ζρεδηαζηέο εθαξκνγψλ θηλεηψλ αιιά θαη 
ηνπο παξφρνπο, γηα αθφκε ηαρχηεξε πξφζβαζε , απιφηεηα θαη πεξηζζφηεξεο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο. Όιν απηφ ην «κίγκα» νδεγεί εθηφο ηνπ m-Government αιιά θαη ζε κειινληηθά m-X. 
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ρήκα 3.13    m-X ππεξεζίεο 

3. Παράγοντες που επιδρούν στην υιοθεσία του m-Government και εφαρμογές του. 

Νη θπβεξλήζεηο εθαξκφδνπλ θηλεηέο ηερλνινγίεο είηε ζαλ απφθξηζε γηα ζπκπιήξσκα ησλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ παίξλνπλ γηα πιαίζηα ηνπ e-Government ή γηα λα πάξνπλ πιενλέθηεκα απφ 

ηα θαιά πνπ πξνζθέξεη ην m-Government.[ Kushchu – Borucki 2004 ] 

Πηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ 

m-Government , απφ θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Νη  Kushchu – Borucki εηζήγαγαλ ην 2004,  

έλα Response Model , πνπ δείρλεη απηνχο αθξηβψο ηνπο παξάγνληεο. 

Απηνί είλαη ε θπβέξλεζε , νη πνιίηεο, νη εηαηξίεο . Ζ θπβέξλεζε πηέδεηαη πνιχ απφ ηνπο 
πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο , ζην λα πηνζεηήζεη ηέηνηεο εθαξκνγέο αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα 

«θηλεηηθά» ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Αθφκε δελ έρεη δηεπθξηληζηεί πιήξσο πνηεο είλαη νη αηηίεο απηψλ 

ησλ πηέζεσλ πνπ εμαζθνχληαη πάλσ ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνπλ νη Νξγαληζκνί. 

[02]*Mobile Government and Organizational Effectiveness by Chet Borucki Seda Arat Ibrahim Kushchu+ 

Θα κπνξνχζα λα πσ φηη ε Ξαγθνζκηνπνίεζε θαη νη αιιαγέο πνπ έρεη θέξεη , θαζψο επίζεο ε 

δηαθνξά δπλακηθνχ πνπ θηλνχληαη ηα πξάγκαηα (ηδέεο , αιιαγέο λννηξνπνηψλ, κφδεο θιπ) ζηελ 
Θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηηο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο, φηη είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο. 
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ρήκα 3.14  To κνληέιν απόθξηζεο ηωλ Kushchu-Borucki (2004)   

 

Ζ επίδξαζε ησλ θηλεηψλ ηερλνινγηψλ ζηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο έρεη επηθέξεη 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο παξ‟ φιε ηελ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ γηα ηαρχηεξεο 

θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο.  Δπίζεο ίδηεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο επαλειακβάλνλην , ηψξα εθηεινχληαη 
κία θνξά. Απηφ έρεη επίδξαζε ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο αλά δηαδηθαζία , ζηελ κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα εθηέιεζεο ηεο , παξέρνληαο θαιχηεξε αλαθνξά ζηηο αξρέο θαη κεηψλνληαο ηα παξάπνλα 

ησλ πνιηηψλ. 

Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε εθαξκνγή ζην Λφηην Ινλδίλν , ηεο ππεξεζίαο «Ξηινηηθφ 

πξφγξακκα  πεξηπνιηψλ ζηνπο δξφκνπο». Ν ζθνπφο  ηνπ πξνγξάκκαηνο  πεξηνξίδεηαη ζην ηνπηθφ 
έγθιεκα θαη ζε εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα. Ζ πεξηπνιία θαηαγξάθεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ην πεξηζηαηηθφ θάλνληαο ρξήζε smartphones ή PDAs , πνπ δηαζέηνπλ GPRS θαη Bluetooth θαζψο 

επίζεο θαη ηερλνινγία GPS. Ζ πιεξνθνξία απηή κεηαθέξεηαη ζηηγκηαία ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ 
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είλαη πξνζβάζηκε κέζσ Internet θαη πξνζηαηεχεηαη κε φινπο ηνπο θαλφλεο θαη ηα πξσηφθνιια 

πξνζηαζίαο , βειηηψλνληαο έηζη ηελ απφθξηζε θαη ηελ αθξίβεηα ηεο πιεξνθνξίαο. πάξρεη επίζεο 

θαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο θσηνγξαθηψλ , ηηο νπνίεο απνζηέιινπλ γηα ηελ πιήξε ππνζηήξημε ηνπ 
ζπκβάληνο. [09][Emerging Trends in m-Government – Trimi , Sheng ] 

Δπίζεο απηφ ην πξφγξακκα ήξζε πξνο αληηθαηάζηαζε ελφο πνιχ ρξνλνβφξνπ θαη 

γξαθεηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο , φπνπ δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα ζε 6 επφπηεο-επηζεσξεηέο  πνπ 

δηαρεηξίδνληαλ 2000 επηζεσξήζεηο εηεζίσο , λα ρξεζηκνπνηνχλ Dictaphones θαη λα κεηαθέξνπλ 
ζηα γξαθεία ηνπο ππφ κνξθή ηαηληψλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ, φπνπ ηηο 

παξειάκβαλαλ 2 δαθηπινγξάθνη γηα λα ηηο αληηγξάςνπλ ζε πιήξε κνξθή. Δπίζεο ν επηζεσξεηήο 

ζπκπιήξσλε θαη έλα εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ήηαλ ζε ραξηί, ζε θάζε επίζθεςε θαη επηζεψξεζε 

πνπ έθαλε. Κε ην λέν ζχζηεκα, απηφ γίλεηαη ειεθηξνληθά πξνο ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο 
ππεξεζίαο ηνπο. Δπίζεο έρνπλ πξφζβαζε ζε επί πιένλ πιεξνθνξίεο φπσο ζε ρξνλνδηαγξάκκαηα 

θαζψο θαη ζπκθσλίεο ελνηθίσλ θιπ [02] *Mobile Government and Organizational Effectiveness by Chet 
Borucki Seda Arat Ibrahim Kushchu+ 

Ρν πξφγξακκα ησλ πεξηπνιηψλ εκθάληζε απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ , έλα 20% 
βειηίσζε ζην ρξφλν ηεο ζπγγξαθήο ηεο αλαθνξάο απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο πεξηπνιίαο. Δπί 

πιένλ παξνπζηάζηεθε κεγάιε αχμεζε ηεο απφθξηζεο ησλ πεξηπνιηψλ ζε λέα πεξηζηαηηθά. Νη 

πεξηπνιίεο είλαη ηψξα πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην θαζήθνλ ηνπο ζην δξφκν, απφ φηη πξηλ, αθνχ ηψξα 

ν ρξφλνο γξαθείνπ πνπ απαηηείηαη είλαη κηθξφηεξνο. 

Ξην επίπεδε νξγάλσζε ησλ νξγαληζκψλ , εληζρπκέλν κνίξαζκα γλψζεο. 

Ζ είζνδνο ηεο θηλεηήο ηερλνινγίαο πξνθαιεί κεηαβνιέο ζε δνκέο θαη ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο 

ησλ νξγαληζκψλ ζην βαζκφ πνπ απηή ηνπο επεξεάδεη. Έηζη ην νξγαλφγξακκα  γίλεηαη πην επίπεδν 

κε ιηγφηεξα επίπεδα ηεξάξρεζεο  θαη πην ραιαξνχο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ αιιά θαη 
κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ. 

Δπίζεο ε δηάζπαζε θαη ε ηκεκαηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ 

πθίζηαηαη , φηαλ έρνκε λα θάλνκε κε δηαθνξεηηθνχ πξνθίι πξνζεγγίζεηο ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο απφ 

δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο , θάηη ην νπνίν κπνξεί λα νκνγελνπνηεζεί κέζσ ησλ θηλεηψλ 
ηερλνινγηψλ, είηε ζηα κάηηα ηνπ πνιίηε είηε αθφκε θαη ζε ρακεινχ (εηζαγσγηθνχ) επηπέδνπ 

πξφζβαζε εθ κέξνπο ησλ ίδησλ ησλ Νξγαληζκψλ. 

Νη δνκηθέο αιιαγέο απηέο, δελ ζα ζπκβνχλ άκεζα , πξνο ην παξφλ. Κε ηελ ρξήζε φκσο ησλ 

εθαξκνγψλ αιιά θαη ησλ ζπλαθψλ ηερλνινγηψλ, ηα ηκήκαηα ζα ηείλνπλ λα ελνπνηεζνχλ ζε 

νξηζκέλν βαζκφ, αξρηθά ζε επίπεδν νινθιήξσζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπο ( αλ είλαη 
δηαθνξεηηθέο ) θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο  θαη αξγφηεξα ζε κεγαιχηεξεο 

θιίκαθαο νινθιήξσζε.  

Ξην απνδνηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Ζ κεγαιχηεξε επίδξαζε ηνπ m-Government αλακέλεηαη λα είλαη ν εμνξζνινγηζκφο ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ  ζε κία θαη κφλν δηακνηξαζκέλε πιαηθφξκα κε ην λα ζπγθεληξψλεη , 

δηαρεηξίδεηαη θαη ελεκεξψλεη δεδνκέλα απφ φια ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ , «πάληα-θαη-

παληνχ».  Ρν κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη είλαη bottom-up θαη θαίλεηαη ζην ζρ.3.15. 

Νη δηαδηθαζίεο, ζηελ αξρή (stage1) ζα εθαξκνζηνχλ απνθεληξσκέλα, ηνπηθά θαη ζε κηθξή 
θιίκαθα ( εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε Κεγάινπο Θξαηηθνχο Φνξείο ,  πνπ έρνπλ θαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δχζθνιεο πξνζαξκνγήο )   

Πε επφκελε θάζε (stage2), φπνπ νη εθαξκνγέο ζα γίλνληαη πην θνηλέο ,πιήξεηο θαη 

αμηφπηζηεο , φιν θαη πεξηζζφηεξνη Φνξείο ή Ξεξηθεξεηαθέο Κνλάδεο Φνξέσλ , ζα πηνζεηήζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο απηέο , νδεγψληαο ζε ελνπνηήζεηο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ππνδνκψλ κεηαμχ ηνπο. 

Ρέινο (stage3) , ζα δεκηνπξγεζεί πιένλ ζπγθεθξηκέλε m-Government ζηξαηεγηθή , θαηά 

ηελ νπνία ε νινθιήξσζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ζα δεκηνπξγήζεη  έλα λέν 

status, θαηά ην νπνίν ε πιεξνθνξία ζα είλαη δηαζέζηκε «παληνχ-θαη-πάληα» θαη πξνο φινπο ηνπο 
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άιινπο Oξγαληζκνχο/Γεκφζηνπο Φνξείο ηεο ρψξαο. *02+*Mobile Government and Organizational 
Effectiveness by Chet Borucki Seda Arat Ibrahim Kushchu+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.15  Ζ εμέιημε ηνπ m-Government [02] 

4. Σο m-Government από την πλευρά του χρήστη. 

Ν ρξήζηεο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα νηηδήπνηε 

ζρεδηάδεηαη ζε κία Θνηλσλία, κπνξεί λα είλαη κέινο κηάο νκάδαο (Group) , ελφο Νξγαληζκνχ 

(Organization). Ζ νκάδα βεβαίσο, κπνξεί λα αλήθεη ζε θάπνην Νξγαληζκφ.  

Ν θάζε ρξήζηεο έρεη έλα πξνθίι (User Profile) αιιά θαη ε νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ν 
ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη θαη εθείλε ην δηθφ ηεο πξνθίι (Group Profile). 

Ν Νξγαληζκφο θαηέρεη θάπνην πεξηερφκελν (content)  θαη πξνζθέξεη πεξεζίεο (Services) 

ζηηο νπνίεο έρεη πξφζβαζε ν πνιίηεο κε βάζε ην ξφιν πνπ ηνπ έρεη δνζεί, απφ ην ζχλνιν ησλ 

ξφισλ πνπ εκπεξηέρεη θαη απνδίδεη ε πεξεζία. 

Νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο είλαη πνιιψλ εηδψλ. Δδψ καο ελδηαθέξνπλ νη ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη θηλεηέο ππεξεζίεο. 

Ν πνιίηεο ( ρξήζηεο ) , έρεη θηλεηή πξφζβαζε(mobile access) κε ιηθφ γηα θηλεηά (mobile 

content), ρξεζηκνπνηψληαο εθαξκνγέο γηα θηλεηά (mobile applications). 

Stage2 Stage3 

Stage1 

Integrated Database 

 Infrastructure 

Decentralized 

(intepentent) 

Database Infrastructure 

Decentralized 

(intepented) 

Strategies 
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Strategies 
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Σρήκα. 3.16  Ο πνιίηεο (ρξήζηεο) ζην επίθεληξν ηωλ Τπεξεζηώλ (Services)  

Γηα ηελ αλάπηπμε κηαο Πηξαηεγηθήο γηα m-Government , έρνπλ αλαπηπρζεί 3 επίπεδα 

ζεψξεζεο ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ. Δίλαη 3 επίπεδα κε δηαθνξεηηθή πνιππινθφηεηα κεηαμχ ηνπο, 
θηλνχκελνη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπο. ( front-to-end). [16] Απηά είλαη : 

Θηλεηή πξφζβαζε(mobile access).  

Ζ πιεξνθνξία πνπ είλαη δηαζέζηκε, εκθαλίδεηηαη κε ρξήζε «αζχξκαηεο» 

markup γιψζζαο φπσο WML ή cHTML, κέζα απφ ρξήζε δηαθφξσλ 
website interfaces ή κε ζχλδεζε ιέμεσλ γηα δεκηνπξγία SMS. 

ιηθφ γηα ην θηλεηφ (mobile content). 

Ρν πεξηερφκελν πξνζαξκφδεηαη κέζα απφ θίιηξα ψζηε λα πεξηιακβάλεη 

απνθιεηζηηθή γηα ηελ πεξίπησζε θηλεηή ινγηθή ( πνχ , πφηε , πνηνο ) ζε 
κία βάζε : ηεο δηαζέζηκεο ζπζθεπήο , ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο πιεξνθνξίαο 

γηα ην ρξήζηε θαη κε ηελ πξνζθνξά ελφο επίζεο απνθιεηζηηθνχ γηα ηελ 

πεξίπησζε θαλαιηνχ, γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Έλα παξάδεηγκα κέζα ζε θπβεξλεηηθνχο Νξγαληζκνχο είλαη ε 

εθαξκνγή γηα αδεηνδφηεζε πρ θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ. 

Δθαξκνγή γηα θηλεηά(mobile application). 

Κηα γλήζηα θηλεηή εθαξκνγή φρη κφλν πεξηιακβάλεη ηελ πξνζθνξά θαη ην 

θηιηξάξηζκα θάζε θηλεηνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο πεξηγξάθεθε πξίλ , αιιά 

θαη πιήξεηο ππεξεζίεο ζπλαιιαγψλ. Ζ θηλεηφηεηα ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ ιακβάλνληαη πιήξσο ππ φςηλ γηα παξάδνζε ηεο ζσζηήο 

ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο , ηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή, ζηε ζσζηή 

ηνπνζεζία θαη γηα ην ζσζηφ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο.   

Θάζε έλα απφ ηα επίπεδα απηά ζπλδπάδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο γηα ηελ δνκή ηεο 
πιεξνθνξίαο αιιά θαη ηελ παξερφκελε ππεξεζία :  

 Έληαζε θαη πνιππινθφηεηα. 

o Κέξνο απηήο εηδηθά ζε θπβεξλεηηθέο ζπλαιιαγέο, είλαη ε αζθάιεηα 

 Βαζκφο ηνπ επείγνληνο 

o Ρν πφζν επείγνπζα είλαη ε πιεξνθνξία νξίδεη ηελ αλάγθε γηα ηνλ βαζκφ 

«θηλεηηθφηεηαο» ηεο πιεξνθνξίαο. Γηακνξθψλεη έκκεζα θαη ην θφζηνο 
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δεκηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο. Κία ππεξεζία πνπ δελ είλαη επείγνπζα, δελ είλαη 

αλάγθε λα εμππεξεηείηαη π.ρ. ζηηγκηαία. 

 Αμηνπηζηία πξφζβαζεο ηεο ππεξεζίαο 

 Αιιειεπηδξαζηηθφηεηα 

o Όζν πεξηζζφηεξε ε επηδξαζηηθφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ππεξεζία , 

ηφζν πην ζπνπδαία είλαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο. 

 Δθ φζνλ εθηηκεζνχλ νη αλάγθεο ηεο θηλεηήο ππεξεζίαο , κέζα απφ ηελ έληαμε ηνπο ζε έλα 
απφ ηα 3 επίπεδα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαη νη ηερλνινγίεο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Έηζη έρνκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα   

 

ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ 

Voice over Ip 3G 

Κεηαθνξά εηθφλσλ 3G 

Ξεξηεγεζε ζην δηαδίθηπν GPRS/3G 

Ππλεξγαηηθή εξγαζία GPRS/3G 

Ζιεθηξνληθνί πξάθηνξεο GPRS/3G 

Ξεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο GPRS 

Αθίλεηεο εηθφλεο GPRS 

πεξεζίεο εμππεξέηεζεο πιεξνθνξηψλ SMS/GPRS 

Email κέζσ δηαδηθηχνπ SMS/GPRS 

Ππλνκηιία SMS/GPRS 

Ξαξαθνινχζεζε ζπζηεκάησλ απφ απφζηαζε SMS/GPRS 

Πηηγκηαίν κήλπκα SMS/GPRS 

Απιφ κήλπκα SMS 

Ζιεθηξνληθφ εκπφξην SMS 

πεξεζία Ξειαηψλ SMS 

Ξαξαθνινχζεζε ζέζεο θηλνπκέλσλ νρεκάησλ SMS 

Πηλ. 3  Τπεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ    

Ρα αλσηέξσ βήκαηα βνεζνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ m-

Government. Κέρξη ζηηγκήο ν ρξήζηεο έρεη ζεσξεζεί ζαλ «πειάηεο» ησλ δηαζεζίκσλ 

δηαδηθαζηψλ.  

Νη θηλεηέο εθαξκνγέο πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο γηα πην πξνζσπηθή πινπνίεζε αιιά θαη 

εθαξκνγέο εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πιαηζίσλ ( απφ ηερλνινγηθή θαη δηαδηθαζηηθή άπνςε ) θαη 
επίζεο πνπ ιακβάλνπλ ππ‟φςηλ ηνπο θαη ηε ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε ηελ ζηηγκή πνπ δεηάεη ηελ 

ππεξεζία. 

Ζ Ξξνζσπνπνίεζε θαη ε γλψζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ αηφκνπ ζα πξέπεη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζην πνηα απφ ηηο δηαζέζηκεο θηλεηέο  ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη , θάλνπλ γηα ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. [Intelligent M-Government: Application of Personalisation and Location Awareness 

Techniques]. 
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Ρν κέιινλ ηεο πιεξνθνξίαο δελ ζηεξίδεηαη κφλν ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαθίλεζε ηεο 

αιιά θαη ζηελ πξνζσπνπνίεζε ηνπ ρξήζηε κε βάζε ηελ ηνπνζεζία ηνπ. Ξ.ρ. ην πιεζηέζηεξν 

λνζνθνκείν κε βάζε ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη φηαλ δεηά ηελ πιεξνθνξία. Ζ 
πξνζσπνπνίεζε ηνπ ρξήζηε κε βάζε ηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε , απνηειεί έλα απφ ηα πην 

ηειεπηαία εξγαιεία ζηελ ζπλερψο απμαλφκελε αιπζίδα ησλ ηερλνινγηψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ 

ςεθηαθή πιεξνθνξία θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απνζήθεπζε , ηελ δηαθίλεζε , ηελ δηαλνκή, 

ηελ απφθηεζε , αιιά θαη ηελ «κεζηηεία» ηεο πιεξνθνξίαο. [Bergel et al 1998]. 

 

 

 

Πηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε έλα πιέγκα πιαηζίσλ εθαξκνγψλ θαη δηθψλ 

ηνπ ξφισλ κέζα ζε απηέο , πνπ φια απηά είλαη «ελζσκαησκέλα» κέζα ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα. 
Δδψ ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο ζηξαηεγηθήο κεγάιε ζεκαζία , φρη ηφζν ζηελ 

ηερληθή ζθνπηκφηεηα, αιιά ζηελ θηλεηή εθαξκνγή ζαλ εξγαιείν γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε πνπ είλαη θαη εξγαιείν  (δειαδή εμππεξεηεί απφιπηα) γηα ηνλ ίδην ην ρξήζηε. Άξα 

λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα πεξηνξίζεη , ην θάζκα ησλ ηερλνινγηθά εθηθηψλ εθαξκνγψλ , ζε 

νξηζκέλεο πνπ είλαη απηέο πνπ ρξεηάδεηαη. 

Έλα άιιν ζεκείν απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε , είλαη νη εθαξκνγέο πνπ δηαηίζεληαη λα είλαη 

ελδηαθέξνπζεο γηα ηνλ ρξήζηε ψζηε απηφο λα ηηο ρξεζηκνπνηεί. Ρφζν απιά , αιιά θαη ηφζν 

δχζθνια! Δλψ νη θαιά ζρεδηαζκέλεο εθαξκνγέο  m-Government , παξέρνπλ πξνζβαζηκφηεηα, 

αζθάιεηα, ηδησηηθφηεηα, νινθιήξσζε δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ επίζεο θαη ην ηπρφλ 
θφζηνο. πάξρνπλ ρξήζηεο πνπ πξέπεη λα δνπιέςνπλ πξψηα, κε ηηο λέεο εθαξκνγέο , γηα λα 

δηαπηζηψζνπλ ην θέξδνο πνπ ζα έρνπλ απφ απηέο , αλ ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ.  

Δλ νιίγνηο, νη νκάδεο ρξεζηψλ , αλ κπνξέζνπκε γηα απινπνίεζε λα ηνπο δηαηξέζνπκε έηζη, 

έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη απαηηήζεηο. Νη θαηλνηνκίεο ζηελ ηερλνινγία δελ ζα πξέπεη 
λα εηζάγνληαη κε φξνπο marketing , ( αλ θαη απηφ βνεζά ζηελ εμέιημε ) , δηφηη απηφ κεξηθέο 

θνξέο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ αξρηθά ππνινγηζκέλε ρξεζηηθφηεηα ηνπο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα 

είλαη ην SMS θαη ην MMS. Δλψ ην MMS είλαη ηερλνινγηθά πην πξνεγκέλν απφ ην SMS, ην 

ηειεπηαίν έρεη ηχρεη πνιχ κεγαιχηεξεο απνδνρήο θαη απφ ηνπο ρξήζηεο θαη απφ ηα ηκήκαηα 

πξνψζεζεο ησλ εηαηξηψλ.  



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                      Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθεο 

 

m-Government  34   

 

Ξξίλ ινηπφλ λα αξρίζνπκε λα ζρεδηάδνπκε εληππσζηαθέο εθαξκνγέο κε πνιχ κεγάιεο 

επηπηψζεηο , αιιά πνπ απαηηνχλ κεγάιε εκπεηξία απφ ηνπο ρξήζηεο, πξέπεη λα ππνινγηζζεί 

ζνβαξά ν παξάγνληαο εκπεηξία θαη εηνηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ. Ζ εηνηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ 
ηερλνινγία είλαη κηα θαηάζηαζε ηεο αληίιεςεο ηνπο (state of mind) θαη φρη έλα κέηξν ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπο ζηελ ηερλνινγία. [13][ Preparing for Wireless and Mobile Technologies in 

Government  - Chang,Kannan 2002 ] 

Ζ εηνηκφηεηα ησλ ρξεζηψλ κπνξεί λα ζπκβεί θαη κέζα απφ ηελ αλακνλή ηνπο γηα λέεο 
ηερλνινγίεο, ηελ αληίιεςε ηνπο γηα ην πψο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αιιά θαη κε ηελ νινέλα 

θαη κεγαιχηεξε εκπεηξία πνπ απνθηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία. 

Έλα άιιν ζέκα είλαη ε επηζπκία ησλ ρξεζηψλ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λέεο εθαξκνγέο θαη 

ππεξεζίεο. Απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο ζε παξφκνηεο εθαξκνγέο. Ξάλησο 
γηα λα απμεζεί ε επηζπκία ησλ ρξεζηψλ , ην πξψην πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε 

ππνζηήξημε ηνπο. Έλα άιιν ζέκα είλαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπο ζαλ πνιίηεο ηεο ρψξαο λα 

ιακβάλνπλ ελεξγή ζέζε ζε ηέηνηα δεηήκαηα θαη απηφ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ 

ζρεηηθέο δηαθεκήζεηο. Γηα έλα κέξνο ρξεζηψλ απηφ απνηειεί κεγαιχηεξν ιφγν λα δερζνχλ ηελ 

ηερλνινγία απφ ην λα ηνπο δεκηνπξγεζεί ε ζέιεζε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα θπβεξλεηηθέο 
ππεξεζίεο. [16][Klas Roggenkamp – Development Modules to unleash the potential of Mobile 

Government  , Institute of Electronic Business , BERLIN ]. 

Αθφκε θαη αλ ζπκβαίλνπλ φια ηα αλσηέξσ, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ νη ρξήζηεο , ηηο 

ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά. Γειαδή αλ κηα εηδηθή εθαξκνγή  είλαη ζην πεδίν ησλ πξαγκαηηθψλ 
απαηηήζεσλ ηνπο. 

Κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε έλα δηάγξακκα πνπ δείρλεη απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 
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ρήκα 3.17 ύζηεκα Γπλαηνηήηωλ θαη Απαηηήζεωλ ηεο Κηλεηήο Δπηθνηλωλίαο 

5. Πεδία Εφαρμογής του m-Government. 

Δθαξκνγέο ηνπ m-Government είλαη : 

Πηελ άκεζε πιεξνθφξεζε :  γηα λα ππελζπκίδνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο δίλνληαο 

ηνπο ,  γξήγνξε θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε. π.ρ.  Ξνιίηεο κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα 
έρνπλ επαθή κε ηελ αζηπλνκία κέζσ SMS , φπνπ παίξλνπλ κελχκαηα ηνπ ηχπνπ «πήγαηλε ζην 

ζπίηη» ή «θχγε απφ απηφ ην κέξνο». Ξνιίηεο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κελχκαηα SMS ζε 

πεξίπησζε ελεξγεηαθψλ black-outs ή αθφκε θαη λα εθδίδνληαη πξνεηδνπνηήζεηο γηα πηζαλέο 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Δπίζεο , κπνξνχλ λα ζηέιλνληαη κελχκαηα ζε πνιίηεο πνπ θαηνηθνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο αλ π.ρ. απηέο ζπλνξεχνπλ κε πνηακνχο πνπ ε ζηάζκε ηνπο 
έρεη αλέβεη αξθεηά θαη ππάξρεη θίλδπλνο ππεξρείιηζεο. [01] [Mobile Government - Ibrahim 

Kushchu , M. Halid Kuscu , International University of Japan ]. 

Πηελ γξήγνξε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ : γηα λα ππάξρεη πξφζβαζε ηεο πιεξνθνξίαο ελψ 

βξίζθεηαη θάπνηνο ζε θίλεζε π.ρ. φηαλ ε αζηπλνκία ςάρλεη γηα θάπνην αγλννχκελν άηνκν ή 
εγθιεκαηία κε SMS κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ απφ ηελ αζηπλνκία ζε 

νδεγνχο ηαμί ή ζπγθνηλσληψλ 

Πηηο θηλεηέο δνζνιεςίεο : Δίλαη ζπλερψο απμαλφκελν ην πιήζνο ησλ εηαηξηψλ πνπ 

εμεξεπλνχλ ηελ πηζαλφηεηα λα θάλνπλ εκπφξην πξντφλησλ κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ αιιά θαη 
νξηζκέλεο  θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζθέπηνληαη ην ελδερφκελν λα πηνζεηήζνπλ αξκφδνπζεο 

ιεηηνπξγηθφηεηεο  π.ρ. πξν-ζπκπιεξσκέλεο θφξκεο δήισζεο θφξνπ ζηέιλνληαη κε ηαρπδξνκείν 

απφ πξίλ θαη αλ ν πνιίηεο δελ έρεη θάηη λα αιιάμεη ζηέιλεη έλα SMS κε εηδηθφ θσδηθφ θαη 

νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία δήισζεο γηα ηνλ θφξν. 

Γξήγνξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ :  ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 
είλαη ζεκαληηθή. π.ρ. νη γηαηξνί νη νπνίνη θαινχληαη λα παξέρνπλ ηαηξηθή θξνληίδα ζε αζζελείο 

κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ αζχξκαησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ κε θεληξηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ , νπφηε ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζε πνιχ κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ξαξφκνηα 

ρξεζηηθφηεηα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο , φπνπ νη εξγάηεο κπνξνχλ 
λα έρνπλ γξήγνξε  πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδνληαη απφ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ, 

θεξδίδνληαο έηζη ρξφλν . Δπίζεο ε επηρείξεζε κπνξεί λα εηδνπνηήζεη κε SMS ηνπο εξγάηεο πνπ 

ζέινπλ λα εξγαζηνχλ ζαλ πξνζσξηλνί γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

απαληήζνπλ ζηελ πξφζθιεζε. [02] 

Ξεδία εθαξκνγήο ηνπ m-Government , είλαη ε ηαηξηθή θξνληίδα, ε γεσξγία, ε εθπαίδεπζε , 

ε δηάδνζε ηνπ λφκνπ,   νη πιεξσκέο θφξσλ , νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αηφκνπ αιιά θαη νη θάζε είδνπο επηθνηλσλίεο ησλ πνιηηψλ πξνο Θπβεξλεηηθνχο Νξγαληζκνχο γηα 

δεηήκαηα πιεξνθφξεζεο ηνπο , αιιά θαη γηα απνζηνιή παξαπφλσλ θαη πξνηάζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαθπβέξλεζε θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απηή παξέρεη ζηνπο πνιίηεο. 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                      Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθεο 

 

m-Government  36   

 

Σρήκα 3.18  Έλλνηεο θαη  αληηθείκελα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηε εθαξκνγέο ηνπ m-Government 

Δπίζεο κπνξνχλ νη θξαηηθέο ππεξεζίεο λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε γηα ηελ θίλεζε ζηνπο 
δξφκνπο,  ηνλ θαηξφ , γηα επείγνπζεο θαηαζηάζεηο , αιιά θαη ζπκβνπιέο ζε πεξίπησζε 

θαηαζηξνθψλ. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε δέθηεο είλαη νη ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ 

πεξηνρή πνπ ζεκεηψζεθε ε θαηαζηξνθή ( ρξήζε ηερλνινγίαο γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ ).  

Δπί πιένλ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κέζσ SMS , γηα 
ηελ εγθπξφηεηα πρ ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπο , ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπο ελεκεξφηεηαο , ηεο 

θνξνινγηθήο ηνπο ελεκεξφηεηαο θνθ.   

Όια απηά δελ επηδξνχλ κφλν ζηελ «παληνχ-θαη-πάληα» πιεξνθφξεζε , αιιά θαη ζηελ 

εζσηεξηθή εμέιημε ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο. 

Πηελ επηβνιή ηνπ Λφκνπ επίζεο ,ην m-Government , πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο  γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζπληειεζηψλ ( αλψηεξνη ππάιιεινη , πξάθηνξεο , ππεξεζίεο δίσμεο) κέζσ ησλ 

θηλεηψλ ηερλνινγηψλ , λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο απφ  βάζεηο 

δεδνκέλσλ κέζσ αζχξκαησλ δηθηχσλ. Έρεη παξαηεξεζεί δε , απφ ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ 
κνληέισλ δηαρείξηζεο , φηη βειηηψλεηαη δξακαηηθά ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο πεξηζηαηηθψλ ιφγσ 

κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Έλα παξάδεηγκα , απφ ην Colorado ησλ ΖΞΑ , φινο ν θάθεινο 

αηπρήκαηνο ελψ έθαλε πεξίπνπ 6 κήλεο γηα λα δηεθπεξαησζεί ιφγσ ηνπ φηη αλαθαηεπφληνπζαλ 

πνιιέο ππεξεζίεο θαη ηκήκαηα ππεξεζηψλ, ηψξα έρεη πεξηνξηζηεί ζε 72 ψξεο. Δπί πιένλ δε 

ππάξρεη κηα κείσζε θφζηνπο απφ φιε ηε δηαδηθαζία ηεο ηάμεο ηνπ 35%.  [02] 

Δπίζεο κε ρξήζε SMS πξνο ζπγθεθξηκέλνπο θσδηθνχο γηα θάζε πεξίπησζε , κπνξνχλ νη 

πνιίηεο λα αλαθέξνπλ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο , αδηθνπξαγίεο εθ κέξνπο αζηπλνκηθψλ ή θαη 

επείγνληα πεξηζηαηηθά πνπ ρξήδνπλ άκεζεο επέκβαζεο. Ιεηηνπξγνχλ δε θαη ππεξεζίεο 

παξαπφλσλ πνιηηψλ , κέζσ SMS , πνπ αληαπνθξίλνληαη άκεζα  ζε απηά.  
Δπίζεο ζε άιιεο ρψξεο ( ΝΚΑΛ ) [12][ Mobile phones for good governance – challenges and way 

forward - Johan Hellström Stockholm University / UPGRAID] , ππάξρνπλ ππεξεζίεο θηλεηήο 

ηερλνινγίαο , φπνπ γίλεηαη αίηεζε θαη ιήςε απφ ηνλ  ελδηαθεξφκελν γηα ηπρφλ πξφζηηκα πνπ ηνπ 

έρνπλ επηβιεζεί γηα ηξνραίεο παξαβάζεηο, αιιά επίζεο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ 
πξφζθαηα , νη νπνίεο εηδνπνηνχλ ηνπο παξαβάηεο ηε ζηηγκή πνπ έθαλαλ ηελ παξάβαζε. Βεβαίσο 

ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη κηα ππνδνκή θαη νξγάλσζε απφ ηελ πνιηηεία , πξηλ απηή 

θηάζεη λα πινπνηεζεί απφ ην m-government.  

Έλα άιιν κεγάιν πεδίν εθαξκνγήο είλαη ηα ζπζηήκαηα πγείαο ( ζηελ Διιάδα ην Δ.Π.. ).  

Δδψ ε απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα βειηησζεί ζεακαηηθά, κεηψλνληαο  ζπγρξφλσο ην θφζηνο 
ππεξεζηψλ δξακαηηθά θαη παξέρνληαο ζηνπο πνιίηεο ηελ γξήγνξε ππεξεζία πγείαο πνπ κπνξεί ζε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο λα είλαη θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ δσή ηνπο.  

Γπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ είλαη : 

 Ξξφζβαζε ζηελ θαξηέια ηνπ αζζελνχο. 

 Ξξφζβαζε ζε εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο είρε  ππνβιεζεί ν 

αζζελήο θαηά ην  παξειζφλ. 

 Αηηήζεηο γηα επείγνπζεο δσξεέο αίκαηνο. 

 Ξξφζβαζε ζε πξφζθαηεο ιήςεηο θαξκάθσλ απφ  ηνλ αζζελή. 

 Απνζηνιή ησλ αλσηέξσ δεδνκέλσλ , αιιά θαη  ηεο αλαθνξάο ηεο ησξηλήο 

θαηάζηαζεο ηνπ αζζελή , ζε ηαηξηθά θέληξα , κε ζθνπφ  ηελ ιήςε κηαο δεχηεξεο 

γλψκεο. 

 Ζιεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ ινγαξηαζκνχ ( φπνηε ππάξρεη ) γηα ηηο θαη „ νίθνλ  
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη  απφ ππαιιήινπο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

Έηζη ζε θησρέο ή ππφ αλάπηπμε ρψξεο ηνπ θφζκνπ ,  φπσο ε Θέλπα , έρεη δεκηνπξγεζεί κηα 

ππεξεζία m-Government , θαηά ηελ νπνία ηα θαηά ηφπνπο λνζνθνκεία , ελεκεξψλνπλ θεληξηθέο 

βάζεηο αίκαηνο , γηα ηε δηαζεζηκφηεηα αίκαηνο πνπ δηαζέηνπλ. Δπίζεο ζηελ Ραλδαλία , ηξέρνπλ κηα 
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ζεηξά απφ ππεξεζίεο m-Government , βαζηζκέλεο ζε Ππζηήκαηα Ιήςεο Απνθάζεσλ (DSS) , φπνπ 

ππάιιεινη ηνπ Ππζηήκαηνο γείαο ηεο ρψξαο ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ αζζελή , 

αιιειεπηδξψληαο κε ην Πχζηεκα Ιήςεο Απφθαζεο  πξηλ θιεζεί  ηαηξηθή παξέκβαζε. Νη 
ππεξεζίεο απηέο είλαη εκπινπηηζκέλεο κε βήκα-πξνο-βήκα θαζνδήγεζε γηα δηάγλσζε θαη  επηινγή 

ζεξαπείαο γηα κία ζεηξά απφ αζζέλεηεο[07][Mobile phones for good governance – challenges and way 

forward , Johan Hellström Stockholm University / UPGRAID ].  

Ρν m-Government επίζεο , βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζε επηρεηξεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 
ππεξεζίεο. πάξρνπλ ρψξεο ζηνλ θφζκν , φπνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ππεξεζίεο m-Government , 

θαηά ηηο νπνίεο ν πνιίηεο έρεη δπλαηφηεηα λα εμνθιεί ινγαξηαζκνχο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο , 

λα θάλεη κεηαθνξά πνζψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζηελ ίδηα ή ζε 

δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο ( ζπλδπαζκφο κε ην m-banking πνπ απνηειεί θιάδν ηνπ m-government).   

Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ππεξεζηψλ m-Government ( παξφκνηα έρεη 

αλαπηπρζεί απφ ην Muscat Securities Market , http://www.msm2.gov.om/) ζην ΝΚΑΛ, φπνπ νη 

επελδπηέο ιακβάλνπλ ηαθηηθή πιεξνθφξεζε ζην θηλεηφ ηνπο κέζσ SMS γηα απφηνκεο κεηαβνιέο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Γεληθφ Γείθηε ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ ή ζε επηθίλδπλεο κεηαβνιέο κεηνρψλ 
πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν επελδπηή. Αλ δε ην ζειήζεη , κπνξεί λα ιακβάλεη θάζε 30‟ , 

SMS , ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη κεηνρέο ή ηα παξάγσγα ή ηα πξντφληα κε ηελ κεγαιχηεξε 

θίλεζε ζε ηδίξν ή απηά πνπ είλαη ζηα 10 θαιχηεξα ή ρεηξφηεξα ζε απφδνζε. 

Έλα άιιν πεδίν m-Government , πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί θαη ζηελ Διιάδα , είλαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Δθπαηδεπηηθφ Πχζηεκα. Πηελ πεξίπησζε απηή ην δίθηπν αθνξά ην 
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ.  

Ζ πιεξνθφξεζε γίλεηαη κέζσ SMS θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη  :  ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ 

γηα εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ , νκηιίεο , βαζκνινγίεο καζεκάησλ , εκεξνκελίεο εμεηάζεσλ θιπ  , 

αιιά θαη ηνπο γνλείο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηελ φιε θνηλσληθή εηθφλα ηνπο ζην 
ρψξν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Πε επέθηαζε ην m-Government , κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ζε έλα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελν 

ρψξν , ν νπνίνο ηα επφκελα ρξφληα ίζσο αλαηξέςεη ηνλ ηξφπν κάζεζεο πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα ( 

εηδηθά ζε ζπγθεθξηκέλα επηζηεκνληθά πεδία) , ην e-learning. 

Δπεηδή ε γλψζε ήηαλ θαη ζα είλαη πάληα ην δεηνχκελν θαη ηδηαίηεξα ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε ( 

επηζηεκνληθή ή ηερλνινγηθή ) , ην m-Government κπνξεί λα θαιχςεη θαη ζέκαηα e-Learning 

γεθπξψλνληαο έηζη αθ ελφο ην  : γλψζε «παληνχ-θαη-πάληα» κε ην : γλψζε γηα φινπο. Γηφηη 

αθφκε θαη άηνκα ηα νπνία ιφγσ κηθξψλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 
πξφζβαζε ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα,  αιιά αθφκε θαη ζε γλψζε κέζσ  ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ , κπνξνχλ λα απνθηνχλ ζηηγκηαία ηε γλψζε κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Ζ γλψζε 

απηή κπνξεί λα είλαη γεληθή ή θαη εμεηδηθεπκέλε ( π.ρ. ηερληθή γλψζε γηα εγθαηάζηαζε 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή κεραλήκαηνο ) ηε ζηηγκή θαη ζην ρψξν πνπ ρξεηάδεηαη. Απηφ φπσο 

είλαη θαλεξφ κεηψλεη αξθεηά ην θφζηνο ππεξεζηψλ , δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο ζε γλψζε θαη 
θάλεη απνδνηηθφηεξεο θαη πην επηδξαζηηθέο  ηηο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο πνπ εθαξκφδεη κηα ρψξα. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ , θαζίζηαηαη αλαπφθεπθηε ε απφθηεζε ηδηαίηεξσλ 

δεμηνηήησλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πιεξνθνξηθήο , πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ φια ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην m-government. Ζ αλάπηπμε ηνπ m-Government  
είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηα ππνζηεξηδφκελα κνληέια ηνπ e-Government.  

Πην κέιινλ πηζηεχσ , φηη κέζσ πιεξνθνξηψλ , ζηαηηζηηθψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ m-Government , πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ,  θαη 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο , ζα δεκηνπξγνχληαη λέα κνληέια θαη γηα ην e-Government . Άξα 
θαίλεηαη , θαη φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε άιια πεδία ηεο πιεξνθνξηθήο, γηα ην  m-Government   ,  φηη 

αξρηθά ζα έρεη ηεξάζηηα επίδξαζε ζηνπο ρξήζηεο , ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην e-

Government  θαη ζε ππνινγίζηκν  βαζκφ ζηελ εμάζθεζε ( θαη γηαηί φρη δηακφξθσζε )  ηεο  

εθάζηνηε θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, αλ ιάβνπκε ππ‟φςηλ ζπγρξφλσο θαη ηελ ηεξάζηηα επέθηαζε 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 

http://www.msm2.gov.om/
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Έηζη ζα δεκηνπξγεζνχλ  ζηεξεφηππα ζηηο παξερφκελεο απφ ην θξάηνο , ππεξεζίεο , εηδηθά 

ηηο πνιχ επηηπρεκέλεο , πνπ ζα είλαη δχζθνιν λα αιιάμνπλ κε ηελ αιιαγή ησλ θπβεξλήζεσλ, 

δηφηη ζα έρνπλ ηελ απνδνρή ηεο ρξήζεο απφ εθαηνκκχξηα πνιηηψλ πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ.    

 Απηφ ζα σζήζεη θαη ηηο εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο παγθνζκίσο , ζηελ αλάπηπμε έμππλσλ 

εθαξκνγψλ εηδηθά γηα m-Government , νη νπνίεο  ζα είλαη ν ελδηάκεζνο θξίθνο κεηαμχ ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ην πψο απηέο ζα έξρνληαη πην 

θηιηθά ζηνπο πνιίηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηέο ηερλνινγίεο. Νη πνιίηεο ζα γίλνληαη πην 
απαηηεηηθνί  θαη ην θξάηνο θαη νη εηαηξίεο ζα δίλνπλ απηφ πνπ δεηνχλ νη πνιίηεο, ζε αηέξκνλν 

βαζκφ (φζν ππάξρεη ε ηερλνινγία ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε ). 

Νη πξνθιήζεηο είλαη πνιιέο : 

Θαη αξράο ζην θφζηνο , ζηελ πιεξσκή θαη ζην κνίξαζκα ησλ θεξδψλ , απφ ηηο ππεξεζίεο 
απηέο, δηφηη πξέπεη λα απνθαζηζηεί πνηφο ζα πιεξψλεη απηέο ηηο ζπλερψο δηνγθνχκελεο 

ππεξεζίεο. 

Πην κέιινλ ν ρξήζηεο m-Government , ζα κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ πιεξνθνξία .  

Ζ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ ζα εθηνμεπζεί απφ ηηο απαηηήζεηο. 

Ξνιχ κεγάιε πξνζνρή ζα δίλεηαη , θαη εδψ ζα ππάξρεη θαζνιηθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ 
εκπιεθνκέλσλ,  θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ  πιεξνθνξηθήο , ζηελ  

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ησλ πνιηηψλ. 

6. Πλεονεκτήματα και πλευρικές επιδράσεις της εφαρμογής του m-Government. 

Νέεο δεμηόηεηεο θαη λέεο εηδηθόηεηεο (job-descriptions) 

Δπεηδή αλαθεξφκαζηε ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ππαιιήινπο κε δηαθνξεηηθή ππνδνκή θαη γλψζεηο ( 

παξ‟φιν φηη κπνξεί λα είλαη αξθεηά θηιηθέο ζηε ρξήζε ), αιιά θαη ειηθία , ε απνδνρή θαη 

πηνζέηεζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα θνζηίζεη ζε πεξηζζφηεξν ρξφλν κε απνηέιεζκα λα 

εκπνδίδεηαη ε πξφνδνο ηνπ έξγνπ ή λα δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηα αλακελφκελα 
απνηειέζκαηα. 

Έηζη είλαη βέβαην φηη αθ‟ ελφο ζα ρξεηαζηνχλ λέα άηνκα κε ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο. Δπίζεο θάπνηα εμνηθείσζε ζα πξέπεη ππάξμεη εθ κέξνπο ππαιιήισλ , φηαλ ζα 

αξρίδνπλ λα αιιάδνπλ νξηζκέλεο βαζηθέο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ελεκεξψλεηαη ε βάζε. π.ρ. 

αξρηθά κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα πεγαίλνπλ νη ππάιιεινη ζην γξαθείν θαη λα ζπγρξνλίδνπλ ηα 
δεδνκέλα κε ην back-end ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ, αξγφηεξα φκσο απηφ ζα γίλεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν . Ρα PDAs θαη ηα smartphones είλαη ζπζθεπέο πνπ βνεζνχλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ρσξίο λα είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθεο αθφκε θαη γηα άηνκα κε κηθξή εμνηθείσζε ζε 

απηή ηελ ηερλνινγία. *Mobile Government and Organizational Effectiveness by Chet Borucki Seda Arat 
Ibrahim Kushchu+ 

Δηθνληθνί ππάιιεινη 

Κε ηελ εθαξκνγή ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ , θάζε ππάιιεινο είλαη πην θηλεηηθφο απφ θάζε 

άιιε θνξά, αθνχ κπνξεί λα βξίζθεηαη θαη λα παξέρεη ηηο ίδηεο ππεξεζίεο απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία 

θάζε θνξά.  Κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα πεξηζηαηηθά , λα εηνηκάδνπλ ηηο αλαθνξέο ηνπο , 
λα ελεκεξψλνπλ ηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ , κεηψλνληαο έηζη θαηά πνιχ ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο χπαξμεο ηνπο ζην γξαθείν. πεηζέξρεηαη έηζη ε έλλνηα ηνπ «εηθνληθνχ» ππαιιήινπ ( virtual 

worker ). 

Απηφ βεβαίσο εηζάγεη θαη θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο αιιά θαη ελδερνκέλσο πεξηνξηζκνχο.  

Έλαο παξάγνληαο είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο επίδνζεο ηνπ ππαιιήινπ , ηεο απνδνηηθφηεηαο 
εξγαζίαο ηνπ , αιιά θαη ηεο  επηδξαζηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα έρεη απηή ζηνπο άιινπο είηε 

αηνκηθά είηε ζπιινγηθά , αθνχ πιένλ ε νκάδα δελ ζα έρεη άκεζα θάπνηνλ επφπηε πνπ λα ηελ 

παξαθνινπζεί θαη λα ιχλεη άκεζα ηα παξνπζηαδφκελα πξνβιήκαηα. 
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Πεξηνξηζκνί ζηελ επηθνηλσλία , κία άιιε νπηηθή 

Ζ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ  γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ , ζπληειεί ζηελ αλάγθε γηα 

κηθξφηεξε επηθνηλσλία. Ζ παξνπζία ζην γξαθείν γηα αλαδήηεζε επί πιένλ πιεξνθνξηψλ , 

αληηθαζίζηαηαη ηψξα κε ηελ ιχζε πνπ πξνηείλεη ε επηθνηλσλία  αλζξψπνπ – κεραλήο θαη νη φπνηεο 

ζπλεξγαζίεο θαη επηθνηλσλίεο αλάκεζα ζε ηκήκαηα ή δηεπζχλζεηο ππνθαζίζηαληαη ηψξα απφ ηελ 
επηθνηλσλία αλάκεζα ζε αζχξκαηα ζπζηήκαηα. 

Απηφ βεβαίσο κπνξεί λα εηζάγεη θαη κία άιιε δπλαηφηεηα , απηήλ ηεο ακεζφηεξεο απφθξηζεο 

εθ κέξνπο θάπνηνπ ππαιιήινπ πνπ δέρεηαη κήλπκα απφ θάπνηνλ ν νπνίνο έρεη θάπνηα αλάγθε ή 

ζέκα λα δηεθπεξαηψζεη θαη ν νπνίνο δελ βξίζθεηαη θνληά ηνπ.  

πάξρεη φκσο θαη ν πξνβιεκαηηζκφο  ηνπ ειέγρνπ ηεο ζέζεο πνπ βξίζθεηαη θάζε θνξά ν 

ππάιιεινο, άξα θαη ηεο αίζζεζεο φηη απηφο παξαθνινπζείηαη. Όια ηα αλσηέξσ κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζζνχλ ζην πην θάησ δηάγξακκα.[03][ A Management Framework for Mobile Government 

Services - Tarek El Kiki , Elaine Lawrence , Robert Steele Faculty of IT, University of Technology 

Sydney ] 

Απηφ παξνπζηάδεη έλα πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ m-Government , φπνπ θαίλνληαη νη 

επηδξάζεηο πνπ αζθεί απηφ  θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηδξάζεσλ. 

 

ρήκα 3.19  Γηαρεηξηζηηθό πιαίζην απόθξηζεο κε αλαδξνκηθή ζρέζε κεηαμύ εηζόδνπ θαη απνηειέζκαηνο γηα  

εθαξκνγή ηνπ m-Government[03] 

          

 

Ζ δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ ηα ζηάδηα : 

 

INPUT – PROCESS – OUTPUT 
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Δίζνδνο (Input)  :  

Ζ πηνζέηεζε αζχξκαησλ θαη θηλεηψλ ηερλνινγηψλ δεκηνπξγεί απηφκαηα λέεο πξνθιήζεηο 
θαη επθαηξίεο.  Απηέο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε  

 Ξνιηηηθέο 

 Νξγαλσηηθέο 

 Γηνηθεηηθέο / Γηαρεηξηζηηθέο 

 Ρερλνινγηθέο 

Ρν πιαίζην εθαξκφδεηαη ζε θάζε κία απφ ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο ρσξηζηά θαη παξάγεη 

μερσξηζηά απνηειέζκαηα γηα θάζε πεξίπησζε. 

Αλ ην πιαίζην εθαξκνζηεί γηα δηνηθεηηθέο/δηαρεηξηζηηθέο πξνθιήζεηο , ζα κπνξνχζε λα 
ζεσξεζεί ζαλ έλα Ξιαίζην management Γηνίθεζεο/Γηαρείξηζεο.  Αλ εθαξκνζηεί γηα Νξγαλσηηθέο  

πξνθιήζεηο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζαλ έλα Νξγαλσηηθφ Ξιαίζην. Άξα αλάινγα κε  ηελ είζνδν  

πνπ δέρεηαη , πξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά θαη κνληεινπνηείηαη , δίλνληαο πξνζαξκνζκέλεο 

απαληήζεηο κε αθξηβή θαη ιεπηνκεξεηαθφ  ηξφπν 

Έλα παξάδεηγκα πξφθιεζεο m-Government , γηα κνληέξλεο θπβεξλήζεηο πνπ ζέινπλ λα 
έρνπλ επαθή ή αθφκε θαη ζπλδεζηκφηεηα κε λεαξά ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο ηνπο , πνπ είλαη πνιχ 

πην πξφζπκα λα δνθηκάζνπλ λέεο ηερλνινγίεο ( ζε αληίζεζε κε ηηο παιαησκέλεο , φπσο π.ρ. θαιά 

παξαγφκελε , κέζσ ζχλζεζεο θαη αλάιπζεο  απφ δηάθνξεο εηεξφθιεηεο πεγέο, πιεξνθφξεζε 

κέζσ Internet έλαληη ηεο εθεκεξίδαο πνπ αθνξνχζε ζαθψο πξνεγνχκελεο γεληέο ) , λα ηηο 
θξηηηθάξνπλ θαη λα ηηο πηνζεηήζνπλ ή λα ηηο απνξξίςνπλ πξνέξρεηαη απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα.   

Απηφ θαη κφλν δηακνξθψλεη ηελ ηάζε ζηελ ηερλνινγία. Νη ππνδνκέο αλαπηχζζνληαη ηαρέσο θαη νη 

ξπζκνί δηείζδπζεο ηεο θηλεηήο ηερλνινγίαο ζηελ Δπξψπε αιιά εηδηθά ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

, είλαη πνιχ κεγάινη. Βξηζθφκαζηε ζε κηα πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ησλ Internet ηερλνινγηψλ κε 
ηερλνινγηθά standards θαη πξσηφθνιια πνπ ζθνπφ έρνπλ ηαρχηεξεο θαη πην πεξίπινθεο 

εθαξκνγέο.  [01] [Mobile Government - Ibrahim Kushchu , M. Halid Kuscu , International 

University of Japan ]. 

Νη θπβεξλήζεηο, αλαιχνπλ ηηο πηέζεηο απηέο γηα λα πηζηνπνηήζνπλ αλ απηέο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ ζαλ input ζε έλα Ξιαίζην φπσο ην πην πάλσ , ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα κπνξεί λα 
επεμεξγαζηεί. Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρεη αιιάμεη πνιχ ηνλ ράξηε ησλ 

πξνθιήζεσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έηζη ηείλνπλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηάζεηο πνπ αιιειεπηδξνχλ ε 

κία κε ηελ άιιε , φπσο ην mCulture , ην mLearning , ηα mCommunities.  

Όιεο καδί δεκηνπξγνχλ ζπληζηακέλε πνπ απνηειεί ην ζεκείν πίεζεο πξνο ηελ θπβέξλεζε 
πξνθεηκέλνπ  λα πάξεη απνθάζεηο γηα λα εμππεξεηήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ δελ είλαη άιιε , 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ m- government , φπσο ην ζέιεη ε θνηλσλία ηεο, αιιά θαη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ην πξνζαξκφζεη ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο ( αλ φπσο είπακε πξηλ απηέο 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηθαλφ input γηα ην Ξιαίζην δηαρείξηζεο ). 
Ρν πιαίζην ζα ζηεξίδεηαη ζηελ ζεσξία TTF (Task Technology Fit ) [11]Implications of mobile 

communication technologies (mct) in m-government: challenges, technology and applications ] 

θαη δείρλεη , απηέο ηηο παξακέηξνπο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.20 
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ρήκα 3.20  Σν κνληέιν Technology-Task-Fit [15] 

 

 Πχκθσλα κε ηνλ Chang θαη Kannan [13][ Preparing for Wireless and Mobile Technologies 

in Government , IBM Endowment for the Business of Government] , ππάξρνπλ 4 παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ην πεδίν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αζχξκαησλ θαη θηλεηψλ ηερλνινγηψλ .  

 Αχμεζε ηεο απνδνρήο θαη δηείζδπζε  ησλ θηλεηψλ ηερλνινγηψλ ζην group-ζηφρν. 

 Αχμεζε ηεο αλάγθεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία. 

 Απαηηήζεηο γηα αζθάιεηα θαη ηδηνηηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ. 

 Ρερλνινγηθή εηνηκφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ group-ζηφρνπ. 

Δπεμεξγαζία (Process) 

Κηα θνηλή νπηηθή ησλ Νξγαληζκψλ , ηνπο αλαιχεη ζε 3 επίπεδα ( θαηά ηνλ R.N.Anthony) 

 Πηξαηεγηθφ επίπεδν  

 Γηνηθεηηθφ επίπεδν 

 Ιεηηνπξγηθφ επίπεδν 

Ρν ζηξαηεγηθφ επίπεδν, απνθαζίδεη  γηα ηνπο επξείαο θιίκαθαο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Ρν 

δηνηθεηηθφ  επίπεδν πξνζβιέπεη ζηε ζπιινγή θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε πφξσλ (άλζξσπνη , 

κεραλήκαηα, θηήξηα , ππνινγηζηέο, δηθηπαθέο ππνδνκέο ) ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη.  Ρν 

ιεηηνπξγηθφ επίπεδν δηαρεηξίδεηαη θαη θέξλεη εηο πέξαο ηα επί κέξνπο ππνέξγα απφ ηα νπνία 
απνηειείηαη θάζε έξγν θαη θάζε ζηφρνο ηνπ Νξγαληζκνχ. 

Mobile Communication  

Technology (MCT)  

m-Government Task 

Technology Task Fit (TTF) 

m-Government  

Δπηδόζεηο,πιενλεθηήκαηα  , θέξδε θαη πξνθιήζεηο 
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Ζ δηνηθεηηθή δνκή είλαη ζπλήζσο κία top-down δνκή , πνπ κέζα απφ έλα ηεξαξρηθφ ηξφπν , 

θαηαιήγεη ζηνπο επί κέξνπο ζηφρνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαη είλαη έηνηκνη γηα ην Ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν, ην νπνίν αλαιακβάλεη πιένλ ηελ ιεπηνκεξή θάζε ησλ έξγσλ. 

Ππλδπάδνληαο ηα κνληέια ησλ Bartol θαη Martin [16][ Klas Roggenkamp  ], κε εθείλα ηνπ 

R.N.Anthony, πξνθχπηεη ν πην θάησ πίλαθαο : 

                                               mGovernment  Management 

 Πηξαηεγηθφ Κέξνο Γηνηθεηηθφ Κέξνο Ιεηηνπξγηθφ Κέξνο 

Πρεδηαζκφο Δπηηεχγκαηα Πηφρνη Ραθηηθέο 

Νξγάλσζε Ξξνηεξαηφηεηεο Ξφξνη Tasks 

Ζγεζία Θαηεπζχλζεηο Γξαζηεξνπνίεζε Θίλεηξα 

Έιεγρνο Ξνιηηηθέο Οπζκίζεηο Κεηξηθέο 

  

Πηλ. 4     [04][Intelligent M-Government: Application of Personalisation and LocationAwareness Techniques] Shadi  

Έηζη νη ππεχζπλνη ζρεδίαζεο ηνπ m-Government , γηα θηλεηή επηθνηλσλία κεηαμχ λέσλ 

αηφκσλ, ζα πξέπεη λα νξίζνπλ ηα εμήο :  

 ηνπο ηειηθνχο ζηφρνπο 

 ηηο ζηξαηεγηθέο 

 ηηο ηαθηηθέο   

Νη θχξηεο επηδηψμεηο ηεο νξγάλσζεο γηα ηελ  εθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ , είλαη  νη 

πξνηεξαηφηεηεο , νη πφξνη θαη ηα tasks.  Ζ θαζνδήγεζε θαη ν έιεγρνο  ησλ ιεηηνπξγηψλ , νξίδνπλ 

ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο ,  κέζα απφ ηελ ηεξαξρία ηεο Γηαρείξηζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο. 

Έμνδνο (Ηutput) 

Ρν απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο , κπνξεί λα ηζνδπλακεί κε αιιαγή ή κε θαηλνηνκία. 

Πχκθσλα κε ηνπο Bartol θαη Martin ε αιιαγή είλαη έλα λέν  status-quo, ελψ ε θαηλνηνκία 

είλαη κηα λέα ηδέα ε νπνία αξρηθνπνηεί (initiate) ή βειηηψλεη κηα επεμεξγαζία , έλα πξντφλ ή κία 

δηαδηθαζία. 

α) Αιιαγή   

πάξρνπλ 3 εηδψλ αιιαγέο : 

 Δζσηεξηθή  :  βειηηψλεη ηηο εζσηεξηθέο  δηαδηθαζίεο , ειαηηψλνληαο ηελ 

γξαθεηνθξαηία.  

 Δμσηεξηθή : δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζίεο θαη  

δηαιεηηνπξγηθφηεηεο  κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ Νξγαληζκψλ 
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 Πρεηηθή : εδψ ππάξρνπλ 8 δηαθνξεηηθά κνληέια e-Government πνπ 

εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα θαη ζην m-Government. Απηά είλαη : 

 G2C  ( Government-To-Citizen )  

 C2G ( Citizen-To-Government ) 

 G2B ( Government –To-Business ) 

 B2G ( Business-To-Government  )  

 G2G ( Government –To- Government ) 

 G2N (Government-To-NonProfit)  

 N2G (NonProfit-To-Government) 

 G2E (Government-To-Employee) 

β) Θαηλνηνκία 

Δπεηδή φινη νη ηχπνη εηζφδνπ ζπζρεηίδνληαη , κηα θαηλνηνκία ζε θάπνην απφ απηά απαξαίηεηα  

απαηηεί θαη θάπνηνπ  βαζκνχ θαηλνηνκία  θαη ζηα άιια. Νη McCarthy θαη Miller ηζρπξίδνληαη φηη 
θάζε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πνιηηηθή , θνηλσληθή αθφκε θαη 

πνιηηηζηηθή θαηλνηνκία. Ζ θαηλνηνκία ζην m-Government απαηηεί λέεο έξεπλεο θαη ηερλνινγίεο,  

ζηα δίθηπα , δεκηνπξγία αλζξψπηλσλ πφξσλ απφ ηαιαληνχρα ζηειέρε θαη ππαιιήινπο θαη κία 

δεκηνπξγηθή θαη θαηλνηφκα θνπιηνχξα. 

Ρν απνηέιεζκα δελ είλαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θάζε  ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο , αιιά 

πεξηζζφηεξν ην απνηέιεζκα ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο. Θάζε είζνδνο επεξεάδεη ηελ έμνδν θαη θάζε 

έμνδνο επηδξά ζηελ είζνδν.  

Ρα απνηειέζκαηα είλαη δχν εηδψλ : θέξδε θαη ξίζθα. Γηα απηφ ην ιφγν είλαη εμφρσο 

ζεκαληηθφ λα ζρεδηάδνληαη φιεο νη παξάκεηξνη εηζφδνπ πνιχ θαιά ,θαη λα γίλνληαη ππνινγηζκνί ,  
πξνηνχ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ αζχξκαησλ θαη θηλεηψλ ηερλνινγηψλ θαη θαη 

επέθηαζε ηνπ m-Government. 

Ρα θέξδε βεβαίσο αθνξνχλ φιε ηε ρψξα , ηελ θπβέξλεζε , ηηο εηαηξίεο , ηνπο πνιίηεο. Ρα 

ξίζθα ζα ζεσξνχληαη απνδεθηά εθ φζνλ είλαη πξνεθηάζεηο ησλ σθειεκάησλ θαη πάληα κε 
γλψκνλα ηα νθέιε λα κεγηζηνπνηνχληαη θαη ηα ξίζθα λα ειιαηψλνληαη. 

Θιείλνληαο είλαη ζθφπηκν λα θαηαιήμνπκε κε ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ζην m-Government 

πνπ ζπλνςίδνληαη [08][ A Success Factors Model For M-Government] , ζηνλ πην θάησ πίλαθα  
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Πηλ. 5    [08][ A Success Factors Model For M-Government] 
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4.ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Α.ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

Ο ΑΜΚΑ και η σημασία του 

Ν ΑΚΘΑ είλαη ν Αξηζκφο Κεηξψνπ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ( ή Social Security number φπσο 
ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη ζηελ Β.Ακεξηθή αιιά θαη ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο). 

 Ν ΑΚΘΑ, θαζηεξψζεθε, φπσο άιισζηε ηζρχεη θαη ζε θάζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ππνρξεσηηθά σο ν αξηζκφο εξγαζηαθήο θαη αζθαιηζηηθήο ηαπηνπνίεζεο φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο 

Σψξαο, Διιήλσλ θαη Αιινδαπψλ νη νπνίνη δηακέλνπλ θαη εξγάδνληαη ή ζα εξγαζζνχλ ζηε Σψξα.  

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ελ δπλάκεη αζθαιηζκέλσλ ν  κέιινλ εξγνδφηεο ηνπο, εθδίδεη 
ζπγθεθξηκέλε αίηεζε απαζρφιεζεο ζηνλ Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

αζθαιίζεη ηνλ εξγαδφκελν. 

Θαλείο δελ κπνξεί  λα απαζρνιεζεί σο κηζζσηφο ή σο απηναπαζρνινχκελνο, 

λα αζθαιηζζεί ή λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, λα εθδψζεη ή λα αλαλεψζεη βηβιηάξην 
αζζελείαο, λα δηθαησζεί θαη λα εηζπξάμεη ζπληάμεηο θαη γεληθφηεξα θάζε άιιε παξνρή, επηδφκαηα 

θαη βνεζήκαηα, εάλ δελ δηαζέηεη ΑΚΘΑ, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζε φια ηα  αληίζηνηρα 

παξαζηαηηθά, γηα ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο. 

Κε ηνλ ΑΚΘΑ θαη ηνπο 13 λένπο Φνξείο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο εληζρχνληαη νη βάζεηο κηαο 
λέαο, ιεηηνπξγηθήο δνκήο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνσζψληαο θαη ηζρπξνπνηψληαο ηελ 

αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε. Έηζη: 

Κπαίλνπλ ηα ζεκέιηα γηα ζχγρξνλεο, απινπνηεκέλεο παξνρέο ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε, φπσο: 

Πηνλ ηνκέα ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, δξψληαο άκεζα ελάληηα ζηελ 

θαηαζπαηάιεζε ησλ πφξσλ ησλ Ρακείσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα βειηηψλνληαη νη παξνρέο. 

Πηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αζθάιηζεο ηνπ εξγαδφκελνπ, αθνχ εμαζθαιίδνληαη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ, θαηαπνιεκψληαο ηελ εηζθνξνδηαθπγή. 

Πηνλ ζπληαμηνδνηηθφ ηνκέα, κεηψλνληαο αηζζεηά ην ρξφλν έθδνζεο θαη απνλνκήο ηεο 
ζχληαμεο, , ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. 

Δθζπγρξνλίδνληαη νη αξκφδηνη θνξείο θαη βειηηψλνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, 

δηεπθνιχλνληαο ηηο ζπλαιιαγέο φισλ καο 

Ρέινο, ππνζηεξίδνληαο ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηεπθνιχλεηαη ε αζθάιηζε, ε 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ε ζπληαμηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε θάπνηα 

άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ έθδνζε ΑΚΘΑ γίλεηαη ζηα 1100 πεξίπνπ ΘΔΞ θαη ζε φια ηα Γξαθεία ΑΚΘΑ πνπ δηαηεξνχλ 

νη Φνξείο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο.  Νη ρξήζηεο απηνί νξίδνληαη 
ζε μερσξηζηή Βάζε Γεδνκέλσλ , φπνπ ηνπο απνλέκεηαη θάπνην απφ ηα επίπεδα δηθαησκάησλ 

πξφζβαζεο πνπ είλαη νξηζκέλα γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. 

Η προηγούμενη κατάσταση 

Ζ απνλνκή ΑΚΘΑ μεθίλεζε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ‟90 , φπνπ νη θνξείο έζηειλαλ αξρεία ζηελ 

ΖΓΗΘΑ ( ηφηε ΘΖΘ ) θαη κε βάζε ηα Αιθαβεηηθά ζηνηρεία ηνπ θαη θπξίσο ηελ εκεξνκελία 

γέλλεζεο ηνπ θαη ην θχιν ηνπ, ν αζθαιηζκέλνο έπαηξλε ΑΚΘΑ. 

Ρνλ  Ηνχλην ηνπ 2009 έγηλε κηα γεληθή απνγξαθή, φπνπ νη πνιίηεο ηεο ρψξαο πξνζήιζαλ 
ζηνπο ρψξνπο απνλνκήο ΑΚΘΑ, ψζηε λα πάξνπλ ΑΚΘΑ φζνη δελ είραλ. Ξαξ‟φια απηά φκσο 
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επεηδή δελ πξνζήιζαλ φινη νη πνιίηεο, ππήξραλ αθ ελφο πνιίηεο πνπ δελ είραλ ΑΚΘΑ  , αθ 

εηέξνπ θαη αλ είραλ απηφ ζαλ πιεξνθνξία δελ ην είραλ ΝΙΝΗ νη Φνξείο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε 

ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη αζθαιηζηηθά , νη ελ ιφγσ αζθαιηζκέλνη. Απηφ νθείιεην θπξίσο ζηελ 
ηφηε ειιηπή κεραλνγξαθηθή νξγάλσζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ Φνξέσλ, νη νπνίνη δελ κπνξνχζαλ 

λα δηαζηαπξψζνπλ ηα εηζεξρφκελα ζηνηρεία απφ ηελ Απνγξαθή θαη λα ελεκεξψζνπλ ηα Κεηξψα 

ηνπο. 

Δπίζεο έλα άιιν θαηλφκελν πνπ παξνπζηάζηεθε ήηαλ , αζθαιηζκέλνη πνπ είραλ ΑΚΘΑ απφ 
ηνλ Φνξέα ηνπο ( απφ ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία καδηθήο απνλνκήο ΑΚΘΑ απφ ηελ ΖΓΗΘΑ γηα 

ηνπο Φνξείο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ), δελ ην γλψξηδαλ πξνζήξρνλην ζηα ΘΔΞ , φπνπ 

επαλεθδίδεην ΑΚΘΑ.  

Ξαξ‟ φιε ηελ χπαξμε  δηαδηθαζψλ ειέγρνπ ζπλσλπκηψλ , πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο  , απηφ δελ είρε πάληα απνηέιεζκα γηα δχν θπξίσο ιφγνπο . Δίηε γηαηί ιφγσ 

ηνπ πιήζνπο ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ πήγαηλαλ ζηα ΘΔΞ θαη ηεο κηθξήο ηφηε εκπεηξίαο ησλ ΘΔΞ 

ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο είηε δηφηη ηα ζηνηρεία πνπ είρε ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ έβιεπαλ ηα ΘΔΞ είρε 

κε επηθαηξνπνηεκέλα θξίζηκα ζηνηρεία ( φπσο ε εκεξνκελία γέλλεζεο , ην ΑΦΚ αιιά θαη ν 

Αξηζκφο Γειηίνπ Ραπηφηεηαο  πνπ ζεσξείηαη δεπηεξεχνλ αιιά ρξήζηκν γηα εμαγσγή 
ζπκπεξάζκαηνο γηα κία ζπλσλπκία ). 

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο Γηπινεγγξαθψλ. Γειαδή έλα θπζηθφ 

πξφζσπν λα είλαη θαηαρσξεκέλν δχν θνξέο θαη άξα λα έρεη δχν ΑΚΘΑ.  Απηφ έρεη κεγαιχηεξεο 

ζπλέπεηεο απφ ηελ πξνθαλή, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ζα κπνξνχζε ν Θχξηνο Φνξέαο Αζθάιηζεο ηνπ 
, λα ηνλ είρε απνγξάςεη πρ ην 1998 ( κε ηα ζηνηρεία πνπ είρε γηα απηφλ ζην Κεηξψν ηνπ , ηα 

νπνία έζηεηιε ζην ΘΖΘ θαη ην ΘΖΘ ηνπ επέζηξεςε ΑΚΘΑ ) , ελψ ν ίδηνο απεγξάθε ην 2009 ( 

δηφηη δελ ήηαλ ελεκεξσκέλνο απφ ηνλ Φνξέα ηνπ) , πξνζθνκίδνληαο πιήξε θαη ζχγρξνλα 

ζηνηρεία, πήξε άιινλ ΑΚΘΑ ηνλ νπνίνλ ηνλ πξνζθφκηζε ζηνλ Φνξέα Δπηθνπξηθήο ηνπ Αζθάιηζεο. 
Έηζη ν Φνξέαο Θχξηαο Αζθάιηζεο είρε ΑΚΘΑ δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ Φνξέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. 

Οι ανάγκες δημιουργούν τις λύσεις. 

Κέρξη ην 2012 πεξίπνπ , ε θαηάζηαζε ήηαλ απηή , δηφηη ελψ κελ ν ΑΚΘΑ ήηαλ ππνρξεσηηθφο θαη 

βάζεη λφκνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνη  φινη νη Φνξείο λα δηαθηλνχλ φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο πξάμεηο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπο , απηφ δελ κπνξνχζε λα ζπκβεί. 

Ζ ΖΓΗΘΑ απφ ην 2009 είρε θαηαζθεπάζεη ζεηξά απφ Web Services νη νπνίεο : έθαλαλ 

απνλνκή ΑΚΘΑ , πηζηνπνίεζε ζηνηρείσλ βάζεη ΑΚΘΑ (amka2data) ,  πξνβνιή ηνπ ΑΚΘΑ κε βάζεη 
ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο  (data2amka) θιπ 

Ρν 2012 , κε λέα απφθαζε , φζνη δελ έρνπλ  ΑΚΘΑ θαη ΑΦΚ ζην Κεηξψν ησλ Φνξέσλ ηνπο 

, δελ κπνξνχλ λα εηζπξάμνπλ ηελ Πχληαμε ηνπο.  Δίρε πξνεγεζεί πξν δηεηίαο πεξίπνπ απφθαζε 

πξνο ηηο  Γηνηθήζεηο ησλ Φνξέσλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα θπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε 
πιεξφηεηαο ζε ΑΚΘΑ ησλ Κεηξψσλ ηνπο. 

Νη Φνξείο θηλεηνπνηήζεθαλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. 

Σξεζηκνπνηήζεθαλ  θαη νη δχν ππεξεζίεο data2amka θαη amka2data νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε καδηθά γηα πνιιέο εγγξαθέο είηε γηα κία κφλν εγγξαθή θάζε θνξά. 

Νη ππεξεζίεο  απηέο παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε φινπο 

ηνπο Φνξείο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο , Λνκηθά Ξξφζσπα , Ξαλεπηζηήκηα θαη άιινπο θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ. Ξνιινί απφ απηνχο έρνπλ ελζσκαηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζε δηθέο ηνπο εθαξκνγέο 

είηε απηέο ιεηηνπξγνχλ ζε web πεξηβάιινλ είηε ζε client/server . 

Έηζη γηα παξάδεηγκα ε δηαδηθαζία amka2data εθαξκφδεηαη ζην ζχζηεκα ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Ππληαγνγξάθεζεο  ( web εθαξκνγή ) , φπνπ ζεξάπσλ ηαηξφο πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη 

παξαπεκπηηθφ γηα εμεηάζεηο ή γηα λα ζπληαγνγξαθήζεη , εηζάγεη ηνλ ΑΚΘΑ ηνπ αζζελνχο θαη 

εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ νζφλε ηεο Ζιεθηξνληθήο Ππληαγνγξάθεζεο  θαη έηζη 

πηζηνπνηείηαη ε ηαπηνπξνζσπία .  
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Έλα άιιν παξφκνην παξάδεηγκα είλαη ε θιήζε ηεο web service amka2data , απφ ηηο 

εθαξκνγέο ησλ Κεηξψσλ ησλ Φνξέσλ , φπνπ εηζάγνληαο ηνλ ΑΚΘΑ ζηελ νζφλε , θαιείηαη ην 

web service πξνο ηνπο Application Servers ηεο ΖΓΗΘΑ , θαη κε βάζε ην ζηνηρείν ηνπ ΑΚΘΑ, 
γίλεηαη αλαδήηεζε ζηνλ Database Server θαη αθνχ εληνπηζζεί ε εγγξαθή, ζπιιέγνληαη ηα 

ζηνηρεία θαη έξρνληαη ζηελ νζφλε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κεηξψνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ν ρεηξηζηήο  

ηεο εθαξκνγήο λα εηζάγεη θάηη επί πιένλ.  

Απηφ ζαλ δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή , δηφηη πέξαλ ηνπ φηη ν ρεηξηζηήο θεξδίδεη ρξφλν 
ζηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ  θαη  εμαιείθεηαη ε πεξίπησζε εηζαγσγήο ειιηπψλ ζηνηρείσλ ή θαη 

ζηνηρείσλ απφ ιάζνο πιεθηξνιφγεζε ,  ην ζπνπδαηφηεξν είλαη ε νκνηνγέλεηα πνπ ππάξρεη ζηα 

ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηφζν ζην Δζληθφ Κεηξψν ΑΚΘΑ-ΔΚΑΔΠ φζν θαη ζηα επί κέξνπο 

Κεηξψα ησλ Φνξέσλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

Ζ δηαδηθαζία data2amka έρεη κεγάιε εθαξκνγή θαη ζε Ξαλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα αιιά θαη 

ζε πνιινχο άιινπο θνξείο , ηα νπνίνη ειέγρνπλ ηελ ππαξθηφηεηα ΑΚΘΑ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο  θαη 

ζε πεξίπησζε πνπ απηνί δελ έρνπλ ηνπο παξαπέκπνπλ ζε θνληηλφ ΘΔΞ γηα ηνπο απνλεκεζεί ν 

ΑΚΘΑ. 

Έλα  άιιν παξάδεηγκα αξθεηά πξφζθαην ( κπήθε ζε ιεηηνπξγία ηέινο Καίνπ ηνπ 2013 )  
είλαη ην ζχζηεκα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «ΑΟΗΑΓΛΖ». Απηφ έρεη αλαπηπρζεί απφ ην 

πνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη αθνξά φιεο ηηο εγγξαθέο πνπ γίλνληαη ζηα Ιεμηαξρεία ηεο Σψξαο. 

Δίλαη κηα  Web Δθαξκνγή , ε νπνία θαιεί web services ηνπ ΑΚΘΑ-ΔΚΑΔΠ ηεο ΖΓΗΘΑ. Γηα ηελ 

πεξίπησζε Ιεμηαξρηθψλ Ξξάμεσλ Γάκνπ , Ππκβνιαίσλ Ππκβίσζεο θαη Θαλάηνπ θαιείηαη ην web 
service amka2data , ελψ γηα ηελ πεξίπησζε Ιεμηαξρηθψλ Ξξάμεσλ Γέλλεζεο θαιείηαη ην web 

service aponomiamka.  

Κέρξη ηψξα   αλ θάπνηνο πέζαηλε , έπξεπε  νη ζπγγελείο ηνπ  λα ην δειψζνπλ ζην Ρακείν 

πνπ ήηαλ αζθαιηζκέλνο ψζηε αλ ήηαλ π.ρ. Ππληαμηνχρνο λα γηλφηαλ δηαθνπή ηεο Πχληαμεο ηνπ. 
Δπίζεο αλ θάπνην έκκεζν κέινο έπαηξλε Πχληαμε απφ ζαλφληα θαη παληξεπφηαλ απηφ έπξεπε λα 

δεισζεί ζην Ρακείν ηνπ. πήξραλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο φπνπ νη δειψζεηο απηέο δελ γηλφληνπζαλ , 

νπφηε ην αζθαιηζηηθφ ζηάηνπο παξέκελε αλαιινίσην θαη ηα άηνκα απηά ζπλέρηδαλ λα 

εηζπξάηηνπλ Ππληάμεηο. 

Ρα λενγέλλεηα παίξλνπλ ακέζσο ΑΚΘΑ αιιηψο δελ εθδίδεηαη Ιεμηαξρηθή Ξξάμε Γέλλεζεο, 
νη ζάλαηνη δειψλνληαη  θαη κε βάζε ηνλ ΑΚΘΑ πεξλάεη ε πιεξνθνξία ηφζν ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ΑΚΘΑ-ΔΚΑΔΠ , ηελ νπνία βιέπεη ζπλερψο ην Πχζηεκα ηεο Ζιεθηξνληθήο Ππληαγνγξάθεζεο θαη 

άξα δηαθφπηεη θάζε παξνρή ζε παξαπεκπηηθά θαη θάξκαθα, φζν θαη ην Λέν Πχζηεκα Διέγρνπ 

Ξιεξσκψλ Ππληάμεσλ (ΔΠΔΞΠ) ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη παξαθνινπζείηαη ζηελ ΖΓΗΘΑ, 
φπνπ ζηέιλεηαη Γηαθνπή Πχληαμεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ΑΚΘΑ , ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ Φνξέα 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ν νπνίνο πιένλ έρεη θαη ηελ επζχλε δηαθνπήο ηεο Πχληαμεο. 

Απφ ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία ην πνζφ πνπ εθηηκάηαη απφ ην πνπξγείν Δξγαζίαο φηη 

επσθειείηαη ην Γεκφζην θαη ζπγθεθξηκέλα νη Φνξείο Αζθάιηζεο ηνπ Γεκνζίνπ ( θαη ην νπνίν ην 
έραλε κέρξη ηψξα ) είλαη ζε εηήζηα βάζε πεξίπνπ 400.000.000 Δπξψ. 

Κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηίζεηαη ζνβαξά θαη ην ζέκα ηεο 

δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πνιηηψλ. Ξξάγκαηη ηψξα πιένλ εθ ησλ πξαγκάησλ , νη Βάζεηο 

Γεδνκέλσλ δελ αλήθνπλ ζηνλ Φνξέα πνπ ηηο δεκηνχξγεζε θαη ηηο δηαηεξεί / ζπληεξεί , αιιά ππφ 
ηελ επξχηεξε έλλνηα αλήθνπλ ζε φιν ην θάζκα ησλ Φνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Απηφ δηφηη ε 

πιεξνθνξία κέζσ ησλ web services δηαθηλείηαη παληνχ ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα , πνπ δελ έρνπλ 

απαξαίηεηα ηελ ίδηα πιαηθφξκα ιεηηνπξγίαο νχηε είλαη ην ίδην ζχγρξνλα ( ηεο ίδηαο γεληάο)  , 

νχηε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ , νχηε ηα πξνγξάκκαηα είλαη γξακκέλα ζηε ίδηα 

γιψζζα. Απηφ φκσο πνπ έρνπλ είλαη έλαο ηξφπνο πνπ ην έλα λα θαηαιαβαίλεη ην άιιν ( θαη απηφ 
είλαη ε XML ή ε JSON θιπ). 

Έηζη ινηπφλ θαη εθ φζνλ ε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ είλαη πάξα πνιχ ζνβαξφ ζέκα , 

δεκηνπξγνχληαη αλάγθεο αξρηθά γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ζηα 

ζηνηρεία  πνπ ζεσξνχληαη θξίζηκα.  
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Απηά είλαη γηα ηελ Θνηλσληθή Αζθάιηζε ν ΑΚΘΑ θαη γηα ην TAXIS ν ΑΦΚ. Όκσο ε Θνηλσληθή 

Αζθάιηζε δελ «εγθισβίδεηαη» ζηνλ ..δηθφ ηεο ΑΚΘΑ , νχηε ην TAXIS ζην ..δηθφ ηνπ ΑΦΚ ( φπσο 

δπζηπρψο γηλφηαλ κέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα). Ρψξα πιένλ ε Θνηλσληθή Αζθάιηζε ζπιιέγεη ειέγρεη 
θαη ελεκεξψλεη ηα Κεηξψα ηεο κε ηνλ ΑΦΚ ζε 100% πιεξφηεηα ( ζαλ λα ήηαλ δηθφ ηεο παηδί ) 

θαη ην TAXIS κε ηνλ ΑΚΘΑ κε αθξηβψο ην ίδην ζθεπηηθφ.   

Γηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξάμε φηη απηφ ήηαλ ην θιεηδί ηεο δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ ζε 

κεγάιεο Βάζεηο Γεδνκέλσλ , φπσο ν ΑΚΘΑ πνπ είλαη 12.750.000 εγγξαθέο ζηνλ πίλαθα ησλ 
Αιθαβεηηθψλ Πηνηρείσλ  θαη 70.000.000 εγγξαθψλ πεξίπνπ ζηνλ πίλαθα ηεο Αζθαιηζηηθήο 

Ηζηνξίαο , νη Βάζεηο ησλ Ππληαμηνχρσλ ηεο Σψξαο ( πίλαθεο απφ φινπο ηνπο Φνξείο πνπ ηψξα 

είλαη ελνπνηεκέλνη  ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ ΔΠΔΞΠ θαη βεβαίσο θαη ε κεγάιε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ 

TAXIS ε νπνία βεβαίσο δηαηεξεί θαη ηα Κεηξψα ησλ εηαηξηψλ. 

Αλαπηχρζεθε κηα άιιε ππεξεζία θαηά ηελ νπνία θάζε Ππληαμηνχρνο ζα έπξεπε λα εηζάγεη 

ηνλ Φνξέα Αζθάιηζεο ηνπ θαη ηνλ Αξηζκφ Κεηξψνπ Πχληαμεο ζην Φνξέα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εηζάγεη ηνλ ΑΚΘΑ  θαη ην ΑΦΚ . Πε θάζε άιιε πεξίπησζε ζα γηλφηαλ αλαζηνιή ηεο Πχληαμεο ηνπ. 

Ζ αληαπφθξηζε απφ απηφ ήηαλ πνιχ κεγάιε θαη έηζη νη Φνξείο έθηαζαλ ζε πιεξφηεηεο ΑΚΘΑ θαη 

ΑΦΚ πνπ πιεζίαζαλ  ζην 100%.  Ζ θνχξαζε φκσο ηνπ θνηλνχ θαη εθείλε ήηαλ κεγάιε δηφηη δελ 
είλαη φινη εμνηθησκέλνη κε ηνπο Ζ/ νχηε ε επθνιία πξφζβαζεο ζε απηνχο είλαη δεδνκέλε. 

Πηε ζπλέρεηα έγηλαλ δηαζηαπξψζεηο ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ ΖΓΗΘΑ, ΓΓΞΠ θαη 

απνξξίθζεθαλ νη εγγξαθέο πνπ ήηαλ κε δηαζηαπξνχκελεο θαη άθπξεο.  Ρν βήκα φκσο είρε γίλεη. 

Ζ δπλαηφηεηα πνπ θάλεθε λα αλαδχεηαη , έδσζε ρακφγεια ζε πνιιά Πηειέρε ηεο Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο , γηα ην ηη δπλαηφηεηεο κπνξνχλ λα έρνπλ ζην κέιινλ ζε ζέκαηα Αλάπηπμεο Έξγσλ κε 

απψηεξν ζθνπφ πέξαλ ηεο Νξγάλσζεο  θαη ηεο νξζήο Ιήςεο Απνθάζεσλ , κέζα απφ ηα 

επηθνηλσλνχληα ζπζηήκαηα. 

 Έηζη κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ηα πξάγκαηα άιιαμαλ ξαγδαία. Νη  βάζεηο 
δεδνκέλσλ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ επηθνηλσλνχλ κε ηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο ΖΓΗΘΑ ( 

πνπξγείν Δξγαζίαο ) θαη κε ηελ  ΓΓΞΠ (Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ ) , φπνπ 

κεηαμχ ηνπο θαηαλαιψλνληαη δηάθνξα web services φπσο δείρλεη ην πην θάησ ζρήκα 4.1 

Δδψ βιέπνπκε ηελ ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ Φνξέσλ. Ζ ΖΓΗΘΑ είλαη ν  θεληξηθφο Φνξέαο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΚΘΑ-ΔΚΑΔΠ. Ξξνζθέξεη ηελ web service amka2data (a2d) ζηελ 
Γεληθή Γξακκαηεία Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ (ΓΓΞΠ) , ε νπνία ηελ ρξεζηκνπνηεί γηα 

ηαπηνπξνζσπίεο θαη δηαζηαπξψζεηο ζηνηρείσλ ζηα Κεηξψα ηεο. Ζ ΓΓΞΠ πξνζθέξεη ζηελ ΖΓΗΘΑ 

web service γηα ηνλ έιεγρν εγθπξφηεηαο ηνπ ΑΦΚ φηαλ απηφο εηζάγεηαη γηα απνγξαθφκελν άηνκν 

ζην ΑΚΘΑ-ΔΚΑΔΠ. Ρν ΔΠΔΞΠ ζηελ ΖΓΗΘΑ θαηαλαιψλεη ηηο web services d2a θαη a2d γηα ηελ 
πιεξφηεηα ησλ αξρείσλ Ππληαμηνχρσλ πνπ παίξλεη απφ ηνπο Φνξείο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

ηα ελεκεξσκέλα αξρεία ηα ζηέιλεη ζηνπο Φνξείο. Ρν λέν ζχζηεκα ΑΟΗΑΓΛΖ ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαηαλαιψλεη απφ ηελ ΖΓΗΘΑ , web services ηνπ ΑΚΘΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο d2a θαη 

a2d ελψ απφ ηελ ΓΓΞΠ θαηαλαιψλεη γηα ην ΑΦΚ. 

Θάπνηνο Αζθαιηζκέλνο πνπ έρεη θηλεηή ζπζθεπή, πνπ γηα ιφγνπο ζέζεο πνπ βξίζθεηαη ( πρ 

είλαη ζε ζεκείν πνπ δελ ππάξρεη ΘΔΞ θαη Γξαθείν ΑΚΘΑ ) , ή ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ππεξεζία 

ζπκπιήξσζεο amkaafm ηελ ηειεπηαία ζηηγκή κέζσ internet ζην θηλεηφ ηνπ απφ ηνλ Φνξέα ηνπ ( 

απηή ε ππεξεζία αλεβαίλεη πεξηνδηθά θάζε κήλα θαη θιείλεη γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 
ελεκεξψζεηο ησλ αξρείσλ ησλ Φνξέσλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ Ππληάμεσλ ηνπ ηξέρνληα κήλα) θαη 

άξα ελδερνκέλσο δελ πξνιαβαίλεη λα πάεη ζε ΘΔΞ , ή αθφκε δελ είλαη ηφζν εμνηθησκέλνο κε ηε 

ρξήζε ελφο PC φζν κε εθείλε ελφο θηλεηνχ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο web services απηέο , απφ ην 

θηλεηφ ηνπ , ηδησηηθά, ρσξίο λα θηλεζεί απφ ην ρψξν πνπ βξίζθεηαη θαη επίζεο ρσξίο λα 

ηαιαηπσξεζεί ζε θάπνην δεκφζην ρψξν. Ν λφκνο ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε είλαη απζηεξφο. Σσξίο 
ζπκπιεξσκέλα ΑΚΘΑ θαη ΑΦΚ γίλεηαη αλαζηνιή ηεο Πχληαμεο. 
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ΗΓΙΚΑ

ΑΜΚΑ-ΔΜΑΔ

ΔΔΠ

ΓΓΠ (TAXIS)

ΑΡΙΑΓΝΗ (ΤΠ.Δ.)

ΦΟΡΔΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ

WS afm

d2a και a2d
d2a και a2d

a2d

updates

WS afm

Mobile 

amkaafm

authentication

d2a , a2d

 
 

 

ρ. 4.1 Φπζηθή δηάηαμε ζπζηεκάηωλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ εθαξκνγή (2013) 

 

 

Πηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί κία απιή εθδνρή ηεο  data2amka θαη ηεο amka2data.  

data2amka 

Ζ data2amka δεηάεη ζαλ ζηνηρεία εηζφδνπ : 
Δπψλπκν 

Όλνκα 

Ξαηξψλπκν 

Κεηξψλπκν 
Ζκεξνκελία Γέλλεζεο ή Έηνο Γέλλεζεο 

Αξηζκφ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο ( Αζηπλνκηθήο , Γηαβαηεξίνπ ή Πηξαηησηηθήο) 

ΑΦΚ 

Θαη επηζηξέθεη 
ΑΚΘΑ  

θαη επί πιένλ  φια ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ φπσο δηαηεξνχληαη ζηελ Βάζε 

Γεδνκέλσλ ΑΚΘΑ-ΔΚΑΔΠ ηεο ΖΓΗΘΑ ( κφλν γηα ηελ πεξίπησζε ηεο καδηθήο επεμεξγαζίαο 

εγγξαθψλ απφ Φνξέα). 

 
Δμππαθνχεηαη φηη  ηα παξερφκελα πξνο ηαπηνπξνζσπία ζηνηρεία απφ ηνλ Φνξέα είλαη πιήξε 

θαη αθξηβή.  Ξιήξε ελλνψληαο  , λα ππάξρνπλ νπσζδήπνηε Δπψλπκν , Όλνκα θαη Ζκεξνκελία 

Γέλλεζεο θαη ΑΦΚ ή/θαη ΑΓΡ.  Αθξηβή ζεκαίλεη λα έρνπλ γίλεη validate απφ ην Φνξέα πνπ ηα 

ζηέιλεη. 
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Κε ηα επηζηξεθφκελα ζηνηρεία , ν Φνξέαο κπνξεί λα δηαζηαπξψζεη κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξεί 

ζην Κεηξψν ηνπ θαη λα ελεκεξψζεη κε ΑΚΘΑ ηηο εγγξαθέο ηνπ. 

Γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα , νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ αξρεία κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ππεξεζίαο data2amka θαη λα ιακβάλνπλ ηα απνηειέζκαηα. 

 

amka2data 

Ζ amka2data δεηάεη ζαλ ζηνηρεία εηζφδνπ : 

AMKA  

Θαη επηζηξέθεη 
φια ηα Αιθαβεηηθά θαη Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ φπσο δηαηεξνχληαη 

ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ ΑΚΘΑ-ΔΚΑΔΠ. 

 

Ζ ρξήζε απηήο ηεο ππεξεζίαο  είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πηζηνπνίεζε φηη ν αλαθεξφκελνο 
ΑΚΘΑ αληηζηνηρεί πξάγκαηη ζην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηνλ δειψλεη θαη φηη ηα ζηνηρεία είλαη ζσζηά 

ζπκπιεξσκέλα. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ πνιιέο versions ηεο amka2data. Πηελ παξνχζα 

εθδνρή ρξεζηκνπνηνχκε κία πνιχ ειαθξηά έθδνζε απνηειεζκάησλ. 

amkaafm  

Ζ ππεξεζία απηή είλαη κηα ππεξεζία Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ αθνξά 

Ππληαμηνχρνπο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξσκέλα ην ΑΚΘΑ ή ην ΑΦΚ ηνπο. Δίλαη έλα web site ζην 

νπνίν κπνξνχλ λα κπνπλ είηε απ΄ επζείαο , φινη νη Ππληαμηνχρνη ή κέζα απφ portals ησλ Φνξέσλ 
Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηνπο.  

Ρα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλνληαη  , ζηέιλνληαη ζηνπο Φνξείο , αθνχ ζπγθεληξσζνχλ  θαη 

ειεγρζνχλ ζε Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο ΖΓΗΘΑ. 

Η υλοποίηση της παρούσας εργασίας. 

Ρηο πην πάλσ ππεξεζίεο έγηλε πξνζπάζεηα, αλ θαη ζε κηθξφηεξν κνληέιν , λα πινπνηεζνχλ  ζαλ 

πξνέθηαζε ηνπ e-Government , κε ην m-Government. Απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία ηα 
ηειεπηαία 10 ρξφληα, ζην πεξηβάιινλ ησλ Δζληθψλ Κεηξψσλ θαη θπξίσο ηνπ ΑΚΘΑ-ΔΚΑΔΠ, 

δηαπίζησζα πφζν ζα κπνξνχζε  λα βνεζήζεη ην m-Government,  

 ζηελ γεληθή πιεξνθφξεζε πνπ κπνξεί λα παξέρεηαη απφ ηνπο Φνξείο πξνο 

Αζθαιηζκέλνπο ηνπο, πρ κε SMS 

 ζηελ εχθνιε απνγξαθή ηνπο θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ Κειψλ ηνπο. 
 ζηελ επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπο θπξίσο ζε Κεηξψα 

 ζηελ εηδηθή ελεκέξσζε ηνπο (π.ρ. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα , Αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα θιπ) 

 ζηελ δπλαηφηεηα γηα ξπζκίζεηο νθεηιψλ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ κέζα απφ web 
mobile ππεξεζίεο. πάξρνπλ ζπκπνιίηεο καο ηδηαίηεξα ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ , 

πνπ δνπλ ζε αθξηηηθέο πεξηνρέο θαη ζπλαληνχλ πνιχ κεγάιεο δπζθνιίεο ζην λα 

ηαθηνπνηήζνπλ ππνζέζεηο ηνπο πεγαίλνληαο νη ίδηνη ζηνπο Αζθαιηζηηθνχο ηνπο 

Φνξείο. 
 

Γηα απηέο θαη γηα πνιιέο αθφκε πεξηπηψζεηο πηζηεχσ πσο ε εηζαγσγή ηεο λννηξνπίαο 

θαη‟αξράο φηη κπνξνχλ λα εμνηθνλνκεζνχλ εθαηνκκχξηα εξγαηνψξεο αλά έηνο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Διιάδαο ( θαη φρη κφλν δεδνκέλνπ φηη ππεξεζίεο φπσο νη αλσηέξσ πξνζθέξνληαη 
θαη ζε νκνγελείο ηνπ Δμσηεξηθνχ νη νπνίνη απνιακβάλνπλ παξνρέο απφ ηελ Διιάδα πρ ζχληαμε ) 

αιιά θαη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο απφ ηνπο αξκφδηνπο Φνξείο, κπνξεί θαη κε ηε βνήζεηα ηεο εμέιημεο 

ηεο Ρερλνινγίαο λα θέξεη πνιχ αμηφινγα απνηειέζκαηα. 
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Έηζη ζηα πιαίζηα απηά έγηλε κηα απφπεηξα, κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο, λα πινπνηεζνχλ κεξηθέο απφ ηηο πνιιέο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηελ 
Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ( eGovernment) ψζηε λα πεξάζνπλ απηέο θαη ζην mGovernmant . 

Ρέηνηεο είλαη  νη ππεξεζίεο : 

 

 data2amka  
 amka2data  

 amkaafm 

 

Πηε ζπλέρεηα ζα παξαηεζνχλ θάπνηα δηαγξάκκαηα UML πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 
θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πινπνηήζεθε. 

 

 

ρ 4.2 UML Γηάγξακκα πεξηπηώζεωλ ρξήζεο 

 

 

d2a

(from web hdika)

a2d

(from web hdika)

mobile user

(f rom Actors)

<<communicate>>

amkaafm

(from web hdika)

<<includes>>

<<includes>>

<<includes>>

<<extends>>

read_asfalismenoi

(from web hdika)

read_foreis

(from amkaafm)

update_eseps

(from amkaafm)

AMKA_EMAES

(f rom Actors)

get open authentication

(from GGPS_authentication)

GGPS

(f rom Actors)
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ρ 4.3  UML Γηάγξακκα Αθνινπζίαο  

db : hdikauser oauth Main : main ws_d2a : d2a ws_a2d : a2d ws_amkaafm : 

amkaafm

credentials

validity_token

Ep,On,AFM,ADT

εμθάνιζη αποηελέζμαηος

AMKA

in

back

in

back

Ep,On,AFM,ADT

AMKA

εμθάνιζη αποηελέζμαηος

λίζηα ΦΚΑ

επιλογή ΦΚΑ

ειζαγωγή ΑΜ

Δπων, Ονομα

ειζαγωγή ΑΜΚΑ, ΑΦΜ

ενημέρωζη

back
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ρ 4.4  UML Γηάγξακκα ζπζηαηηθώλ  

 

Β. ΦΡΗΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Πηελ αξρή εκθαλίδεηαη ε νζφλε LOGIN ( πνπ θαίλεηαη ζην ζρ.4.5) ηεο εθαξκνγήο φπνπ ν 

ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ θιεηδάξηζκν θαη ην  password πνπ δηαζέηεη.  

Ν θιεηδάξηζκνο θαη ην password , ππνηίζεηαη φηη είλαη απηφ πνπ έρεη δνζεί αξκνδίσο απφ ην 

πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ θαη αληηζηνηρεί ζε έλα θπζηθφ πξφζσπν.  

Πηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη εδψ θαινχκε κηα web service πνπ παξέρεη ε ΓΓΞΠ , γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηαπηνπξνζσπίαο ζε θάζε εθαξκνγή πνπ ζα ηελ ρξεηαδφηαλ.  
 

com.example.package

OauthActivity.java

db_connect.php

db_config.php

login_oauth.php

LoginActivity.java

D2A_inActivity.

java

d2a_getAMKA.php

MainActivity.java

A2D_inActi

vity.java

a2d_get_asfalismenos.php

AAFM_inFka

Activity.java

aafm_pop_foreis.php

aafm_update_amka_afm.php

AAFM_updat

eActivity.java

D2A_OutAc

tivity.java
A2D_OutAc

tivity.java

aafm_get_eseps_join.php
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ρ. 4.5 Πηζηνπνίεζε ρξήζηε 

Κε βάζε ηα ζηνηρεία απηά αλαδεηείηαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ OAUTH θαη ζηνλ πίλαθα ηεο 
Βάζεο , oauth  θαη κπνξεί λα ηζρχεη : 

 ν ρξήζηεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο , νπφηε εκθαλίδεηαη κήλπκα φηη είλαη έγθπξνο θαη 

φηη κπνξεί λα ζπλερίζεη ζηελ εθαξκνγή.Ζ απάληεζε απφ ηελ ππεξεζία είλαη έλα 

token κε πεξηερφκελν „yes‟ , ην νπνίν πηζηνπνηεί ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θιεηδαξίζκνπ. 

 ν ρξήζηεο λα κελ είλαη πηζηνπνηεκέλνο , νπφηε εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα 
θαη δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ζηελ εθαξκνγή αιιά ηνπ πξνηείλεη λα δνθηκάζεη πάιη. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                      Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθεο 

 

m-Government  56   

 

 
 

ρ. 4.6 Απζεληηθνπνίεζε ρξήζηε κέζω ΒΓ ηεο ΓΓΠ(Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκέηωλ] 

 

Αλ ν ρξήζηεο είλαη απζεληηθνπνηεκέλνο, εκθαλίδεηαη έλα menu επηινγψλ ζην νπνίν ππάξρνπλ ηα 
3 web services ηεο εθαξκνγήο φπσο θαίλεηαη ζην Πρ 4.7 
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ρ 4.7 Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (web services) 

 

Ρν πξψην αθνξά ηελ ππεξεζία data2amka. 

Ν ρξήζηεο εηζάγεη ην Δπψλπκν , Όλνκα , ΑΦΚ θαη Αξηζκφ Γειηίνπ Ραπηφηεηαο φπσο θαίλεηαη 

ζηελ νζφλε ηνπ ζρ. 4.8 
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ρ. 4.8 ε D2A 

 

Ξαηψληαο ην button γηα ζπλέρεηα , αλαδεηείηαη εγγξαθή ζηνλ πίλαθα asfalismenoi κε θξηηήξηα ηα 

πεδία ηεο νζφλεο. 
Αλ βξεζεί ε εγγξαθή εκθαλίδεη ζε επφκελε νζφλε ηνλ ΑΚΘΑ πνπ ηζρχεη γηα ην άηνκν απηφ , φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρ. 4.9 
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ρ 4.9 ε D2A επηζηξέθεη ηνλ ηζρύνληα ΑΜΚΑ 

 

Ρν δεχηεξν  web-service αθνξά ηελ ππεξεζία amka2data. 

Ν ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ ΑΚΘΑ ηνπ αηφκνπ , ζρ 4.10 
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ρ 4.10 ε A2D 

Ξαηψληαο ην button γηα ζπλέρεηα , αλαδεηείηαη εγγξαθή ζηνλ πίλαθα asfalismenoi κε θξηηήξηα 
ηνλ ΑΚΘΑ ηεο νζφλεο. 

Αλ βξεζεί ε εγγξαθή εκθαλίδεη ζε επφκελε νζφλε ηα πεδία Δπψλπκν , Όλνκα , ΑΦΚ θαη Αξηζκφ 

Γειηίνπ Ραπηφηεηαο  πνπ ηζρχνπλ γηα ην άηνκν κε απηφλ ηνλ ΑΚΘΑ ηζρχνληα , ζρ.4.11. 
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ρ 4.11 ε επηζηξνθή ηεο A2D 

 
Ρν ηξίην  web-service αθνξά ηελ ππεξεζία amkaafm. 

Πηελ πεξίπησζε απηή φηαλ παηεζεί ην πιήθηξν ,  δεκηνπξγεί ην ζχζηεκα έλα δπλακηθφ list-box , 

κε φζεο εγγξαθέο έρεη ν πίλαθαο foreis ζρ 4.12. 
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ρ 4.12 Οη Φνξείο (όρη όινη) Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο εκθαλίδνληαη από δπλακηθή ιίζηα 

 
Απφ απηφ ην list-box , ν ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ αλήθεη θαη αθνχ 

επηιέμεη , εκθαλίδεηαη επφκελε νζφλε , Πρ 4.13, ζηελ νπνία ζπκπιεξψλεη επί πιένλ θαη ην ΑΚΠ 

(Αξηζκφ Κεηξψνπ Ππληαμηνχρνπ ζηνλ Φνξέα ).  
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ρ 4.13 ε ππεξεζία ΑΜΚΑ-ΑΦΜ εηζαγωγή ζηνηρείωλ ηαπηνπνίεζεο 

Πηε ζπλέρεηα πηέδεη ην button «Αλαδήηεζε» θαη  γίλεηαη αλαδήηεζε ηεο εγγξαθήο ηνπ 

Ππληαμηνχρνπ ζηνλ πίλαθα eseps  

Αλ βξεζεί εγγξαθή πνπ λα εθπιεξψλεη ηα θξηηήξηα , εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε επί πιένλ ηα 
ζηνηρεία Δπψλπκν, Όλνκα θαη ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα ΑΚΘΑ θαη ΑΦΚ , ζρ 4.14 θαη 4.16. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                      Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθεο 

 

m-Government  64   

 

 
 

ρ 4.14 ε ππεξεζία ΑΜΚΑ-ΑΦΜ . Δηζαγωγή ΑΜΚΑ θαη ΑΦΜ ζην ζύζηεκα 

Ζ εηθφλα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ηψξα είλαη απηή ηνπ ζρ. 4.15 
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ρ 4.15 Γεδνκέλα ζηε ΒΓ MySQL 

 

 

ρ 4.16 ε ππεξεζία ΑΜΚΑ-ΑΦΜ – Δπηζηξνθή από ην web service όηη εγηλε ε ελεκέξωζε 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                      Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθεο 

 

m-Government  66   

 

 

Ζ εηθφλα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ κεηά ηελ ελεκέξσζε έρεη δηακνξθσζεί γηα ηελ εγγξαθή πνπ 

ηξνπνπνηήζεθε , φπσο θαίλεηαη ζην Πρ.4.17. 

 

 

ρ 4.17 Γεδνκέλα κεηά ηελ ελεκέξωζε ΑΜΚΑ-ΑΦΜ 

Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ππεξεζία απηή παξέρεηαη γηα ηνπο Ππληαμηνχρνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο είλαη ζπκπιεξσκέλν ζηνλ πίλαθα eseps , ν ΑΚΘΑ ή ην ΑΦΚ. Ξαξ‟ φια απηά ην ζχζηεκα 
ζπιιέγεη θαη ηνλ ΑΚΘΑ θαη ην ΑΦΚ απφ ηνλ Ππληαμηνχρν γηα πεξεηαίξσ έιεγρν. Ξ.ρ. ζα 

κπνξνχζε ην ΑΦΚ  πνπ ππάξρεη ζην αξρείν λα ήηαλ ηνπ ζπδχγνπ , νπφηε αλ ε αζθαιηζκέλε 

δψζεη ην δηθφ ηεο  ζα αληηθαηαζηαζεί ην ιάζνο ΑΦΚ. Γηα ηνλ ΑΚΘΑ ηζρχεη θάηη δηαθνξεηηθφ. Αλ 

ήηαλ κφλν ν ΑΚΘΑ ζπκπιεξσκέλνο, αθήλνπκε ηνλ ρξήζηε λα ζπκπιεξψζεη ηνλ ΑΚΘΑ ηνπ, 
κήπσο έηζη πξνθχςεη θάπνηα δηπινεγγξαθή. Αλ πρ ν πίλαθαο eseps έρεη ΑΚΘΑ (θαη ιείπεη ην 

ΑΦΚ) αιιά απηφο ν ΑΚΘΑ δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε , πξνθαλψο ν ρξήζηεο ζα 

ζπκπιεξψζεη ηνλ ΑΚΘΑ πνπ ρξεζηκνπνηεί , θαη ζα γίλεη απφ ην ζχζηεκα δεθηφο.  

Πε επφκελε δε θάζε απφ ην ηκήκα ηνπ ΑΚΘΑ ζα ζπγθεληξσζνχλ απηέο νη εγγξαθέο ηνπ 

eseps , θαη κε εηδηθνχο αιγνξίζκνπο ζα δηαπηζησζεί πνηνο ΑΚΘΑ ζα θξαηεζεί γηα ην άηνκν.  

Πηε ζπλέρεηα ζα εηδνπνηεζεί ν αζθαιηζκέλνο/ε θαη ν Φνξέαο ηνπο γηα ηελ δηαγξαθή ηνπ 

πιενλάδνληα ΑΚΘΑ , αιιά θαη ην πνηνο είλαη πιένλ ν ΑΚΘΑ ηζρχσλ.  

5. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ   

Ζ Δθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε είλαη κία εθαξκνγή ε νπνία κπνξεί λα ηξέμεη ζε θάζε mobile 

ζπζθεπή ( θηλεηφ ηειέθσλν , tablet  θιπ ) πνπ δηαζέηεη Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα Android, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηφ είλαη Android SDK 2.2 (Froyo) θαη λεψηεξν. 

Ρα εξγαιεία αλάπηπμεο βξίζθνληαη ζην Android SDK ζε πεξηβάιινλ Eclipse θαη ε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε MySQL.   

Δπίζεο ζαλ Web Server ν νπνίνο επηθνηλσλεί θαιά κε ηελ MySQL ρξεζηκνπνηήζεθε o 

Apache Server ηνπ XAMPP  ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη ηελ MySQL.  
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ρ. 5.1 Ζ βαζηθή επηθνηλωλία 

Δπεηδή ε εθαξκνγή Android δελ επηθνηλσλεί απ‟ επζείαο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ MySQL , 
xξεηάζηεθε λα θαηαζθεπαζζνχλ web services  ζε PHP πνπ επηηξέπνπλ κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ 

ακθίδξνκε κεηαθνξά  δεδνκέλσλ απφ ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ ζηελ Android Δθαξκνγή θαη ην 

αληίζηξνθν. Απηφ γίλεηαη κέζσ ελφο κεηαζρεκαηηζκνχ δεδνκέλσλ . Πηελ παξνχζα εθαξκνγή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην JSON.  

Έηζη απηφ πνπ θαηαζθεπάζηεθε ήηαλ κηα Δθαξκνγή Android πνπ επηθνηλσλεί κε κηα 

απνκαθξπζκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ MySQL ( ζηελ ζπλέρεηα ζα δνχκε φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα , 2 Βάζεηο Γεδνκέλσλ ) πνπ βξίζθεηαη ζε έλαλ Apache Server , φπνπ ε 

επηθνηλσλία κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο web services ζε php γηα ηελ 
δεκηνπξγία ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη θσδηθνπνηεκέλα ζε JSON θαη απνθσδηθνπνηνχληαη 

κε ρξήζε ελφο Αλαιπηή JSON δεδνκέλσλ (JSON Parser) γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηειηθά απφ ηελ 

Δθαξκνγή Android. 

Πηελ ζπλέρεηα ζα δνζνχλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηα : 

 Android 

 Eclipse 

 XAMPP 

 Android SDK 

 MySQL 

 Web Services 

 PHP 

 Apache  

 JSON 
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ANDROID 

Ρν ANDROID είλαη έλα Ιεηηνπξγηθφ Πχζηεκα γηα mobile ζπζθεπέο (smartphones, tablets, PDAs, 
smartwatch ). Έρεη ζαλ logo ην γλσζηφ ξνκπνηάθη ηνπ ζρήκαηνο 5.2 

 

ρ. 5.2 ην logo ηνπ ANDROID 

πάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ αγνξά πνιιέο πιαηθφξκεο γηα mobile ζπζθεπέο,  φπσο ηα 

Symbian , iPhone, Windows Mobile , BlackBerry , Java Mobile Edition , Linux Mobile θαη άιια.  Ζ 
πην δηαδεδνκέλε φκσο κεηαμχ φισλ , είλαη ην Android. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη  ζπγθεληξψλεη 

νξηζκέλα  πνιχ αμηφινγα ραξαθηεξηζηηθά φπσο :  

Δίλαη κηα πξαγκαηηθά αλνηθηή ειεχζεξεο αλάπηπμεο θαη αλνηθηνχ θψδηθα πιαηθφξκα πνπ 

έρεη ηνλ ππξήλα ηνπ Linux. Απηφ ζεκαίλεη  φηη νη developers κπνξνχλ λα  ρξεζηκνπνηήζνπλ , 
απηήλ ηελ πιαηθφξκα , λα ηελ πξνζαξκφζνπλ ζηηο δηθέο ηνπο απαηηήζεηο  ρσξίο λα πιεξψλνπλ 

πνπζελά δηθαηψκαηα.   

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ Android  είλαη δνκεκέλε ζε εμαξηήκαηα (component-based).  

Δμαξηήκαηα απφ κία εθαξκνγή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  ζε άιιε κε ηξφπν φρη άκεζα νξαηφ 
ζηνλ πξνγξακκαηηζηή (θάηη πνπ γεληθά δελ είλαη θαη απαξαίηεην). Κπνξεί δειαδή ν 

πξνγξακκαηηζηήο λα αληηθαζηζηά built-in ηκήκαηα θψδηθα , κε δηθά ηνπ , πξαγκαηνπνηψληαο 

βειηησκέλεο εθδφζεηο. Έηζη ην πξφγξακκα παίξλεη ηελ έλλνηα ηνπ task , φπνπ απφ απηφ κπνξεί λα 

θιεζεί κία άιιε εθαξκνγή θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ απηή δίλεη , ζηελ 
θαινχζα εθαξκνγή. Ρέηνηα εμαξηήκαηα είλαη ηα : intents, services , content provider, broadcast 

receiver, widgets.  

Θάζε εθαξκνγή Android φηαλ μεθηλήζεη , ην ζχζηεκα αληηζηνηρεί ζε απηήλ έλαλ ρξήζηε θαη 

έλα group. Έηζη θάζε αξρείν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή είλαη απνκνλσκέλν θαη άιινη 

ρξήζηεο θαη άιιεο εθαξκνγέο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ. Αλ φκσο ρξεηαζηεί λα 
κνηξαζηνχλ ζηνηρεία κε άιιεο εθαξκνγέο, απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ππεξεζίεο (services) θαη 

παξνρέα πεξηερνκέλνπ (content provider ). Δπίζεο θαηά ηελ έλαξμε ληαο εθαξκνγήο ην Android 

πξνθαζνξίδεη θάπνηα permissions γηα απηή θπξίσο γηα βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Όκσο κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ θαη επί πιένλ permissions , φπσο πρ ε εθαξκνγή λα έρεη πξφζβαζε ζην Internet. 
Απηή ε πιεξνθνξία ππάξρεη ζε ζπγθεθξηκέλν configuration file (AndroidManifest.xml). 

πάξρνπλ πνιιέο built-in ππεξεζίεο φπσο ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζηελ ρσξηθή ηνπνζεζία 

ηνπ ρξήζηε  , νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ GPS ,  βάζε δεδνκέλσλ ( ειαθξηάο κνξθήο) πνπ 

δηαρεηξίδεηαη πιήξσο κε SQL ,  γηα ηνπηθή απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο. 
Δπίζεο browser θαη map views , κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ  απ‟ επζείαο  ζηελ εθαξκνγή , 

απμάλνληαο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη κεηψλνληαο  ην ρξφλν θαη ην θφζηνο 

αλάπηπμεο. 

Απηνκαηνπνηεκέλε δηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ ηκεκάησλ απηήο. 

Έηζη ν ρξήζηεο δελ αζρνιείηαη κε ην πνηα εθαξκνγή ηξέρεη θαη πνηεο πξέπεη λα θιείζεη γηα λα 
αλνίμεη θαη λα ηξέμεη θάπνηα άιιε ζηε ζπλέρεηα.  
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Ρν Android είλαη θαηαζθεπαζκέλν γηα λα ιεηηνπξγεί ζε ζπζθεπέο κε ρακειή θαηαλάισζε  

θαη κηθξή κλήκε. Απηφ θαη κφλν δείρλεη πφζν εθπιεθηηθφ πξντφλ είλαη αιιά θαη πφζν άξηηα 

«εθκεηαιιεχεηαη» ηνπο επεμεξγαζηέο ησλ mobile ζπζθεπψλ ζηνπο νπνίνπο εγθαζίζηαηαη. 

Ύπαξμε πςειήο πνηφηεηαο 2D γξαθηθψλ πνπ έρνπλ ηελ έκπλεπζε ηνπο απφ ην Flash θαη 

ζπγρσλεχνληαη κε 3D OpenGL γξαθηθά  , πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα λέεο γεληέο παηρληδηψλ 

θαη επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ.  πάξρνπλ δε ελζσκαησκέλα φια ηα γλσζηά codecs γηα ήρν θαη 

εηθφλα. 

Κεηαθεξζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζε κία κεγάιε γθάκα ζπζθεπψλ. Απηφ δηφηη φια ηα 

πξνγξάκκαηα γξάθνληαη ζε Java θαη εθηεινχληαη απφ ηελ Dalvik Virtual Machine, έηζη ν θψδηθαο 

είλαη κεηαθέξζηκνο ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ARM.x86  αιιά θαη άιιεο 

αξρηηεθηνληθέο. 

πνζηήξημε πνηθηιίαο απφ input κεζφδνπο φπσο πιεθηξνιφγην, ζχζηεκα αθήο, θαη trackball. 

Ρν UΗ ( user interface ) κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί ζε θάζε αλάιπζε νζφλεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ 

(orientation). 

Ζ ππνζηήξημε  ηεο Google θαη άιισλ 48 κειψλ ηεο Open Handset Alliance φπσο ε Intel , ε 

Texas Instruments (TI) , ε T-Mobile , ε NTT DoCoMo  θαη άιισλ εηαηξηψλ  ινγηζκηθνχ , 
ηειεπηθνηλσληψλ θαη hardware, έρεη ζπληειέζεη ζην λα είλαη απηή ηε ζηηγκή ε εγέηηδα πιαηθφξκα 

ζηηο mobile ζπζθεπέο. 

Κεξηθά άιια  ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιαηθφξκαο Android είλαη  φηη  δηαζέηεη ελζσκαησκέλε 

Βάζε Γεδνκέλσλ ηελ SQLite γηα αλάγθεο απνζήθεπζεο πεξηνξηζκέλνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ. 
Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο ζπλδεζηκφηεηαο , ππνζηεξίδεη ηερλνινγίεο GSM/EDGE, CDMA, EV-DO, 

UMTS, Bluetooth θαη WiFi. Ν browser πνπ δηαζέηεη βαζίδεηαη ζηελ αλνηθηή ηερλνινγία WebKit.  Νη 

ηξφπνη αληαιιαγήο κελπκάησλ είλαη κέζσ SMS θαη MMS. [i2][androidhive.info] 

[i3][www.vogella.com] 

ECLIPSE 

Έλα νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE) , αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ , γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ ζε Java αιιά θαη ζε άιιεο γιψζζεο φπσο C , PHP , Perl , Python,C++, Fortran , 

Ruby  θιπ .   

 

ρ. 5.3 ην logo ηνπ ECLIPSE 

To Eclipse ( ην logo ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ζην Πρ. 5.3 ) , βαζίζηεθε ζηνλ θψδηθα ηνπ IBM 
VisualAge. Νη πξνγξακκαηηζηέο επεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Eclipse , ελζσκαηψλνληαο ζε 

απηφ plug-ins πνπ είλαη θηηαγκέλα γηα ηελ πιαηθφξκα Eclipse.  

Ρν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο είλαη ην Eclipse SDK (Software Development Kit )  ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη εξγαιεία αλάπηπμεο Java θαη έηζη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απεπζχλεηαη θπξίσο 
ζε πξνγξακκαηηζηέο Java. Νη εθδφζεηο ηνπ Eclipse βγαίλνπλ πάληα ηνλ Ηνχλην θάζε έηνπο απφ ην 

2004 κέρξη ζήκεξα πνπ είκαζηε ζηελ έθδνζε Kepler ( 26/3/2013 ). Πηελ παξνχζα εξγαζία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνεγνχκελε έθδνζε Juno  (27/6/2012) .  
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Ρν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ , φζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Eclipse , είλαη φηη ζε 

αληίζεζε κε άιια πεξηβάιινληα αλάπηπμεο φπνπ ε ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ζπγθεθξηκέλε, εδψ ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα απνξξέεη απφ πιήζνο plug-ins πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην runtime ζχζηεκα ( 
εθηφο απφ έλα πνιχ κηθξφ θνκκάηη kernel ) θαη ε νπνία επεθηείλεηαη  φζν πξνζηίζεληαη λέα plug-

ins. Έλα παξάδεηγκα plug-in είλαη εθείλν γηα UML Sequence diagrams αιιά θαη άιια δηαγξάκκαηα 

UML.  

Ρν Eclipse DSK επίζεο πεξηιακβάλεη ηα Java Development Tools ( JDT ) κε έλαλ 
ελζσκαησκέλν  incremental Java compiler ( ν νπνίνο  θάλεη compile κφλν ηα θνκκάηηα ηνπ 

θψδηθα πνπ έρνπλ αιιάμεη θαη φρη  νιφθιεξν ηνλ θψδηθα ).    

Ρέινο ζην Eclipse εθαξκφδνληαη ζηνηρεία ειέγρνπ γηα ην GUI (Graphical User Interface ),  

ηα νπνία νλνκάδνληαη widgets , κέζσ  ηεο εξγαιεηνζήθεο SWT (Standard Widget Toolkit). Όζνλ 
αθνξά δε ην GUI , ην Eclipse ρξεζηκνπνηεί έλα ελδηάκεζν GUI πνπ ιέγεηαη JFace θαη ην νπνίν 

απινπνηεί πνιχ ηελ θαηαζθεπή ησλ εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην SWT. 

[i13][www.eclipse.org] 

XAMPP 

Δίλαη έλα παθέην πξνγξακκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ εμππεξεηεηή http ηζηνζειίδσλ, Apache , 
ηελ βάζε δεδνκέλσλ MySQL θαη έλα δηεξκελέα γηα θψδηθα γξακκέλν ζε γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη Perl.   

Όια ηα αλσηέξσ είλαη ειεχζεξν ινγηζκηθφ αλνηθηνχ θψδηθα θαη αλεμαξηήηνπ πιαηθφξκαο. 

Κπνξεί θαη ηξέρεη ζε Microsoft Windows , Linux , Solaris θαη Mac 
OS.[i15][https://developer.amazon.com/sdk/fire/setup.html] 

Android SDK ( Software Development Kit )   

Δίλαη έλα πεξηβάιινλ πνπ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο API βηβιηνζήθεο θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο 

πνπ ρξεηάδεηαη ν πξνγξακκαηηζηήο  γηα λα δεκηνπξγήζεη , λα  θάλεη έιεγρν θαη λα εθζθαικαηψζεη 
εθαξκνγέο θαηαζθεπαζκέλεο γηα Android θαζψο επίζεο πεξηιακβάλεη θαη έλαλ πξνζνκνησηή πνπ 

είλαη βαζηζκέλνο ζηνλ QEMU. Ν QEMU  (Quick EMUlator) είλαη έλα virtual κφληηνξ πνπ 

πξνζνκνηάδεη δηάθνξεο Θεληξηθέο Κνλάδεο Δπεμεξγαζίαο (CPUs) κέζσ πξνζνκνίσζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εληνιψλ ηνπο κεηαμχ ηνπο, απφ ην έλα ζχλνιν εληνιψλ ζην άιιν.  

 

https://developer.amazon.com/sdk/fire/setup.html
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ρ. 5.4 Απεηθόληζε ηεο έλλνηαο ηνπ Android System Development Kit ( Android SDK )  

Ππγθεθξηκέλα ππάξρεη έλα source ζχλνιν εληνιψλ πνπ κεηαθξάδεηαη ζε έλα target ζχλνιν 

εληνιψλ κε ρξήζε ζηαηηθήο ή δπλακηθήο δπαδηθήο κεηάθξαζεο.Έηζη δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα 
κνληέια ζπζθεπψλ πνπ κπνξνχλ λα ηξέρνπλ ζε δηαθνξεηηθά Ιεηηνπξγηθά Ππζηήκαηα θαη επίζεο 

ιφγσ ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο CPU , επηηξέπνπλ ζηηο εθαξκνγέο ελψ κεηαθξάδνληαη ζε έλα ηχπν 

κεραλήο , λα ηξέρνπλ  ζε κεραλέο άιισλ αξρηηεθηνληθψλ. 

Ν πξνζνκνησηήο απηφο ιέγεηαη Android Virtual Device (AVD) θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ κηα 
θαλνληθή Android ζπζθεπή , φπνπ κπνξεί θαλείο λα δνθηκάζεη ηελ εθαξκνγή πνπ αλαπηχζζεη , 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη κηα πξαγκαηηθή Android ζπζθεπή. Ν ρξήζηεο ηνπ AVD κπνξεί λα 

παξακεηξνπνηήζεη ηελ ζπζθεπή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (Πρ 5.4) νξίδνληαο ηχπν CPU, RAM , 

κέγεζνο SD κλήκεο , ηχπν νζφλεο θιπ  

 

ρ 5.5 Παξακεηξνπνίεζε Android Virtual Device 

Νη εθαξκνγέο θαηαζθεπάδνληαη κε ρξήζε ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη ηξέρνπλ ζε κία virtual κεραλή ηελ Dalvik , πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε 

εηδηθά γηα κηθξέο ζπζθεπέο πνπ ελζσκαηψλνπλ απηέο ηηο ηερλνινγίεο. H κεραλή Dalvik 

δεκηνπξγεί δηθφ ηεο bytecode πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ εθείλνλ ηεο Java. Έηζη δελ κπνξεί λα 
ηξέμεη κηα εθαξκνγή Java ζε Android. Ξξέπεη πξψηα λα κεηαζρεκαηηζζεί ζε Dalvik bytecode. 

Δπεηδή φπσο πξναλαθέξζεθε ην Android είλαη θαηαζθεπαζκέλν γηα λα ιεηηνπξγεί ζε 

ζπζθεπέο κε ρακειή θαηαλάισζε  θαη κηθξή κλήκε , ην Android SDK δηαζέηεη έλα εξγαιείν πνπ 

ιέγεηαη dx θαη ην νπνίν αλαιακβάλεη λα κεηαηξέςεη φιεο ηηο Java θιάζεηο απφ ηηο νπνίεο 
απνηειείηαη ε εθαξκνγή, ζε έλα ζπκπηεζκέλν .dex αξρείν. πάξρεη δε έλαο optimizer πνπ 
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απνξξίπηεη ηηο πιενλάδνπζεο πιεξνθνξίεο ( δειψζεηο ) κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάζεσλ , ψζηε 

ην ηειηθφ dex αξρείν λα είλαη ην δπλαηφλ πην ζπκπαγέο. Όια ηα επί πιένλ αξρεία π.ρ. XML ή 

θσηνγξαθίεο θιπ , καδί κε ην dex αξρείν , ζπκπηέδνληαη ζε έλα apk αξρείν. Απηφ ην apk αξρείν 
είλαη πνπ πεξηέρεη φια ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ηξέμεη ε εθαξκνγή θαη ην νπνίν πξέπεη 

λα κεηαθεξζεί ζηελ θηλεηή ζπζθεπή. Ζ κεηαθνξά απηή γίλεηαη κέζσ ελφο εξγαιείνπ πνπ ιέγεηαη 

adb.   

Νη πιαηθφξκεο πνπ ππνζηεξίδνληαη κέρξη ηψξα είλαη Linux, Mac OS X10.5.8 θαη 
κεηαγελέζηεξε , windows XP θαη κεηαγελέζηεξα. Πεκεησηένλ φηη κέρξη ηψξα δελ έρεη κπνξέζεη 

θαλείο λα αλαπηχμεη Android ινγηζκηθφ , θάλνληαο ρξήζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Android ! 

Ρν επίζεκα ππνζηεξηδφκελν IDE ( Integrated Development Environment ) είλαη ην Eclipse. 

Πηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο απηήο εγθαηαζηάζεθε ην ADT bundle ( Android 
Development Tools ) , πνπ πεξηιακβάλεη φιν ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ πνπ ρξεηάδεηαη θάπνηνο γηα 

λα αλαπηχμεη εθαξκνγέο ζε Android. 

Απηφ πεξηιακβάλεη : 

 Ρν Eclipse κε ην αληίζηνηρν ADT plug-in 

 Ρα Android SDK Tools 

 Ρα Android Platform Tools 

 Ρελ ηειεπηαία πιαηθφξκα ηνπ Android 

 Ρνλ πιένλ πξφζθαην ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο Android γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν 

πξνζνκνησηήο. 

[i3][www.vogella.com] 

MySQL  

Δίλαη έλα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ θαη αλνηθηνχ θψδηθα Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Πρεζηαθψλ Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ , ηχπνπ Client/Server. O database Server είλαη ε MySQL θαη νη clients είλαη νη 
δηάθνξεο εθαξκνγέο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ MySQL. Ππλεξγάδεηαη κε πιεζψξα 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο AIX, HP-UX, i5/OS, Linux, Mac OS, Microsoft Windows, Solaris, 

Symbian, SunOS, SCO OpenServer θιπ Δίλαη γξακκέλε ζε Standard C θαη C++.   

 

ρ. 5.6 ην logo ηεο MySQL 

 

Σξεζηκνπνηεί connectors γηα λα ζπλδέεηαη κε Microsoft Visual Studio ( MySQL 

Connector/Net ) θαη ηε Java ( JDBC ). Δπίζεο ππάξρεη θαη έλα interface ην MyODBC ην νπνίν 
επηηξέπεη ζε δηάθνξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ , πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ODBC, λα επηθνηλσλνχλ 

κε ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ MySQL. Ρέηνηεο γιψζζεο είλαη ε ASP θαη ε ColdFusion. Ζ MySQL 

ππνζηεξίδεη SQL ζπκβαηφηεηα, Views , Stored Procedures, Triggers επάλσ ζηε βάζε , UI γηα 

δηαρείξηζε ηεο Βάζεο, Full-text αλαδήηεζε , Replication ηεο βάζεο ζε δηάθνξεο κεραλέο, 
Transactions , GIS functions θιπ . Θεσξείηαη κεηά απφ εηδηθά πηζηνπνηεκέλα benchmark test , κηα 

πνιχ γξήγνξε βάζε δεδνκέλσλ ελψ είλαη ε πξψηε ζε εγθαηαζηάζεηο ζηνλ θφζκν , Πρεζηαθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ, ε νπνία εμειίζζεηαη ζπλερψο κε ηελ ηειεπηαία ηεο έθδνζε λα 

ππνζηεξίδεη Big Data. 
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[i14][ www.mysql.com+ 

Web-Services  

Δλλννχκε έλαλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν ζπζθεπψλ ζην Internet , πνπ έρνπλ ζθνπφ ε κία 

λα δερζεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε άιιε , βάζεη κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηππνπνίεζεο. 

Ππγθεθξηκέλα , έλα web service είλαη κηα ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ζε εθαξκνγέο λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο , αλεμάξηεηα απφ ηελ πιαηθφξκα ιεηηνπξγίαο , αιιά θαη ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ ηεο θαζεκηάο  απφ απηέο ( πεξηβάιινλ .NET επηθνηλσλεί πνιχ εχθνια κε 

πεξηβάιινλ Java) . Ζ δηεπαθή ινγηζκηθνχ ησλ ζπζηεκάησλ , πνπ είλαη ην web service , γίλεηαη κε 

XML φπνπ πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο αιιά θαη ε δνκή ησλ δεδνκέλσλ (νπνηαδήπνηε 
δεδνκέλα)  πνπ αληαιιάζζνληαη.  

 

ρ 5.7 ε ιεηηνπξγία ηνπ web service 

Κία Web Service ρξεζηκνπνηεί XML γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε θαη ην 

πξσηφθνιιν SOAP ( Simple Object Access Protocol ) γηα λα ηελ κεηαδψζεη 

 Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπο πξνζνκνηάδεη κε έλα θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ην θαζέλα ηε δηθή ηνπ πιαηθφξκα θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ , ζαλ πξνέθηαζε ην έλα ηνπ άιινπ.  Παλ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηνχλ 
ην SOAP. Ρν SOAP είλαη έλα πξσηφθνιιν αλεμάξηεην πιαηθφξκαο θαη γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ 

, ελψ βαζίδεηαη ζηελ XML. 

Ζ WSDL (Web Service Description Language) είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα θείκελν ζε 

XML , ην νπνίν πεξηγξάθεη ην Web Service. Ππγθεθξηκέλα ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη ην Web 
Service θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ απηφ έρεη. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρ 5.7 ζην δεμί θάησ ηκήκα είλαη ν παξνρέαο ησλ πιεξνθνξηψλ ελψ 

αξηζηεξά θάησ βξίζθεηαη ν παξαιήπηεο. Όιε ε δηαδηθαζία ινηπφλ είλαη ην πψο ε δνκεκέλε 

πιεξνθνξία κε ηελ WSDL ζα θηλεζεί κέζσ Internet. Απηφ ην αλαιακβάλεη ην πξψηππν  UDDI 
(Universal Description, Discovery and Integration) , ην νπνίν νπζηαζηηθά πξνδηαγξάθεη έλα 

αξρείν κε ηηο Web Services. Δίλαη αλεμάξηεην πιαηθφξκαο θαη αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ. Δπηθνηλσλεί 

κε ην πξσηφθνιιν SOAP ( θαη ηα COBRA , Java RMI Protocol ). 

Δδψ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ιήςε θαη απνζηνιή δεδνκέλσλ απφ ηελ Πρεζηαθή Βάζε 
Γεδνκέλσλ ε JSON. Ν ηξφπνο αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

[i4][en.wikipedia.org] 
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PHP  

 

ρ. 5.8 ην logo ηεο PHP 

Ζ PHP  είλαη κηα πνιχ δηαδεδνκέλε , αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ γεληθήο ρξήζεο scripting γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα ην Web.  Ζ release πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

εδψ ήηαλ ε 5.4 ( 01/03/2012).  

Ν θψδηθαο κπνξεί λα ηξέμεη ζε Server ( server side scripting ) , ζε command line ( 

command line scripting) ή απηφλνκεο εθαξκνγέο (desktop applications ). Δδψ αλαθεξφκαζηε 
ζηελ πξψηε δπλαηφηεηα. 

Ν θψδηθαο ζε PHP εξκελεχεηαη απφ έλαλ Server  ( ζηελ πεξίπησζε καο ν Apache http 

server ), ν νπνίνο πεξηιακβάλεη έλα module πνπ έρεη ηελ έλλνηα επεμεξγαζηή PHP θαη ν νπνίνο 

δεκηνπξγεί ηελ web ζειίδα πνπ ηελ ζηέιλεη θαη ηελ δηαβάδεη ν browser ηνπ pc καο. Ν θψδηθαο 
PHP , κπνξεί επίζεο λα ελζσκαησζεί κέζα θαη ζε θψδηθα HTML.  

Γηαζέηεη built-in modules ζηνλ ππξήλα ηεο γηα επηθνηλσλία κε βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο 

MySQL, PostgreSQL , Microsoft SQL Server, SQLite, LDAP servers αιιά θαη FTP servers 

 

[i8][php.net] 

Apache  

Ν Apache Web Server ή απιά Apache , είλαη κηα πιαηθφξκα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ γηα web server. 

Ξαξέρεη on-line ππεξεζίεο γηα web sites θαη απηή ηε ζηηγκή ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ web sites ζην δηαδίθηπν, δεδνκέλνπ φηη ηξέρεη ζε πνιιά ιεηηνπξγηθά 
ζπζηήκαηα φπσο : Unix, Linux , Solaris, Microsoft Windows, Os/2 , FreeBSD, TPF θαη 

ecommStation. 

 

ρ. 5.9  ην logo ηνπ APACHE 

 

Ξαξνπζηάζηεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 απφ ηελ Apache Software Foundation (πνπ 

είλαη κηα θνηλφηεηα αλάπηπμεο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ) θαη έθηνηε ζεσξείηαη κηα απφ ηηο 
επηθξαηέζηεξεο πιαηθφξκεο web servers ζην δηαδίθηπν. Θεσξείηαη δε ν θχξηνο «ππεχζπλνο» ηεο 

έθθξεμεο παξαγσγήο ηζηνζειίδσλ θαη βεβαίσο ηεο επέθηαζεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ.Δίλαη έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα αλάπηπμε θαη άιισλ επηηπρεκέλσλ web server 

πιαηθνξκψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε δηθή ηνπ θηινζνθία.[17] 

Ζ ηερλνινγία Apache είλαη έλα ζχλνιν απφ πνιχ κεγάιν πιήζνο ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ 
(modules) πνπ είλαη δεκηνπξγεκέλα εηδηθά γηα ηνλ Apache http server. Έηζη ν Apache 

παξνπζηάδεηαη κε έλα κεγάιν θάζκα δπλαηνηήησλ, φπσο π.ρ. ην CGI (Common Gateway 

Interface) πνπ είλαη έλα πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κηαο εμσηεξηθήο εθαξκνγήο κε έλαλ web 

server, ην SSI (Server Side Includes) πνπ είλαη scripting language απφ ηελ πιεπξά ηνπ server.  
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πάξρνπλ επίζεο ηκήκαηα ινγηζκηθνχ πνπ αθνξνχλ ζε πηζηνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε 

ρξεζηψλ , θαηεπζπληηθφηεηα URL, anonymous user access, , automatic directory listings, 

ππνζηήξημε γηα HTTP header metafiles, ππνζηήξημε γηα θφξησκα ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ (support 
for loading modules), δηαπξαγκάηεπζε πεξηερνκέλνπ (content negotiation), δηαρείξηζεο 

δπλαηνηήησλ δηακεζνιάβεζεο (caching proxy abilities), παξνπζίαζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ server 

, δηαρείξηζεο user home directories, θιπ. 

 

 

Apache 

modules  

 

 mod_jk 

Αλαιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ 
Tomcat θαη Apache. Ν Tomcat  εθαξκφδεη 

ηα Java Servlets θαη ηα JSP (Java Server 

Pages) ηεο Sun (ηψξα Oracle) θαη παξέρεη 

έλα «θαζαξφ» πεξηβάιινλ JAVA http Web 

Server φπνπ κπνξεί λα ηξέμεη θψδηθαο Java. 

 mod_lisp 

Δίλαη ην ινγηζκηθφ επηθνηλσλίαο ηνπ Apache 

http server κε web εθαξκνγέο γξακκέλεο 
ζε LISP. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή ν Apache 

δελ πεξηιακβάλεη θάπνηνλ δηεξκελέα( 

interpreter) LISP , αιιά ε φιε επηθνηλσλία 

γίλεηαη κέζσ text ηκεκάησλ. Απηφ αθξηβψο 
ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο πνπ απνθξίλεηαη, 

ζπληζηά κηα πινπνίεζε FastCGI 

 mod_mono 

Δίλαη έλα πνιχ ζπνπδαίν module γηαηί 

επηηξέπεη ζε Apache λα ππνζηεξίδεη 

ASP.NET αιιά θαη πινπνηήζεηο άιισλ 

πιαηγνξκψλ , κέζσ ηνπ Mono Development 

Platform. Ρν Mono είλαη κηα αλνηθηνχ 
ινγηζκηθνχ πιαηθφξκα εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλε γηα λα ηξέρεη ζε cross 

platform πεξηβάιινλ , Microsoft .Net 

εθαξκνγέο θαη  ε νπνία παξέρεη ζπγρξφλσο 
ζε Linux Developers πνιχ θαιά εξγαιεία 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. Σρέτει ζε λειηοσργικά 
Android, Linux, BSD, OS X, Windows, Solaris, 
όπως και ζε κονζόλες PlayStation3,Wii, Xbox360  

 mod_parrot 

Δλζσκαηψλεη κηα Parrot Virtual κεραλή 

ζηνλ Apache , γηα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ζην Apache API λα επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή 

handlers πξνγξακκάησλ ζε Parrot 

(assembly γιψζζα κε δχν επίπεδα 
ιεηηνπξγίαο PASM, PIR κε πινπζηφηεξν 

instruction set θαη απφ ηελ CISC!)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mod_jk
http://en.wikipedia.org/wiki/Mod_lisp
http://en.wikipedia.org/wiki/Mod_mono
http://en.wikipedia.org/wiki/Mod_parrot
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 mod_perl 

Δίλαη ινγηζκηθφ πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ Perl 

δηεξκελέα , ν νπνίνο επηηξέπεη λα ηξέρνπλ 

Perl scripts ζε Apache. H Perl είλαη έλαο 
δπλαηφο ζπλδηαζκφο απφ C, Unix shell 

script, AWK, sed κε πνιχ θαιά 

απνηειέζκαηα ζε δηαρείξηζε text 

 mod_php 

Δίλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ πεξηιακβάλεη PHP 

interpreter θαη πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

πνιχ θαιή επηθνηλσλία Apache κε PHP 
πξνγξάκκαηα. 

 mod_python 

Δίλαη ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη ν Apache http 
server γηα ρξήζε ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ Python θαη λα κπνξεί λα 

ηξέμεη κέζσ απηήο ( αληηθαζηζηψληαο ην 

CGI ) Python πξνγξάκκαηα (object 

oriented, functional θαη procedural 
πξνγξακκαηηζκφο κε κηθξφ θαη 

επαλάγλσζην θψδηθα, πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεί εθηφο απφ scripts θαη 

αλεμάξηεηεο εθαξκνγέο). Ρν βαζηθφ 
πιενλέθηεκα είλαη θαη‟ αξράο ε πνιχ 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα αιιά εμ‟ ίζνπ ζνβαξφ 

φηη κπνξεί λα δηαηεξεί δεδνκέλα φηαλ 

ρξεηάδεηαη λα κείλνπλ αλνηθηά πνιιά 
sessions.  

 mod_wsgi 

Δίλαη ην ινγηζκηθφ πνπ έρεη ν Apache http 
server γηα ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ WSGI ηεο 

Python, γηα πνιχ πςειήο απφδνζεο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο ηζηνζειίδεο ζην 

δηαδίθηπν. Δίλαη ην deamon mode κηαο 

WSGI εθαξκνγήο ( ε άιιε είλαη ε 
embedded πνπ είλαη ε θιαζηθή πεξίπησζε 

Python εθηέιεζεο πνπ πεξηγξάθεθε πξίλ) 

πνπ ηξέρεη ζαλ κηα FastCGI , φπνπ ε WSGI 

εθαξκνγή παίξλεη έλα ζπγθεθξηκέλν δηθφ 
ηεο πξνο δηαρεξηζε process απφ ην 

ζχζηεκα. Απηφ δίλεη πνιχ κεγαιχηεξεο 

ηαρχηεηεο. 

 mod_ruby 

Δίλαη ινγηζκηθφ πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ 

Ruby δηεξκελέα , ν νπνίνο επηηξέπεη λα 

ηξέρνπλ Ruby θψδηθα ζε Apache server, 
ηαρχηεξα απφ CGI. 

 Phusion Passenger 

Δίλαη Web θαη Application Server πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλνο ζηνλ Apache http server , 
γηα λα εθηειεί πξνγξάκκαηα ζε Ruby. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mod_perl
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP
http://en.wikipedia.org/wiki/Mod_python
http://en.wikipedia.org/wiki/Mod_wsgi
http://en.wikipedia.org/wiki/Mod_ruby
http://en.wikipedia.org/wiki/Phusion_Passenger
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[i4][www.enwikipedia.org] [i6] [ www.apache.org] [i7][rubyonrails.org] 

JSON ( JavaScript Object Notation)  

Δίλαη έλα ειαθξχ κνληέιν αληαιιαγήο δεδνκέλσλ. Δίλαη εχθνιν γηα ηνπο αλζξψπνπο λα ην 
θαηαλνήζνπλ  λα γξάςνπλ θαη λα δηαβάζνπλ βάζεη απηνχ, αιιά επίζεο είλαη ην ίδην εχθνιν θαη 

γηα ηηο κεραλέο λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα  αλαιχζνπλ δεδνκέλα πνπ είλαη δνκεκέλα κε απηφ ην 

format. 

To JSON είλαη έλα κνληέιν εληειψο αλεμάξηεην απφ γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ , πνπ 
ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ νπνηνλδήπνηε γισζζψλ, 

ε ινγηθή πνπ δνκείηαη πάλησο , ζπκίδεη πνιχ θάπνηεο δνκεκέλεο θαη αληηθεηκελνζηξαθείο 

γιψζζεο φπσο C,C++,C#, Java, JavaScript, Pearl,Python. 

 

ρ. 5.10 ην logo ηνπ JSON 

 

Θα ήηαλ ρξήζηκν ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνκε ηηο δχν βαζηθέο δνκέο ηνπ JSON format. 

Ζ κία είλαη ζεη απφ ζπλδπαζκνχο { φλνκα : ηηκή } . Απηφ ίζσο παξαπέκπεη ζε δηάθνξεο 

γιψζζεο ζπκίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ object , ηνπ record , ηνπ struct, ηνπ dictionary, ηνπ hash 

table, ηεο key list. 

 

 

 

ρ 5.11 ε ιεηηνπξγία αληαιιαγήο δεδνκέλωλ κε JSON 

 

Ζ άιιε δνκή είλαη έλα ζεη απφ ηηκέο πνπ κπνξεί λα ζπκίδεη array , vector , list ή sequence. 

http://www.apache.org/
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Ζ ηηκή θαη ζηηο δχν δνκέο κπνξεί λα είλαη : 

 String  

 Αξηζκφο 

 Αληηθείκελν 

 Array 

 True  

 False 

 Null 

Άιιν έλα παξάδεηγκα JSON format είλαη ην θάησζη  φπνπ θαίλνληαη θαη νη δχν δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο δνκψλ , πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Ζ πξψηε δνκή είλαη απηή πνπ 

πεξηθιείεηαη ζε { } , ελψ ε δεχηεξε δνκή είλαη απηή πνπ πεξηθιείεηαη ζε [ ] . 

 

{ 

     "firstName": "John", 

     "lastName": "Smith", 

     "address": { 
         "streetAddress": "21 2nd Street", 

         "city": "New York", 

         "state": "NY", 

         "postalCode": 10021 
     }, 

     "phoneNumbers": [ 

         "212 555-1234", 

         "646 555-4567" 
     ] 

 } 

 

Γεληθά είλαη : 

 

 

 

ρ 5.12 νη δνκέο JSON 
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[i1][www.json.org] 

 

6.Η ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ XAMPP ( ζηελ παξνχζα 

εγθαηαζηάζεθε ν XAMPP 1.8.1 ), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ Apache server , ηελ php θαη ηελ 
MySQL , ελψ ζεσξήζεθε θαιφ λα εγθαηαζηαζεί θαη ην module Filezilla γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 

ζέιακε λα έρνκε hosting ζε εμσηεξηθφ server νπφηε ζα έπξεπε λα έρνκε έλα εξγαιείν γηα ηελ 

κεηαθνξά ησλ αξρείσλ ηεο εθαξκνγήο ζηνλ Server. 

Αξρηθά έγηλε download ην XAMPP 1.8.1 , ζε έλα θάθειν XAMPP_INSTALL ζην root ηνπ 
ζπζηήκαηνο καο. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθε έλαο θάθεινο XAMPP ζην C:\. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ XAMPP απαηηεί λα εθηειέζνπκε έλα exe αξρείν πνπ ππάξρεη κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ XAMPP ζηνλ θάθειν C:\INSTALL_XAMPP. Απηφ αλαιακβάλεη φιν ην installation 

ηνπ XAMPP. Πηελ νζφλε πνπ εκθαλίδεη ηα modules εγθαηάζηαζεο επηιέρζεθαλ ηα APACHE, 

MYSQL, FILEZILLA. 

Αξρηθά δεκηνπξγήζεθε κηα Πρεζηαθή Βάζε Γεδνκέλσλ  κε φλνκα „HDIKA‟ θαη ζηε ζπλέρεηα 

κία άιιε κε φλνκα  „OAUTH‟. 

Πηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε  έλαο database ρξήζηεο κε φλνκα root  θαη κε ηα εμήο 

δηθαηψκαηα :  

Γηα δεδνκέλα : SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE  

Γηα ηε Γνκή : CREATE , ALTER ,INDEX, DROP, CREATE TEMPORARY TABLES, SHOW VIEW, 

CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EXECUTE, CREATE VIEW, EVENT, TRIGGER 

Γηα ηε Γηαρείξηζε : GRANT, SUPER, PROCESS, RELOAD, SHUTDOWN, SHOW DATABASE, 
LOCK TABLES, REFERENCES, CREATE USER 

Ρα φξηα MAX_QUERIES, MAX_UPDATES θαη MAX_CONNECTIONS αθέζεθαλ απεξηφξηζηα. 

Πηελ βάζε δεδνκέλσλ hdika ππάξρνπλ νη πίλαθεο  asfalismenoi , eseps θαη foreis. 

Πηνλ πίλαθα asfalismenoi ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Αζθαιηζκέλσλ πνπ είλαη ελ Δλεξγεία ή  

Ππληαμηνχρνη , νη νπνίνη έιθνπλ άκεζα ην δηθαίσκα ή νη νπνίνη  είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε απφ 
θάπνηνλ Άκεζα Αζθαιηζκέλν.  Ν πίλαθαο απηφο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη πνιιά 

ζηνηρεία , αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή επειέγεζαλ ηα πην βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή.   

Κία επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη θαη ην Ξαηξψλπκν , ην 
Κεηξψλπκν ζε Διιεληθά θαη φια ηα Αιθαβεηηθά ζηνηρεία ζηα Ιαηηληθά ψζηε λα κπνξεί λα 

θαιχςεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο Αιινδαπψλ νη νπνίνη εξγάδνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο θαη είλαη 

αζθαιηζκέλνη,  Πηνηρεία Γέλλεζεο θαη Ρφπνπ Γέλλεζεο θαη Θαηνηθίαο θιπ αιιά θαη Αζθαιηζηηθή 

Ηζηνξία.  

Σξήζε εμειηγκέλεο αλαδήηεζεο ηαπηνπξνζσπίαο κε  πνιιαπιά επίπεδα ηαπηνπνίεζεο θαη 

ρξήζε Φσλεηηθψλ Θσδηθψλ γηα φια ηα Αιθαβεηηθά Πηνηρεία Διιεληθψλ θαη Ιαηηληθψλ , 

δηαδηθαζίεο αληηκεηψπηζεο Ππλσλπκηψλ ,  ην νπνίν φκσο μεθεχγεη αξθεηά ζε έθηαζε απφ ηα 

πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

Πηνλ πίλαθα eseps ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Ππληαμηνχρσλ εθείλσλ νη νπνίνη δελ έρνπλ 

ζπκπιεξσκέλν ην ΑΚΘΑ ή ΑΦΚ κεηά ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη ηνπο πξφζθαηνπο ειέγρνπο πνπ 

έθαλε ην Πχζηεκα Διέγρνπ Ξιεξσκψλ Ππληάμεσλ (ΔΠΔΞΠ). 

Πηνλ πίλαθα foreis ππάξρνπλ φινη νη Φνξείο  Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο  κε αλάπηπμε ηνπο ζε 

φινπο ηνπο Ρνκείο , φπσο απηφ πξνήιζε απφ ηελ πξφζθαηε ζπγρψλεπζε ηνπο . Όινη νη Φνξείο 
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Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο πιένλ είλαη 13 αθνχ απηνί ελζσκάησζαλ φια ηα παιαηνχ ηχπνπ 

Αζθαιηζηηθά Ρακεία , ζε Ρνκείο ηνπο. 

 

Ξίλαθεο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ   

 asfalismenoi  

  amka_isxywn 

  epwn_trex_gr 

  onom_gr 

  afm 

  hmnia_genn 

  ariq_taytot 

   

 eseps  

  kwd_forea 

  ams 

  eseps_epwn 

  eseps_onom 

  amka_isxywn 

  afm 

   

 foreis  

  kwd_forea 
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  Perigrafh 

 

Πηελ βάζε δεδνκέλσλ  „OAUTH‟  ππάξρεη κφλν έλαο πίλαθαο . Ν ξφινο  ηεο χπαξμεο απηνχ 

ηνπ πίλαθα είλαη γηα λα απνθαζίδεη ην ζχζηεκα , φηη ν ρξήζηεο πνπ ζα εηζέιζεη ζηελ  εθαξκνγή  

είλαη  πηζηνπνηεκέλνο. Ζ πηζηνπνίεζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη κέζα απφ έλα web service 
πξνο ηελ ΓΓΞΠ ( πνπ γηα ηελ εθαξκνγή είλαη  ή Βάζε Γεδνκέλσλ  „OAUTH‟ )  , κε ζηνηρεία 

εηζφδνπ ηνλ θιεηδάξηζκν θαη ην password πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή  ησλ 

Φνξνινγηθψλ Γειψζεσλ Ζιεθηξνληθά (πιένλ) θαη επηζηξέθεη έλα token φηη ν ρξήζηεο είλαη valid.  

Ξίλαθαο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ   

OAUTH   

 oauth  

  seq_id 

  username 

  passwd 

 

 

Ο φάκελος XAMPP 

Πην θάθειν C:\XAMPP\htdocs\xampp\androidAMKA βξίζθνληαη φια ηα πξνγξάκκαηα php πνπ 

ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή. 

Πην θάθειν C:\androidwork ππάξρνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο εθαξκνγήο. 

7.ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Πηελ παξνχζα δηαηξηβή αλαιχζεθαλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ην m-Government.  

Αξρηθά αλαπηχρζεθε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη νη βάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην m-
Government ζαλ  επέθηαζε ηνπ e-Government  

Γφζεθε έκθαζε ζε εθαξκνγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ρψξν ηεο 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε κηα επηινγή ππεξεζηψλ e-Government νη νπνίεο 

εμππεξεηνχληαη απφ ηελ εηαηξία Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ΖΓΗΘΑ ΑΔ , ε 

νπνία ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Νη 
εθαξκνγέο απηέο (web services) παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο Φνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο 

ζπζηεκάησλ. 
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Ρν κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ mobile εθαξκνγή , ζα κπνξνχζε απφ ηερληθή άπνςε 

λα έρεη αλαπηπρζεί κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ ΖΓΗΘΑ αιιά απηφ ζα ήηαλ πνιχ πέξα απφ ην ζηφρν ηεο παξνχζεο 
εξγαζίαο. Έγηλε φκσο κηα ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζεκάησλ πνπ πινπνηνχληαη ζήκεξα κε web 

services , γηα πινπνίεζε ζην πιαίζην ηνπ m-Government. 

Ρν ρξήζηκν ζπκπέξαζκα πνπ ζα κπνξνχζε λα βγεη είλαη φηη : ΛΑΗ , νη ηερλνινγίεο θαη νη 

ζπζθεπέο ηνπ mobile internet κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πέξα απφ ηηο γλσζηέο θαζεκεξηλέο 
ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπο , επί πιένλ θαη γηα ηελ θαιχηεξε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ηεο 

ρψξαο καο.  

Πώς ;  

 κε γλψζε ηνπ ηη κπνξεί λα δψζεη ζήκεξα ε θηλεηή ηερλνινγία  

 κε ζσζηή επηινγή ησλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο 

Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ 

 κε ζσζηφ ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα γίλεηαη ζηε βάζε  ηεο 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο Ππλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ Φνξέσλ  

 κε πινπνίεζε πνπ ζα βάδεη ηνλ πνιίηε/εηαηξία ρξήζηε ζην επίθεληξν ηεο 
εμππεξέηεζεο 

 κε δπλαηέο back-office εθαξκνγέο ησλ Φνξέσλ πινπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ , πνπ ζα 

ιακβάλνπλ θαη ζα επεμεξγάδνληαη κε βέιηηζην ηξφπν ηα πξνθχπηνληα δεδνκέλα 

 θαη βεβαίσο κε πνιχ θαιή «δηαθήκηζε» ζηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο καο, γηα ην ηη 
ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απφ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο 

ηνπο θαη πνηεο ζα είλαη έηνηκεο ζε κηθξφ βάζνο ρξφλνπ. Βεβαίσο απηφ ζέιεη πέξαλ 

ησλ άιισλ θαιφ ρξνληθφ ζρεδηαζκφ θαη deadlines πνπ αθνινπζνχληαη πηζηά. Θάηη 

φρη ηφζν αλέθηθην (ηνπιάρηζηνλ ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ) γηα ηελ ζεκεξηλή 
Διιάδα. 

Σι θα έχουμε πετύχει με όλα αυτά; 

Κηθξφηεξε γξαθεηνθξαηία. Γηαδηθαζίεο πνπ εθπιεξψλνληαη αλεμάξηεηα απφ ηφπν θαη ρξφλν. 

Απειεπζέξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε πην παξαγσγηθέο 

ζπζηεκηθέο δηαδηθαζίεο.  

Νη εηδηθνί ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ζα ζρεδηάδνπλ ηηο ππεξεζίεο κε γλψκνλα απηέο λα 

εμππεξεηνχληαη κε web services απφ θηλεηέο ζπζθεπέο, άξα ηππνπνίεζε θαη ελνπνίεζε 

δηαδηθαζηψλ κέζσ απηνκαηνπνηεκέλεο πινπνίεζεο. Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ 

ζα δηαιεηηνπξγνχλ κέζσ θαη ηεο δεκηνπξγίαο (ελδερνκέλσο ζην πνπξγείν Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο) λέαο νιηγνκεινχο νκάδαο Ππληνληζκνχ, Νξγάλσζεο θαη Ρππνπνίεζεο ζεκάησλ 

φπσο ε αζθάιεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ε απειεπζέξσζε ηεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ 

απφ ηνλ έλα θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ζηνλ άιινλ κε ηηο πιένλ ειάρηζηεο θαη πιήξσο θαζνξηζκέλεο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (πεξί επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θιπ) , ε κέηξεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη βειηίσζε ή αληηθαηάζηαζε 

απηψλ κε λέεο πην παξαγσγηθέο.  

Ξνιχ ηαρχηεξε εθαξκνγή εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πξσηνθφιισλ γηα 

ηαρχηεξα επξπδσληθά δίθηπα πνπ ζα  ππνζηεξίδνπλ ηηο «κάδεο» ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 
πνπ ζα αλαπηχζζνληαη πιένλ ζπλερψο κέζσ βεβαίσο θαη ηεο επί πιένλ αλάπηπμεο ηνπ B2C 

Αλ δε θνηηάμνπκε ην ζέκα ηνπ m-Government επξχηεξα , ζα κπνξνχζακε λα θαληαζηνχκε 

ην κνληέιν πνπ πεξηγξάςακε πην πξηλ , ζε Ξαλεπξσπατθφ επίπεδν παξνρήο ελνπνηεκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ( ιφγνπ ράξηλ. ζε 
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ζέκαηα γείαο/Ξεξίζαιςεο ησλ πνιηηψλ ηεο , επέθηαζε πρ ηεο Δπξσπατθήο Θάξηαο Αζθάιηζεο κε 

θάηη λέν , πηζηνπνηεκέλν , αιιά απφ θηλεηή ζπζθεπή θαη κε κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο).  

Ρέινο, επίδξαζε ζα ππάξμεη θαη ζηε βηνκεραλία. Λέεο γεληέο έμππλσλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. 
Νη εηαηξίεο θαηαζθεπήο Hardware θαη Software γηα θηλεηέο ζπζθεπέο , αλακέλεηαη , κεηά ηελ 

καδηθή απνδνρή πνπ ζα έρνπλ πέξαλ ησλ άιισλ ππεξεζηψλ θαη ζην m-Government λα ηηο 

εμειίμνπλ ψζηε λα θαιχςνπλ ηπρφλ ζεκεξηλέο ειιείςεηο φπσο πρ θαιχηεξα user interfaces , 

επηθξάηεζε  «έμππλσλ» πιεθηξνινγίσλ εληειψο δηαθνξεηηθήο θαηαζθεπήο απφ ηα ζεκεξηλά , 
κεγαιχηεξε ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα ( πνπ ζα είλαη πιένλ απαξαίηεηε γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο πνπ 

ζα ηξέρνπλ ηα θηλεηά )  αιιά κε δηαηήξεζε ηνπ ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θ.α. 

8.ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΠΕΚΣΑΕΙ 

Παλ κειινληηθέο επεθηάζεηο ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνκε : 

Ρελ ρξήζε ηεο θηλεηήο ηερλνινγίαο γηα άληιεζε Αηνκηθψλ Ξιεξνθνξηψλ απφ ην Πχζηεκα 

ηεο Ζιεθηξνληθήο Ππληαγνγξάθεζεο θαη ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηάγλσζεο θαη απνζήθεπζε ηνπο ζε 

Βάζε Γεδνκέλσλ εηδηθά ζρεδηαζκέλε επάλσ ζηελ θηλεηή ζπζθεπή. ( ρξήζε SQLite γηα ηελ 
πεξίπησζε ηνπ Android ). 

Άληιεζε πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηελ δηεθπεξαίσζε Αηηήζεσλ θαη Οπζκίζεσλ ζε Γεκφζηνπο 

Νξγαληζκνχο ( ζηάδηα αίηεζεο/ξχζκηζεο). 

Νη ζπλδέζεηο κπνξνχλ λα γίλνληαη κέζσ εηδηθνχ Θέληξνπ Ξηζηνπνίεζεο. Απηή ηε ζηηγκή 
γίλεηαη κε θιεηδάξηζκν κέζσ TAXIS , αιιά απηφ δελ θαιχπηεη ηα πάληα . Νη θιεηδάξηζκνη δελ 

αθνξνχλ άηνκα ( άλδξεο/γπλαίθεο) ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο π.ρ. ν θιεηδάξηζκνο λα θαιχπηεη ηνλ 

άλδξα πνπ ππνβάιιεη ηε θνξνι.δήισζε αιιά λα κελ θαιχπηεη ηελ γπλαίθα , αλ ελδερνκέλσο δελ 

έρεη δεισζεί ζην TAXIS ε ζπγγεληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Άξα ε γπλαίθα ζε απηή ηελ πεξίπησζε 
δελ κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί γηα ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο , Οπζκίζεηο Νθεηιψλ ζε Αζθαιηζηηθνχο 

Φνξείο θιπ 

Άληιεζε εηθφλαο Αηνκηθψλ Νηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ απφ ην TAXIS θαη Αζθαιηζηηθψλ 

Πηνηρείσλ απφ ηελ ΖΓΗΘΑ θαη ηνπο Φνξείο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ( αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα , 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θιπ ) 

Απνζηνιή κε SMS ζε Φνξείο , γηα πηζηνπνηεζέληεο  ρξήζηεο , κεηαβνιήο Αιθαβεηηθψλ θαη 

δεκνγξαθηθψλ Πηνηρείσλ κε ηα θαηάιιεια επηθπξσκέλα δηθαηνινγεηηθά ζε κνξθή εηθφλαο. 

Ξξναηξεηηθή On Line Απνγξαθή , κε ρξήζε πηζηνπνηεκέλσλ ζπλζεκαηηθψλ , ελ Δλεξγεία θαη 

Ππληαμηνχρσλ Αζθαιηζκέλσλ απφ ην θηλεηφ ηνπο αθνχ θαηεβάζνπλ ηελ εθαξκνγή απφ ηνλ 
Server ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΓΓΘΑ) φπνπ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν 

ειεθηξνληθφ έληππν ,  ζα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ ηα δεκνγξαθηθά θαη ελδερνκέλσο ηα αζθαιηζηηθά 

ηνπο ζηνηρεία. Δλ ζπλερεία απηά ζηέιινληαη ζηνπο Φνξείο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο πνπ αλήθνπλ  

θαη ζα ζπζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπο . 

Ζ δηαδηθαζία απηή ζαθψο είλαη δηαδηθαζία e-Government, αιιά ε ρξεζηκφηεηα ηεο είλαη 

κεγάιε αλ πινπνηεζεί θαη ζε m-Government, δηφηη έηζη κπνξεί λα θαιχπηεη θαη πεξηπηψζεηο π.ρ. 

Διιήλσλ Δμσηεξηθνχ , Αιινδαπψλ πνπ ε πξφζβαζε κε θηλεηή ζπζθεπή κπνξεί λα είλαη 

επθνιφηεξε ( έρνληαο πξνεγνπκέλσο θαηεβάζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ). 

Ζ εθαξκνγή ηνπ m-Government εμνηθνλνκεί ζπλνιηθά γηα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ρξήζηεο, 

ηνπο ππαιιήινπο ησλ Φνξέσλ ρηιηάδεο παξαγσγηθέο ψξεο. Δίλαη απιή , κπνξεί λα γίλεη απφ 

νπνηνλδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε πάλσ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ πιένλ ζρεδφλ φινη. 

Δλδερνκέλσο ελψ ε πξνεγνχκελε γεληά ( άλσ ησλ 50 εηψλ ) λα δπζθνιεχεηαη λα πξνζαξκνζηεί 

ακέζσο , είλαη βέβαην φκσο φηη ε ηξέρνπζα γεληά ζα κπνξέζεη λα ζπλεξγαζηεί ηα κέγηζηα ζην λέν 
πεξηβάιινλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ήδε αλαδχεηαη.   
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9.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Α. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΕ ΗΜΕΙΨΕΙ ΕΡΕΤΝΑ ΕΛΛ.ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ 

Φρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και  επικοινωνίας από τα νοικοκυριά 

Ζ Έξεπλα Σξήζεο Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ ηα λνηθνθπξηά 

(Information and communication technology - ICT) είλαη κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πηαηηζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ φιεο νη ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε, ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, 

ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο απφ ηα λνηθνθπξηά. 

Κεγάιν κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δεηθηψλ 

γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο ησλ εηψλ 2011-2015 (ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηελ 

νκάδα πςεινχ επηπέδνπ High Level Group i-2010 ην Λνέκβξην ηνπ 2009) θαη ε νπνία 
αθνινχζεζε ην ζρέδην δξάζεο eEurope 

2005. Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ηειεθσληθά. 

 Λνκηθφ πιαίζην  

Ζ έξεπλα δηελεξγείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 
Θνηλνβνπιίνπ κε αξηζ. 808/2004. 

 Ξεξίνδνο Αλαθνξάο 

01/01/2012έσο 31/03/2012  

 Θάιπςε  

Ζ έξεπλα θαιχπηεη ηα λνηθνθπξηά φιεο ηεο Σψξαο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ή ηα 

νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε κφλε πξνυπφζεζε ηελ 

χπαξμε ηνπιάρηζηνλ ελφο κέινπο ειηθίαο 16 – 74 εηψλ. 

 Κεζνδνινγία  

Πηελ Έξεπλα Σξήζεο Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο εθαξκφδεηαη ε 

κέζνδνο ηεο ηξηζηαδηαθήο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο κε πξσηνγελή κνλάδα 

έξεπλαο ηελ επηθάλεηα (έλα ή πεξηζζφηεξα ελνπνηεκέλα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα), 

δεπηεξνγελή κνλάδα έξεπλαο ην λνηθνθπξηφ θαη ηειηθή κνλάδα έξεπλαο ην άηνκν ειηθίαο 

16 – 74 εηψλ. 

Ξξψην θξηηήξην ζηξσκάησζεο ηνπ εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ είλαη ε γεσγξαθηθή δηαίξεζε 

ηεο Σψξαο. Πε θάζε Ξεξηθέξεηα (NUTS 2,) νη _εκνηηθέο / Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο 

θαηαλεκήζεθαλ ζε ηέζζεξα ζηξψκαηα, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Απνγξαθήο Ξιεζπζκνχ έηνπο 2001. Ππγθεθξηκέλα, εθηφο ησλ πξψελ 
Ξνιενδνκηθψλ Ππγθξνηεκάησλ ησλ δχν κεγάισλ πφιεσλ (Ξεξηθέξεηα Ξξσηεπνχζεο θαη 

Ξνιενδνκηθφ Ππγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο), ε ζηξσκάησζε έγηλε σο εμήο: 

 Γεκνηηθέο / Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 30.000 θαηνίθνπο 

 Γεκνηηθέο / Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ 5.000 – 29.999 θαηνίθνπο 
 Γεκνηηθέο / Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ 1.000 – 4.999 θαηνίθνπο 

 Γεκνηηθέο / Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο κε πιεζπζκφ κέρξη 999 θαηνίθνπο 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                      Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθεο 

 

m-Government  85   

 

Ζ πξψελ Ξεξηθέξεηα Ξξσηεπνχζεο ρσξίζηεθε ζε 31 ηζνκεγέζε, πεξίπνπ, ζηξψκαηα 

λνηθνθπξηψλ, βάζεη θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Γήκσλ / 

Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ, φπνπ αλήθνπλ ηα λνηθνθπξηά. Νκνίσο, ην πξψελ Ξνιενδνκηθφ 
Ππγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο ρσξίζηεθε ζε 9 ηζνκεγέζε ζηξψκαηα λνηθνθπξηψλ. Ρα 

Ξνιενδνκηθά Ππγθξνηήκαηα ησλ δχν κεγάισλ πφιεσλ απνηεινχλ ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ. 

Ρν δείγκα απνηειείηαη απφ 6.500 λνηθνθπξηά (θιάζκα δεηγκαηνιεςίαο 0,16%) θαη 
ηζάξηζκα άηνκα ειηθίαο 16 – 74 εηψλ (θιάζκα δεηγκαηνιεςίαο 0,07%). Ρα λνηθνθπξηά ηνπ 

δείγκαηνο απνηεινχλ ππνδείγκα ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ εξεπλήζεθαλ ζηελ Έξεπλα 

Δηζνδήκαηνο θαη Ππλζεθψλ _ηαβίσζεο ησλ Λνηθνθπξηψλ ησλ εηψλ 2005, 2006, 2007, 

2008 θαη 2009 θαη ηα νπνία δηαζέηνπλ ηειέθσλν. 
 Κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή (NUTS 1) 

Βφξεηα Διιάο: Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε, Θεληξηθή Καθεδνλία, _πηηθή 

Καθεδνλία, Θεζζαιία. Θεληξηθή Διιάο: Ήπεηξνο, Ηφληνη Λήζνη, Γπηηθή Διιάο, Ινηπή Πηεξεά 

Διιάο, Ξεινπφλλεζνο Αηηηθή: Αηηηθή Λήζνη Αηγαίνπ θαη Θξήηε: Βφξεην Αηγαίν, Λφηην 

Αηγαίν, Θξήηε. 
 Ξαξαπνκπέο  

Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο (πίλαθεο, γξαθήκαηα, κεζνδνινγία) ζρεηηθά κε ηελ 

Έξεπλα Σξήζεο Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθφξεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο απφ ηα Λνηθνθπξηά 

κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΙΠΡΑΡ, www.statistics.gr ζην 

ζχλδεζκν «Πηαηηζηηθά Θέκαηα > Ρερλνινγία». 

B. τοιχεία χρήσης τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή  

Κεξίδην Αγνξάο ηεο PHP, ζε ζρέζε κε άιιεο αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο . Νη αξηζκνί είλαη πνζνζηά 

επί % θαη είλαη ζηνηρεία 08/2013 απφ ην w3techs.com. 
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PHP  ASP.NET  Java ColdFusion Perl  Ruby Python  

 

Ξην θάησ θαίλεηαη ε ηάζε (ην trend) ηεο php απφ ην 2002 κέρξη ζήκεξα. 

 

 

Πηνηρεία γηα WEB Servers απφ ην 1995 έσο ην 2011. Θαζαξή ππεξνρή ηνπ Apache. 

 

http://w3techs.com/technologies/details/pl-php/all/all
http://w3techs.com/technologies/details/pl-aspnet/all/all
http://w3techs.com/technologies/details/pl-java/all/all
http://w3techs.com/technologies/details/pl-coldfusion/all/all
http://w3techs.com/technologies/details/pl-perl/all/all
http://w3techs.com/technologies/details/pl-ruby/all/all
http://w3techs.com/technologies/details/pl-python/all/all
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Σο Eclipse IDE προηγείται σε παγκόσμια έρευνα 

 

Έξεπλα ηεο Ακεξηθαληθήο εηαηξίαο QA Systems 

αλάκεζα ζε 1400 developers, κεραληθνχο 

ινγηζκηθνχ θαη Managers Ινγηζκηθνχ, απφ φιν 
ηνλ θφζκν. Ζ Eclipse βξίζθεηαη πξψηε κε 45%. 

 

Ζ έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε Eclipse Juno κε 28.000.000 downloads, πνπ ζεκαίλεη 1 download  

Eclipse Juno ην δεπηεξφιεπην! 
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Κεξίδην αγνξάο ηεο MySQL αλάκεζα ζηηο γλσζηφηεξεο open source DataBases. 

Ζ Δπξψπε θαη ε Βφξεηνο Ακεξηθή έρεη εγθαηαζηάζεηο πνπ μεπεξλνχλ ε θάζε κία,  ην 60% 
!. 

 

 

Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ JSON ζαλ κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνείηαη ζηηο ειεθηξνληθέο  

πεξεζίεο θαίλεηαη πην θάησ. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Γηα φια ηα APIs 

 
Γηα ηα λέα APIs ηνπ δηκήλνπ 03.04/2011 

 

Κε λεφηεξα ζηνηρεία [https://devcentral.f5.com/articles/] ην growth ηνπ JSON θηλείηαη κε  

ξπζκνχο  565%!! 
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Κεξίδην Αγνξάο Ιεηηνπξγηθψλ Ππζηεκάησλ γηα Smartphones (γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2012) 
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Ξαγθφζκην Κεξίδην Αγνξάο Ιεηηνπξγηθψλ Ππζηεκάησλ γηα Tablet PC ( 2013 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                      Δκκαλνπήι Βνγηαηδάθεο 

 

m-Government  91   

 

 

Πξόβιεςε ησλ πσιήζεσλ Λεηηνπξγηθώλ Σπζηεκάησλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο έσο ην 2016. 

 

 

 

Γεκνζίεπζε ζην http://www.forbes.com 

 

http://www.forbes.com/
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Γ. τατιστικά στοιχεία  εφαρμογής του m-Government σε Ανεπτυγμένες και  

Τπό Ανάπτυξη Φώρες παρουσιαζόμενα με γραφικά. 

Πεγή : [01] http://web.worldbank.org/ 

 

  

http://web.worldbank.org/
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