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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα τελευταία δέκα χρόνια η επίδραση των κινητών τεχνολογιών υπήρξε 

καθοριστική για τους περισσότερους ανθρώπους. Κατά την περίοδο αυτή, τα κινητά 

τηλέφωνα έχουν εξελιχθεί από απλές συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την 

πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή γραπτών μηνυμάτων, σε έξυπνες 

συσκευές. Η κινητή τεχνολογία καθώς και το Διαδίκτυο αποτελούν τις κινητήριες 

δυνάμεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). Έτσι, με την πάροδο των ετών, το 

«Κινητό Διαδίκτυο» έγινε μια πανίσχυρη τεχνολογία ευρείας διάδοσης επιτρέποντας 

την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Μεθοδολογικά, 

στο Μέρος Α΄ παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση, όπου το θεωρητικό 

υπόβαθρο σχετίζεται με τους όρους «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και «Κινητή 

Διακυβέρνηση». Η συλλογή στοιχείων προέκυψε από μελέτη της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. 

Στο Μέρος Β΄ πραγματοποιείται έρευνα σχετικά με το εάν τόσο η χώρα μας 

όσο και άλλα κράτη του εξωτερικού έχουν υλοποιήσει έργα (υπηρεσίες και 

εφαρμογές) κινητής διακυβέρνησης και σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί. Αρχικά, 

διερευνάται ο ελλαδικός χώρος και εξετάζονται οι τομείς δραστηριότητας στους 

οποίους έχουν υλοποιηθεί κινητές υπηρεσίες. Πρώτα αναγράφεται το όνομα της 

υπηρεσίας (ή της εφαρμογής), ο δημόσιος φορέας (ο οποίος την προσφέρει) και το 

χρηματικό της αντίτιμο (σε όποια αναφέρεται). Έπειτα, δίνεται έμφαση στην 

αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας (ή της εφαρμογής). Οι συγκεκριμένοι τομείς 

δραστηριότητας επιλέχθηκαν διότι βρίσκουν περισσότερη χρήση από τους πολίτες. 

Στη συνέχεια, γίνεται έρευνα στις χώρες του εξωτερικού ακολουθώντας τα ίδια 

βήματα. Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες αυτές εξετάζονται ανά ήπειρο και αναφέρεται το 

όνομα της κινητής υπηρεσίας / εφαρμογής, ο δημόσιος φορέας (ο οποίος την 

προσφέρει), το κόστος της (όπου αναγράφεται) και δίνεται έμφαση στην εκτεταμένη 
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περιγραφή της. Οι συγκεκριμένες χώρες επιλέχθηκαν λόγω της οικονομικής τους 

ανάπτυξης. 

 Η πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες και εφαρμογές έγινε από το προσωπικό 

μου έξυπνο τηλέφωνο (MLS iQTalk Rock με λειτουργικό σύστημα Android, έκδοσης 

4.4.2 (KitKat)) και την προσωπική μου ταμπλέτα (MLS iQTab Phos 3G με 

λειτουργικό σύστημα Android, έκδοσης 4.4.2 (KitKat)). 

Τέλος, προτείνεται η ανάπτυξη μιας πρότυπης εφαρμογής κινητής 

διακυβέρνησης, η οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί από κάποιο δημόσιο φορέα, για 

την καλύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κινητή διακυβέρνηση, e-

Government, m-Government, ΤΠΕ, ICTs, κινητές συσκευές, δημόσιες υπηρεσίες. 
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ABSTRACT 

 

During the last ten years the impact of mobile technology has been decisive for 

most people. Throughout this period, mobile phones have developed from basic 

function devices, which were used for phone calls and text messages, to smart 

apparatuses. Mobile technology, along with the Internet, comprises the mainspring of 

Information Society. Thus, gradually the «Mobile Internet» has become a powerful 

technology of wide dissemination allowing the development of new services and 

applications. 

This thesis is composed of two parts. Methodologically, in Part A΄ a 

comprehensive overview of bibliography is presented. This overview is related to the 

terms «Electronic Government» and «Mobile Government». The collection of the data 

was the result of a thorough study from the international bibliography. 

In Part B΄ a research has been conducted as to whether our country or other 

countries have implemented projects (services and applications) of mobile government 

and to what degree. Initially, research has been done in Greece, where all sectors with 

implemented mobile services have been examined. To start with, the name of the 

service (or the application), the public sector (which offers the service) and the fee 

(wherever mentioned). Then, the analytical description of the service (or the 

application) has been emphasized. These specific sectors of activities were chosen as 

they are rendered more useful for the citizens. The same procedure has been followed 

for the other countries abroad. Specifically, these countries are examined per continent 

and the following factors have been taken into consideration: the name of the mobile 

service / application, the public sector (which offers this service), the cost (when 

mentioned) along with the comprehensive description of the service. These countries 

were chosen thanks to their financial growth. 

Access to the aforementioned services and applications has been conducted 

through my personal mobile phone (MLS iQTalk Rock with Android 4.4.2 KitKat 

system) and my personal tablet (MLS iQTab Phos 3G with Android 4.4.2 KitKat). 
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Last but not least, the formation of an original application of mobile 

government has been presented, which could be developed by any public sector, for 

the citizens’ convenience. 

 

Keywords: electronic government, mobile government, e-Government, m-

Government, ICTs, mobile devices, public services. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας τα τελευταία σαράντα 

χρόνια οδήγησε σε εκτεταμένη χρήση των Ν.Τ.
1
, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Οι Ν.Τ. με τη μορφή που έχουν πάρει σήμερα, με τη χρήση των Η/Υ 

και των κινητών συσκευών
2
, καθώς και την όλο και πιο ευρεία χρήση των δικτύων και 

ειδικά του Ίντερνετ
3
, χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετηθούν διάφορες ανάγκες, λ.χ. 

εκπαίδευσης, εργασίας, επικοινωνίας, και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινής ζωής πολλών ατόμων επιφέροντας σε αυτή σημαντικές αλλαγές. 

 Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος προς διερεύνηση και μελέτη έγινε, 

πρωταρχικά, λόγω της όλο και πιο ευρείας έκτασης που λαμβάνει η εισαγωγή των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη δημόσια διοίκηση με τις 

νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν, τόσο στη χώρα 

μας όσο και στο εξωτερικό. Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας ήταν το γεγονός ότι 

η χρήση της τεχνολογίας της κινητής διακυβέρνησης για την παροχή υπηρεσιών στο 

χρήστη – πολίτη κατέχει πολύ υψηλά ποσοστά και αναμένεται να χρησιμοποιηθεί 

ευρέως στο μέλλον. 

Από τα συμπεράσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, αν και η Ελλάδα 

υλοποίησε έργα τόσο ηλεκτρονικής όσο και κινητής διακυβέρνησης στον τομέα της 

φορολογίας, της εύρεσης εργασίας, της υγείας, της προστασίας του πολίτη και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης (σε επίπεδο δήμων), παρουσιάζεται μια επιβράδυνση στην 

υιοθέτηση πρακτικών που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στη βελτίωση όλων των

                                                           
1
 Ε. Κούρτη, Η επικοινωνία στο Διαδίκτυο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2003, σ. 51-53. 

2
 Ως κινητές συσκευές νοούνται οι iPhone, iPad και Android συσκευές, τόσο για έξυπνα 

τηλέφωνα (smartphones) όσο και για ταμπλέτες (tablets). 

3
 Ο όρος Ίντερνετ (Internet) προέρχεται κατά ορισμένους μελετητές από τη σύντμηση του 

Internation Network, δηλαδή αποδίδει την περιγραφή ενός τεράστιου πλέγματος από 

ψηφιακές γραμμές, οι οποίες διασυνδέουν εκατομμύρια Η/Υ σε όλο τον πλανήτη. 

Α. Ζάννη, Το διαδικτυακό έγκλημα, Αθήνα – Κομοτηνή: Σάκκουλας 2005. 
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διαδικασιών του δημοσίου τομέα. Έτσι, η χώρα βρίσκεται στο 2
ο
 στάδιο της 

ηλεκτρονικής ωρίμανσης. 

Από την άλλη πλευρά, οι παραδοσιακά αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. (Σουηδία, 

Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία) παρουσιάζουν υψηλή ενσωμάτωση της κινητής 

διακυβέρνησης υλοποιώντας υπηρεσίες κυρίως στον τομέα της οικονομίας και της 

φορολογίας. Επίσης, η Αυστραλία και ορισμένες πόλεις του Καναδά και των ΗΠΑ 

διεισδύουν με τη σειρά τους στον κόσμο της κινητής διακυβέρνησης με εφαρμογές 

παροχής ενημέρωσης. Πλήθος από δημόσιες υπηρεσίες (εφαρμογές) κινητής 

διακυβέρνησης που καλύπτουν όλους σχεδόν τους τομείς δραστηριότητας έχουν 

αναπτυχθεί και υλοποιηθεί και από τα ΗΑΕ. Παρ’ όλα αυτά, και οι αναπτυσσόμενες 

χώρες μεταβαίνουν στις ΤΠΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στην Ινδία, η Παντζάμπ 

και η Βραζιλία. Παρά τις προσπάθειες για εισαγωγή μιας περισσότερο σύγχρονης 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην καθημερινότητα των ανθρώπων, διαπιστώνεται ότι 

και η πλειοψηφία των υπολοίπων χωρών του κόσμου βρίσκεται στο 2
ο
 στάδιο της 

ηλεκτρονικής εξέλιξης. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

 Τα τελευταία χρόνια τόσο η εμφάνιση των ΤΠΕ όσο και η ευρεία χρήση του 

Διαδικτύου έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

πολιτών και των κυβερνητικών αρχών. Οι τελευταίες ενδιαφερόμενες για την 

καλύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση των πρώτων καθώς και για τη διευκόλυνση 

των μεταξύ τους συναλλαγών, ξεκίνησαν να δημιουργούν και να θέτουν σε εφαρμογή 

υπηρεσίες βασισμένες στις ΤΠΕ. Έτσι, αναπτύχθηκε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

(Electronic Government / e-Government) και οι προσδοκίες των πολιτών για 

καλύτερες υπηρεσίες είναι λόγοι που η κινητή διακυβέρνηση θα μπορέσει να 

αναπτυχθεί. 

 Σήμερα, η τεχνολογία των κινητών συσκευών γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη και η 

χρήση τους ολοένα και αυξάνεται. Τα κινητά τηλέφωνα από είδος πολυτελείας έχουν 

γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων των ανθρώπων. 

 Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2010 ο συνολικός 

αριθμός των έξυπνων τηλεφώνων και των ταμπλετών ξεπέρασε το συνολικό αριθμό 

των σταθερών και φορητών υπολογιστών (Kleiner Perkins Caufield & Byers, 2011), 

γεγονός που αποδεικνύει την ανάγκη των ανθρώπων για φορητότητα και την τάση 

τους για αγορά κινητών συσκευών οι οποίες τους εξυπηρετούν. 

 Το γνώρισμα της διαρκούς λειτουργίας τους σε συνδυασμό με τη συνεχή 

βελτίωση των χαρακτηριστικών τους, έδωσε τη δυνατότητα στις φορητές συσκευές να 

αποτελέσουν μέρος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η χρήση τους για παροχή 

δημοσίων υπηρεσιών και η χρησιμοποίησή τους στις εσωτερικές διαδικασίες των 

υπηρεσιών αυτών έγιναν από την πρώτη κιόλας γενιά των κινητών τηλεφώνων. Αυτές 

οι κινήσεις έγιναν γνωστές με τον όρο «Κινητή Διακυβέρνηση» (Mobile Government / 

m-Government) και έχει χαρακτηριστεί ως η μεγάλη πολιτική και τεχνολογική 

επανάσταση του 21
ου

 αιώνα. Τα τελευταία χρόνια με την αλματώδη τεχνολογική 

εξέλιξη των έξυπνων κινητών τηλεφώνων και κατόπιν των ταμπλετών, η κινητή 
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διακυβέρνηση έχει αναπτυχθεί σε ένα πεδίο έντονου ενδιαφέροντος και αποτελεί 

αντικείμενο πολλών δραστηριοτήτων σε πολλές χώρες του κόσμου. 

 

1.2. Σκοπός – Στόχοι 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η όσο το δυνατόν 

πλησιέστερη και πιο κατανοητή προσέγγιση του όρου «Κινητή Διακυβέρνηση» και 

συγκεκριμένα η λεπτομερειακή και σε βάθος εξέταση και ανάλυση των θεμάτων 

κινητής διακυβέρνησης. 

 Στους επιμέρους στόχους της εργασίας συγκαταλέγονται: 

 Η εξοικείωση του αναγνώστη με την ηλεκτρονική και την κινητή 

διακυβέρνηση. 

 Οι τεχνολογίες που υπάρχουν. 

 Η διατύπωση κάποιων προβληματισμών. 

 Η παρουσίαση ορισμένων έργων (υπηρεσιών και εφαρμογών) ηλεκτρονικής 

και κινητής διακυβέρνησης της Ελλάδας στον τομέα της οικονομίας 

(συγκεκριμένα, σε επίπεδο φορολογίας), της εύρεσης εργασίας, της υγείας, της 

προστασίας του πολίτη και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (συγκεκριμένα, σε 

επίπεδο Δήμων) και η επεξήγηση του βαθμού υλοποίησής τους. 

 Η καταγραφή του βαθμού υιοθέτησης των υπηρεσιών κινητής διακυβέρνησης 

από διάφορα κράτη του εξωτερικού, τόσο της Ε.Ε. όσο και του υπολοίπου 

κόσμου, καθώς και ο βαθμός που έχουν υλοποιηθεί. 

 

1.3. Διάρθρωση της μελέτης 

 Η διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο Μέρος Α΄ 

παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση ενώ στο Μέρος Β΄ παραθέτεται μια 

ερευνητική προσέγγιση της Ελλάδας σε σχέση με χώρες του εξωτερικού. 

 Όσον αφορά στο Μέρος Α΄, το 2
ο
 κεφάλαιο περιλαμβάνει αφενός μεν μια 

περιγραφή του όρου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», μαζί με τα στάδιά της, και 

«Κινητή Διακυβέρνηση», αφετέρου δε τους βασικούς σκοπούς της χρήσης της κινητής 

διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα. Το 3
ο
 κεφάλαιο πραγματεύεται την κατάταξη των 
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υπηρεσιών κινητής διακυβέρνησης ανάλογα με κάποια χαρακτηριστικά και την 

ποιότητα των κινητών επικοινωνιών γενικά. Το 4
ο
 κεφάλαιο αφορά στους λόγους της 

μετάβασης στην κινητή διακυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αναφέρεται 

στους συντελεστές αύξησης της δημοτικότητας της κινητής διακυβέρνησης, στην 

επιτυχία που έχει γνωρίσει και στους παράγοντες αποδοχής της. Τέλος, γίνεται λόγος 

για τις προκλήσεις και τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Στη συνέχεια και 

συγκεκριμένα στο 5
ο
 κεφάλαιο, παραθέτονται οι τεχνολογίες διαλειτουργικότητας που 

υπάρχουν στο χώρο. 

 Όσον αφορά στο Μέρος Β΄, στο 6
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται τα έργα 

(υπηρεσίες και εφαρμογές) ηλεκτρονικής και κινητής διακυβέρνησης σε ορισμένους 

τομείς δραστηριοτήτων, όπως η φορολογία, η εύρεση εργασίας, η υγεία, η προστασία 

του πολίτη και η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι), τα οποία λαμβάνουν χώρα στην 

Ελλάδα μαζί με μια αναλυτική περιγραφή του καθενός. Το 7
ο
 κεφάλαιο αφορά στις 

υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης που έχουν υλοποιηθεί από κράτη της Ευρώπης, της 

Ωκεανίας, της Βόρειας Αμερικής, της Ασίας και της Νότιας Αμερικής. 

 Τέλος, στο 8
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζεται η σύνοψη μαζί με τα συμπεράσματα 

που απορρέουν από τα παραπάνω κεφάλαια, τα όρια μαζί με τους περιορισμούς της 

έρευνας και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 



 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

2.1. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 Γενικά υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το τι είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται στη χρήση της ενσύρματης τεχνολογίας του 

Διαδικτύου από δημόσιους οργανισμούς για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών 

τους και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους (Trimi & Sheng, 2008). 

Προγενέστερα είχε ειπωθεί ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται στη χρήση 

των ΤΠΕ στις κυβερνητικές εργασίες, έτσι ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να παρέχονται 

ηλεκτρονικά 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα (Carroll, 2005). 

Ο πλέον διαδεδομένος ορισμός λέει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται 

ως η χρήση των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές 

και νέες δεξιότητες του προσωπικού, προκειμένου να βελτιωθούν τόσο οι δημόσιες 

υπηρεσίες όσο και οι δημοκρατικές διαδικασίες και να ενισχυθεί η υποστήριξη για 

δημόσιες πολιτικές (European Commission, 2003). 

Παρά το γεγονός ότι ο ορισμός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαφέρει 

ελαφρώς ανά συγγραφέα, το κοινό τους σημείο είναι ότι αυτή αφορά στην παροχή 

πληροφοριών και επικοινωνιών από τις κυβερνήσεις με τη χρήση των ΤΠΕ. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός αναφορικά με την 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται. 

Ένας από τους στόχους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η αυξημένη 

συμμετοχή των πολιτών, όσον αφορά στην ενασχόλησή τους με τα κοινά. Γι’ αυτόν το 

λόγο, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-Democracy). Ωστόσο, οι δύο όροι είναι διαφορετικοί 

και δεν πρέπει να συγχέονται. Η ηλεκτρονική δημοκρατία περιλαμβάνει πεδία, όπως η 

ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-Voting), η ηλεκτρονική διαβούλευση (e-Consultation), η 

ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice), η ηλεκτρονική νομοθεσία (e-Legislation) κτλ. 

(Στειακάκης, 2013). 
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2.1.1. Στάδια ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τα επίπεδα προόδου των δημοσίων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχει προταθεί ένα μοντέλο το οποίο αποτελείται από 5 

στάδια και φαίνεται στην Εικόνα 1 (Georgiadis & Stiakakis, 2010) (Eskanda et al., 

2011):  

 

 
 
 

 

 
 

 

 Πληροφόρηση (Information). Σε αυτό το επίπεδο κατατάσσονται όσες 

υπηρεσίες έχουν απλά μια ιστοσελίδα και διαθέτουν πληροφοριακό υλικό για 

το πως μπορεί να επιτευχθεί μια συναλλαγή. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα 

δικαιολογητικά που χρειάζονται και το προσωπικό που εμπλέκεται για να 

ολοκληρωθεί η υπηρεσία. 

 

Στόχευση (προληπτική και 
αυτόματη) 

Συναλλαγή (πλήρως ηλεκτρονική 
διεκπεραίωση αιτημάτων) 

Διάδραση (Λήψη Φορμών) 

Αμφίδρομη Διάδραση 
(Ηλεκτρονική υποβολή φορμών) 

Πληροφόρηση 

Πλήρης Ηλεκτρονική 
Διαθεσιμότητα 

20% 

0% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Εικόνα 1: Επίπεδα ηλεκτρονικής εξέλιξης 

(Στειακάκης, 2013) 
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Ποσοστό ολοκλήρωσης: 20% - 39%
4
.  

 

 Διάδραση (One-way interaction). Οι υπηρεσίες δίνουν περισσότερες 

πληροφορίες και διαθέτουν έγγραφα και φόρμες, τα οποία μπορεί ο 

οποιοσδήποτε να κατεβάσει στον υπολογιστή του, να τα εκτυπώσει και να τα 

χρησιμοποιήσει όπου του χρειαστούν. 

Ποσοστό ολοκλήρωσης: 40% - 59%. 
 

 

 Αμφίδρομη Διάδραση (Two-way interaction). Οι υπηρεσίες που βρίσκονται σε 

αυτό το επίπεδο, εκτός των δύο προηγουμένων, επιτρέπουν στους χρήστες τους 

να υποβάλουν διάφορες φόρμες και, γενικά, στοιχεία με την παράλληλη 

διασφάλιση όμως, ότι τα δεδομένα που αποστέλλει ο χρήστης  είναι ασφαλή. 

Ποσοστό ολοκλήρωσης: 60% - 79%. 
 

 

 Συναλλαγή (Transaction). Εδώ ο χρήστης μιας υπηρεσίας μπορεί, μαζί με όλα 

τα προηγούμενα, να διεκπεραιώσει οικονομικές συναλλαγές τόσο καθ’ όλη τη 

διάρκεια μιας ημέρας όσο και σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Έτσι, υπάρχει 

η πλήρης ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αιτημάτων προς μια υπηρεσία, 

πράγμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να υποκατασταθεί η αντίστοιχη μη 

ηλεκτρονική υπηρεσία. 

Ποσοστό ολοκλήρωσης: 80% - 99%. 
 
 

 Στόχευση (Targeting). Στο τελευταίο επίπεδο μια υπηρεσία παρέχει αυτόματα 

υπηρεσίες βασισμένη σε προηγούμενα καταγεγραμμένα συμβάντα. 

Ποσοστό ολοκλήρωσης: 100%. 
 

Όταν μια υπηρεσία είναι στο επίπεδο της συναλλαγής ή σε αυτό της στόχευσης, 

λέμε ότι έχει πλήρη ηλεκτρονική διαθεσιμότητα. 

 

2.1.2. Οι 20 βασικές δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1) παρουσιάζονται οι 20 βασικές υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα σύνολο 20 υπηρεσιών 
                                                           
4
 Το Επίπεδο 0 συνήθως δεν αναφέρεται διότι σε αυτό δεν υπάρχει προσβασιμότητα στις 

ιστοσελίδες, ή οι υπάρχουσες δεν εμπίπτουν σε κάποιο από τα κριτήρια των επιπέδων 1 έως 

4. Ποσοστό ολοκλήρωσης: 0% - 19%. 
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οι οποίες αξιολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει κοινής μεθοδολογίας για λόγους 

συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ των κρατών – μελών, από τις οποίες οι 12 πρώτες 

αφορούν τους πολίτες και οι υπόλοιπες 8 τις επιχειρήσεις (ΚτΠ ΑΕ, 2013). 

 

Πίνακας 1: Βασικές δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

(ΚτΠ ΑΕ, 2013) 

 Α/Α Βασικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

Υπηρεσίες προς 

Πολίτες 

1 
Φόρος εισοδήματος: δήλωση & 
ειδοποίηση εκκαθάρισης. 

2 
Υπηρεσίες αναζήτησης 
εργασίας. 

3 
Εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. 

4 
Προσωπικά έγγραφα (π.χ. 
ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια 
οδήγησης). 

5 Καταχώρηση οχήματος. 

6 Έκδοση οικοδομικής άδειας. 

7 
Δήλωση προς την αστυνομία 
(π.χ. σε περίπτωση κλοπής). 

8 
Δημόσιες βιβλιοθήκες 
(διαθεσιμότητα καταλόγων, 
εργαλεία αναζήτησης). 

9 
Πιστοποιητικά (γεννήσεως & 
γάμου): αίτηση & παραλαβή. 

10 
Εισαγωγή στην ανώτατη 
εκπαίδευση. 

11 
Ανακοίνωση μετακόμισης 
(αλλαγή διεύθυνσης). 

12 
Υπηρεσίες υγείας 
(διαθεσιμότητα υπηρεσιών & 
κλείσιμο ραντεβού). 

Υπηρεσίες προς 

Επιχειρήσεις 

13 
Εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης για τους 
εργαζομένους. 

14 
Φόρος επιχειρήσεων: δήλωση 
& ειδοποίηση εκκαθάρισης. 

15 
Φ.Π.Α.: δήλωση & ειδοποίηση 
εκκαθάρισης. 

16 Έναρξη επιχείρησης. 

17 
Υποβολή στοιχείων σε 
Στατιστικές υπηρεσίες. 

18 Δηλώσεις στα τελωνεία. 

19 Περιβαλλοντικές άδειες. 

20 Δημόσιες προμήθειες. 
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2.1.3. Αποτελέσματα της αξιολόγησης για την Ελλάδα (2012) 

Στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 2 και 3) προσδιορίζεται το επίπεδο 

ανάπτυξης των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αντίστοιχα, όπως 

καταγράφηκε και ίσχυε στο τέλος του 2012. 

 

Πίνακας 2: Υπηρεσίες προς πολίτες 

(ΚτΠ ΑΕ, 2013) 

Δημόσιες Υπηρεσίες 

που παρέχονται  

στους πολίτες 

Επίπεδο 

Επίπεδο Ηλεκτρονικής 

Εξυπηρέτησης 

(%) 

Φορείς Δημοσίου που 

προσφέρουν τις 

υπηρεσίες 

Φόρος εισοδήματος: 

δήλωση & ειδοποίηση 

εκκαθάρισης 

5 100% Γ.Γ.Π.Σ. 

Εύρεση εργασίας 4 100% ΟΑΕΔ 

Εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης 

(Επίδομα ανεργίας / 

Οικογενειακό επίδομα 

/ Επιδόματα σπουδών 

/ Ιατρικά κόστη) 

2 45% ΟΑΕΔ 

Προσωπικά έγγραφα 

(ταυτότητα, 

διαβατήριο, δίπλωμα 

οδήγησης, εκλογικό 

βιβλιάριο) 

2 50% 

Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη –  

Ελληνική Αστυνομία 

(διεύθυνση 

διαβατηρίων) / ΚΕΠ 

Δήλωση αυτοκινήτου n/a5 - Γ.Γ.Π.Σ. 

Οικοδομική άδεια 2 50% 
e-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

(Υπουργείο 

                                                           
5
 Σχετικά με την υπηρεσία ‘‘Δήλωση αυτοκινήτου’’, η οποία παρεχόταν μέσω τις ιστοσελίδας 

της Γ.Γ.Π.Σ. και ήταν πλήρως διαθέσιμη ηλεκτρονικά (υπηρεσία ‘‘e-Οχήματα’’), πλέον είναι 

εκτός λειτουργίας. Η αιτία που συνέβη αυτό είναι διότι το αρχείο Οχημάτων ενημερώνεται 

αυτόματα από τα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και δεν είναι 

εφικτή η άμεση ενημέρωση της υπηρεσίας e-Οχήματα με πρόσφατα στοιχεία από τους ίδιους 

του πολίτες. Ωστόσο, επειδή τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. για την 

έκδοση των τελών κυκλοφορίας (νέα υπηρεσία η οποία παρέχεται από το 2012), 

καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένα, κυρίως πριν την περίοδο της 

έκδοσης των τελών κυκλοφορίας, ώστε να ληφθούν υπόψιν όσο το δυνατόν περισσότερες 

δηλώσεις των χρηστών (ΚτΠ, 2013). 
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Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας και 

Υπουργείο Εσωτερικών 

(συναρμοδιότητα)) 

Δήλωση προς την 

αστυνομία 
1 33% 

Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη –  

Ελληνική Αστυνομία 

Δημόσιες βιβλιοθήκες 

(διαθεσιμότητα 

καταλόγων, 

εργαλεία αναζήτησης) 

4 80% 

Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας & 

Θρησκευμάτων και 

Υπουργείο Πολιτισμού 

& Αθλητισμού  

Πιστοποιητικά 

(γεννήσεως & γάμου): 

αίτηση & παραλαβή 

3 75% ΚΕΠ 

Εισαγωγή στην 

ανώτατη εκπαίδευση 
2 50% 

Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας & 

Θρησκευμάτων και 

Υπουργείο Πολιτισμού 

& Αθλητισμού 

Ανακοίνωση 

μετακόμισης 

(αλλαγή διεύθυνσης) 

4 100% ΚΕΠ 

Υπηρεσίες υγείας 

(διαθεσιμότητα 

υπηρεσιών & κλείσιμο 

ραντεβού) 

2 50% Υπουργείο Υγείας 

 

 

Εικόνα 2: Επίπεδο εξυπηρέτησης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

για πολίτες 

(ΚτΠ ΑΕ, 2013) 

 

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

Φόρος εισοδήματος 

Κοινωνική ασφάλιση 

Καταχώρηση αυτοκινήτου 

Δήλωση στην αστυνομία 

Πιστοποιητικά 

Αλλαγή διεύθυνσης 

Υπηρεσίες προς πολίτες 
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Από το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, πλήρως 

ανεπτυγμένες είναι οι 3 υπηρεσίες που παρέχονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. 

 

Πίνακας 3: Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 

(ΚτΠ ΑΕ, 2013) 

Δημόσιες Υπηρεσίες 

που παρέχονται 

στις επιχειρήσεις 

Επίπεδο 

Επίπεδο Ηλεκτρονικής 

Εξυπηρέτησης 

(%) 

Φορείς Δημοσίου που 

προσφέρουν τις 

υπηρεσίες 

Εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης για τους 

εργαζομένους 

4 100% ΙΚΑ 

Φόρος εισοδήματος 

επιχειρήσεων: δήλωση 

& ειδοποίηση 

εκκαθάρισης 

4 100% Γ.Γ.Π.Σ. 

Φ.Π.Α.: δήλωση & 

ειδοποίηση 

εκκαθάρισης 

4 100% Γ.Γ.Π.Σ. 

Σύσταση επιχείρησης 2 50% Γ.Γ.Ε. 

Υποβολή στοιχείων σε 

Στατιστικές υπηρεσίες 
4 80% ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Δηλώσεις στα 

τελωνεία 
4 100% Γ.Γ.Π.Σ. 

Περιβαλλοντικές 

άδειες 
2 40% 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας / ΚΕΠ 

Δημόσιες προμήθειες 2 50% Γ.Γ.Ε. 

 

 

Εικόνα 3: Επίπεδο εξυπηρέτησης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

για επιχειρήσεις 

(ΚτΠ ΑΕ, 2013) 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Κοινωνικές εισφορές 

Φορολογία 

Φ.Π.Α. 

Σύσταση εταιρείας 

Στατιστικά δεδομένα 

Δηλώσεις στα τελωνεία 

Περιβαλλοντικές άδειες 

Δημόσιες προμήθειες 

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                                                                                                              ΟΡΙΣΜΟΙ 

-12- 

Από τον παραπάνω πίνακα και την αντίστοιχη εικόνα του συμπεραίνουμε πως 

και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. προς τις 

επιχειρήσεις (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, φόρος εισοδήματος, Φ.Π.Α. και 

δηλώσεις στα τελωνεία) είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά. 

 

2.2. Κινητή διακυβέρνηση 

Η κινητή διακυβέρνηση είναι ένας συνδυασμός της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης με την κινητικότητα. Η γενική ιδέα της κινητής διακυβέρνησης είναι η 

χρήση των τεχνολογιών των κινητών επικοινωνιών για την ενίσχυση των υφισταμένων 

διαδικασιών και υπηρεσιών και η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων σε αυτόν τον τομέα.  

Αν και μπορεί κάποιος εύκολα να καταλάβει το σκοπό της κινητής 

διακυβέρνησης, ο ορισμός της είναι ελαφρώς διαφορετικός σε πολλές δημοσιεύσεις. 

Σύμφωνα με τους Kushchu & Kuscu (2004) η κινητή διακυβέρνηση μπορεί να οριστεί 

ως «μια στρατιγική και η εφαρμογή της που αφορούν στη χρήση όλων των ειδών των 

ασύρματων και κινητών τεχνολογιών, υπηρεσιών, εφαρμογών και συσκευών για τη 

βελτίωση των παροχών προς τα μέρη που εμπλέκονται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των επιχειρήσεων και όλων των φορέων του 

δημοσίου». 

Αυτός ο ορισμός ήταν μάλλον λίγο δύσχρηστος και έτσι, λίγα χρόνια αργότερα, 

συναντάμε στη διεθνή βιβλιογραφία έναν πιο σύντομο ορισμό σύμφωνα με τον οποίο 

η κινητή διακυβέρνηση είναι η δημόσια παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

των συναλλαγών, σε κινητές συσκευές, π.χ. κινητά τηλέφωνα, συσκευές 

τηλεειδοποίησης και PDAs (Misra, 2010). 

Παρά το γεγονός ότι αρκετοί ελαφρώς διαφορετικοί ορισμοί της κινητής 

διακυβέρνησης μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία, είναι κοινώς αποδεκτό ότι η 

κινητή διακυβέρνηση είναι ένα υποσύνολο ή ένα συμπλήρωμα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Δεν αντικαθιστά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αλλά αποσκοπεί 

στην ενίσχυση των υφισταμένων υπηρεσιών της με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

κινητής επικοινωνίας και την επέκταση του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών 

(Nava & Dávila, 2005). 
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2.2.1. Βασικοί σκοποί εφαρμογής της κινητής διακυβέρνησης στο δημόσιο 

τομέα 

Οι βασικοί σκοποί εφαρμογής της κινητής διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα 

είναι οι εξής 4 (Nava & Dávila, 2005) (Amailef & Lu, 2011): 
 

 Κινητή επικοινωνία. Η παροχή πληροφοριών στο κοινό δεν είναι ασήμαντη 

δραστηριότητα. Χωρίς τις σχετικές πληροφορίες οι πολίτες δεν είναι σε θέση 

να σχηματίσουν έξυπνες απόψεις και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να πάρουν 

εποικοδομητικές αποφάσεις σχετικά με διάφορα θέματα. Οι πληροφορίες δε 

χρειάζονται μόνο για την προώθηση της διαφάνειας αλλά και για την 

προώθηση της υπευθυνότητας. Οι κινητές συσκευές παρέχουν μια σημαντική 

δίοδο για τις κυβερνήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τους 

πολίτες. 
 

 Κινητές υπηρεσίες. Δεν παρέχουν μόνο ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των 

πολιτών και των κυβερνήσεων αλλά επιτρέπουν και τις συναλλαγές μεταξύ 

κυβερνήσεων και πολιτών. Μερικά παραδείγματα από υπάρχουσες υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν το κινητό μάρκετινγκ, την κινητή βιβλιοθήκη και την 

επικοινωνία σε κρίσιμες περιόδους. 
 

 Κινητή δημοκρατία. Η κινητή ψηφοφορία (electronic voting / e-voting) και η 

χρήση των κινητών συσκευών για την είσοδο των πολιτών στη λήψη 

αποφάσεων είναι μια εφαρμογή κινητής διακυβέρνησης με τεράστιες 

δυνατότητες ενίσχυσης της δημοκρατικής συμμετοχής.  
 

 Κινητή διοίκηση. Η κινητή διακυβέρνηση παρέχει ευκαιρίες για τη βελτίωση 

της εσωτερικής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. 
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3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Σε αυτό το τμήμα της διπλωματικής εργασίας περιγράφονται μερικές από τις 

πιο σημαντικές προσεγγίσεις κατάταξης των υπηρεσιών κινητής διακυβέρνησης που 

υπάρχουν στη βιβλιογραφία ενώ αναλύεται και ένα μοντέλο που εξετάζει την 

ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. 

 

3.1. Κατάταξη υπηρεσιών κινητής διακυβέρνησης 

Οι περισσότεροι ορισμοί που δίνονται για την κινητή διακυβέρνηση είναι 

κάπως ‘‘χαλαροί’’ και ως εκ τούτου περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα από 

κυβερνητικές κινητές εφαρμογές και πρωτοβουλίες. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες 

για να τεθούν σε μια σειρά αυτές οι διάφορες δραστηριότητες της κινητής 

διακυβέρνησης. Οι πιο σημαντικές είναι οι παρακάτω. 

 

3.1.1. Ανάλογα με το περιβάλλον χρήστη 

Μια πιθανή προσέγγιση για την ταξινόμηση των υπηρεσιών κινητής 

διακυβέρνησης είναι σύμφωνα με το περιβάλλον χρήστη. Έτσι έχουμε τη διάκριση 

μεταξύ των υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο (Web-based) και αυτών που δε 

βασίζονται στο Διαδίκτυο (non Web-based). Σχετικά με τις υπηρεσίες που βασίζονται 

στο Διαδίκτυο, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των αρχών και των πολιτών μέσω ενός 

φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser) που λειτουργεί στον υπολογιστή του 

πολίτη και εμφανίζει περιεχόμενο, όπως διάφορες φόρμες, το οποίο φιλοξενείται στο 

διακομιστή της συγκεκριμένης δημόσιας αρχής (Misra, 2010). 

Η παρουσίαση των πληροφοριών των υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο 

και η αλληλεπίδραση με τους πολίτες μέσω φορμών έχουν αποδείξει την αξιοπιστία 

τους σε πολλά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Όμως, η κατάσταση στις 

κινητές συσκευές είναι πιο περίπλοκη. Τα σύγχρονα «έξυπνα» τηλέφωνα ή άλλες 

παρόμοιες κινητές συσκευές είναι εξοπλισμένα με κάποιον περιηγητή ιστοσελίδων. 
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Ωστόσο, λόγω των περιορισμένων πόρων του υλικού αυτών των συσκευών, η 

χρηστικότητα αυτών των περιηγητών ιστοσελίδων είναι σε γενικές γραμμές χειρότερη 

αν τη συγκρίνουμε με αυτή των H/Y ή/και των φορητών υπολογιστών (laptops). 

Ειδικά, το μειωμένο μέγεθος της οθόνης και ο περιορισμός των δυνατοτήτων εισόδου 

κάνουν συχνά την αλληλεπίδραση με ιστοσελίδες, μέσω των κινητών συσκευών, 

ενοχλητική (Misra, 2010). 

Λαμβάνοντας υπόψιν τους δεδομένους περιορισμούς των κινητών συσκευών, 

πολλές υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης απέχουν από κάθε είδους εξάρτηση από 

τεχνολογίες Διαδικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες κάνουν χρήση άλλων τεχνολογιών 

κινητής τηλεφωνίας που είναι διαθέσιμες σε κινητές συσκευές. Η υπηρεσία γραπτών 

μηνυμάτων (SMS) μπορεί να θεωρηθεί ως μια υπηρεσία που δε βασίζεται στο 

Διαδίκτυο. Ένα άλλο παράδειγμα τέτοιου είδους υπηρεσίας είναι οι υπηρεσίες αυτές 

που σαν είσοδο και έξοδο βασίζονται στη φωνή (Misra, 2010). 

Η αξιόπιστη και χρήσιμη αλληλεπίδραση με τους χρήστες είναι από τις 

προκλήσεις της κινητής διακυβέρνησης. Ενώ οι κλασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης βασίζονται κυρίως στις τεχνολογίες του Διαδικτύου, οι κινητές 

υπηρεσίες διακυβέρνησης κάνουν χρήση ενός ευρύτερου φάσματος τεχνολογιών που 

είναι διαθέσιμες σε κινητά τηλέφωνα. Έτσι, η ταξινόμηση των κινητών υπηρεσιών 

διακυβέρνησης ανάλογα με το περιβάλλον χρήστη φαίνεται λογική. 

 

3.1.2. Ανάλογα με τους συμμετέχοντες 

 Μια άλλη στρατηγική που ακολουθείται συχνά για να χαρακτηρίσει τις 

υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης είναι η σύμφωνα με τους συμμετέχοντες που 

εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή διαδικασία. Παρακάτω (Εικόνα 2) 

απεικονίζοντα οι 4 μορφές κινητής διακυβέρνησης (Eskanda et al., 2011): 
 

 Κινητή διακυβέρνηση προς τους πολίτες (mG2C), η οποία αναφέρεται στην 

αλληλεπίδραση της κυβέρνησης με τους πολίτες. 
 

 Κινητή διακυβέρνηση προς τις επιχειρήσεις (mG2B), που περιγράφει την 

αλληλεπίδραση της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις. 
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 Κινητή διακυβέρνηση προς τους εργαζομένους (mG2E), σχετικά με την 

αλληλεπίδραση μεταξύ της κυβέρνησης και των υπαλλήλων της. 
 

 Κινητή διακυβέρνηση προς την κυβέρνηση (mG2G), η οποία αναφέρεται στην 

αλληλεπίδραση και τις σχέσεις που έχουν οι υπηρεσίες μιας κυβέρνησης 

μεταξύ τους. 

 

 

 

 

 

3.1.3. Ανάλογα με τον τύπο της συναλλαγής 

Ο τύπος της συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσα σε μια διαδικασία κινητής 

διακυβέρνησης είναι άλλη μια βασική ιδιότητα της υπηρεσίας της κινητής 

διακυβέρνησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της κατάταξης. 

Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι συναλλαγών (Hassan et al., 2009) (Norris & Moon, 

2005): 
 

 Ενημερωτικές συναλλαγές. Περιλαμβάνουν κυρίως την έκδοση και μετάδοση 

των μηνυμάτων προς τους τελικούς χρήστες. Στα πλαίσια της κινητής 

διακυβέρνησης, περιλαμβάνει π.χ. την αποστολή μηνυμάτων προειδοποίησης 

των πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι ενημερωτικές συναλλαγές 

Κινητή διακυβέρνηση προς πολίτες 
(mG2C) 

 
Αλληλεπίδραση μεταξύ 
κυβέρνησης & πολιτών 

Κινητή διακυβέρνηση προς επιχειρήσεις 
(mG2B) 

 
Αλληλεπίδραση 

κυβέρνησης με επιχειρήσεις 

Κινητή διακυβέρνηση προς 
εργαζομένους 

(mG2E) 
 

Αλληλεπίδραση μεταξύ 
κυβέρνησης & των υπαλλήλων της 

Κινητή διακυβέρνηση προς κυβέρνηση 
(mG2G) 

 
Αλληλεπίδραση μεταξύ 
κρατικών υπηρεσιών & 
διϋπηρεσιακές σχέσεις 

Ατομικές Οργανισμού 

Back-office 
εφαρμογές 

Front-office 
εφαρμογές 

Εικόνα 4: Μορφές κινητής διακυβέρνησης 

ανάλογα με τους συμμετέχοντες 

(Eskanda et al., 2011) 
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είναι μονής κατεύθυνσης. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει δυνατότητα για τους 

δέκτες των πληροφοριών να απαντήσουν ή να αλληλεπιδράσουν άμεσα με τον 

αποστολέα. 
 

 Υπηρεσίες συναλλαγών. Είναι συνήθως διπλής κατεύθυνσης. Οι πολίτες έχουν 

τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τη συγκεκριμένη αρχή άμεσα. Αυτή η 

αλληλεπίδραση συχνά βασίζεται σε διαδικτυακές εφαρμογές. 

Χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους υπηρεσίες, οι χρήστες είναι σε θέση να 

πραγματοποιήσουν κυβερνητικές διαδικασίες χωρίς να χρειαστεί η φυσική τους 

παρουσία σε κάποιο γραφείο. 
 

 Επιχειρησιακές υπηρεσίες. Αναφέρονται σε πράξεις που λαμβάνουν χώρο μέσα 

σε μια κυβερνητική αρχή. Για παράδειγμα, ένας αστυνομικός ο οποίος είναι 

εξοπλισμένος με τις κατάλληλες κινητές συσκευές οι οποίες του επιτρέπουν να 

συνδεθεί απευθείας στις κεντρικές Β.Δ. και υπηρεσίες της αστυνομίας. 

 

3.1.4. Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης 

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την κατάταξη των υπηρεσιών 

κινητής διακυβέρνησης είναι ότι οι υπηρεσίες αυτές διαχωρίζονται σε 2 φάσεις, 

ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται (ICTD, 2007). 

Στην πρώτη φάση βρίσκονται οι υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης οι οποίες 

παρέχουν μέσω των κινητών συσκευών υπηρεσίες που ήταν ήδη διαθέσιμες μέσω 

εφαρμογών που βασίζονται σε υπολογιστές (ICTD, 2007). 

Στην δεύτερη φάση βρίσκονται οι υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης οι οποίες 

παρέχουν μέσω των κινητών συσκευών υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μόνο για τους 

χρήστες ασύρματων και κινητών υποδομών. Αυτή η φάση είναι και η πιο κρίσιμη για 

την κινητή διακυβέρνησης (ICTD, 2007). 

 

3.2. Ποιότητα υπηρεσιών κινητής διακυβέρνησης 

 Για να μετρήσουμε την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών έχουν προταθεί 

αρκετά μοντέλα. Μερικά από τα πιο γνωστά και ευρέως διαδεδομένα είναι το 

SEVQUAL, το e-S-QUAL και το e-RecS-QUAL. 
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  Στην αξιολόγηση των υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών τα μοντέλα που 

υπάρχουν έχουν λίγες διαφορές. Οι περισσότεροι ερευνητές χωρίζουν την ποιότητα 

υπηρεσιών σε 3 μεγάλες διαστάσεις. Συγκεκριμένα, στην ποιότητα της 

αλληλεπίδρασης, στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στην ποιότητα του 

αποτελέσματος. Κάθε διάσταση χωρίζεται σε επιμέρους διαστάσεις (Stiakakis & 

Georgiadis, 2011). 

Η πρώτη διάσταση αποτελείται από την ποιότητα αλληλεπίδρασης. Σε αυτήν 

εξετάζεται η ποιότητα της αλληλεπίδρασης του πελάτη με τον πάροχο της κινητής 

υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών. Η ποιότητα αλληλεπίδρασης 

αποτελείται από επιμέρους διαστάσεις. Αυτές είναι η τεχνογνωσία, η επίλυση 

προβλημάτων, η ενημέρωση, η ασφάλεια / προστασία της ιδιωτικής ζωής και η 

παραμετροποίηση / εξατομίκευση (Stiakakis & Georgiadis, 2011). 

Η δεύτερη διάσταση είναι η ποιότητα του περιβάλλοντος. Σε αυτήν τη 

διάσταση οι επιμέρους διαστάσεις είναι ο εξοπλισμός, η σχεδίαση και το περιβάλλον 

χρήσης. Ο εξοπλισμός έχει δύο έννοιες. Από τη μία πλευρά, αναφέρεται στο 

ασύρματο δίκτυο τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών και από 

την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην κινητή συσκευή που διαθέτει ο χρήστης. Ο 

σχεδιασμός της κινητής συσκευής έχει και αυτός κρίσιμη επίδραση επί της ποιότητας 

της υπηρεσίας,  καθώς περιλαμβάνει πλοήγηση, χρώματα, σχήματα, χρώματα 

γραμματοσειρών και μουσική (Stiakakis & Georgiadis, 2011).    

Η τελευταία διάσταση είναι η ποιότητα του αποτελέσματος, η οποία ασχολείται 

με τα αποτελέσματα της χρήσης της υπηρεσίας στις συμπεριφορές των ανθρώπων. 

Ένα μεγάλο μέρος των ερευνών, οι οποίες είναι σχετικές με την ποιότητα των κινητών 

και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στο πως να 

παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και όχι στα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Από 

την άλλη πλευρά, αρκετοί ερευνητές αναγνωρίζουν τη σημασία της εξέτασης όλων 

των πτυχών των επιπτώσεων της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τη στάση του πελάτη.
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 Οι επιμέρους διαστάσεις αυτής της διάστασης είναι η αξιοπιστία, τα απτά στοιχεία 

και η εντύπωση. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Μοντέλο ποιότητας υπηρεσιών 

κινητών επικοινωνιών 

(Stiakakis & Georgiadis, 2011) 

 

 

 

 

Ποιότητα 

αλληλεπίδρασης 

Τεχνογνωσία 

Επίλυση 

προβλημάτων 

Ποιότητα 

περιβάλλοντος 

Ποιότητα 

αποτελέσματος 

Αξιοπιστία 

Απτά 

στοιχεία 

Ποιότητα 

κινητών υπηρεσιών 

Ενημέρωση 

Ασφάλεια / 
Προστασία 
ιδιωτικής 

ζωής 

Παραμετροποίηση / 
Εξατομίκευση 

Εξοπλισμός 

Σχεδίαση 

Περιβάλλον 
χρήσης 

Εντύπωση 
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Τα προτεινόμενα κριτήρια για την ανάλυση των διαστάσεων της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών είναι τα εξής: 

 

○ Διάσταση: Τεχνογνωσία. 

○ Κριτήρια ποιότητας: 

1. Άριστη γνώση της υπηρεσίας. 

2. Απάντηση των ερωτήσεων του χρήστη από τον πάροχο. 

3. Κατανόηση των αναγκών του χρήστη από τον πάροχο. 

4. Κατανόηση από τον πάροχο ότι ο χρήστης βασίζεται στις γνώσεις του πρώτου. 

 

○ Διάσταση: Επίλυση προβλημάτων. 

○ Κριτήρια ποιότητας: 

1. Ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων του χρήστη. 

2. Ύπαρξη τμήματος υποστήριξης του χρήστη. 

3. Άμεση επίλυση των προβλημάτων του χρήστη. 

4. Επίγνωση από τον πάροχο της σοβαρότητας ενός ενδεχόμενου προβλήματος 

της υπηρεσίας. 

 

○ Διάσταση: Ενημέρωση. 

○ Κριτήρια ποιότητας: 

1. Ακριβής πληροφόρηση από τον πάροχο. 

2. Ενημέρωση του χρήστη για τον ακριβή χρόνο παροχής της υπηρεσίας. 

3. Αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων / πληροφοριών του χρήστη. 

4. Γνώση του παρόχου για τις ακριβείς πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται ο 

χρήστης. 

 

○ Διάσταση: Ασφάλεια / Προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

○ Κριτήρια ποιότητας: 

1. Αίσθηση ασφάλειας στο χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας. 

2. Ύπαρξη πιστοποιητικού ασφάλειας. 

3. Παροχή εγγυήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του 

χρήστη. 

4. Αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη κατόπιν άδειάς του. 
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○ Διάσταση: Παραμετροποίηση / Εξατομίκευση. 

○ Κριτήρια ποιότητας: 

1. Παροχή παραμετροποιημένων υπηρεσιών στο χρήστη. 

2. Αντιμετώπιση προβλημάτων του χρήστη κατά περίπτωση. 

3. Παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών στο χρήστη. 

4. Κάλυψη εξατομικευμένων προσδοκιών του χρήστη. 

 

○ Διάσταση: Εξοπλισμός. 

○ Κριτήρια ποιότητας: 

1. Αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. 

2. Αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων της κινητής συσκευής του χρήστη. 

3. Υψηλή ταχύτητα απόκρισης της υπηρεσίας. 

 

○ Διάσταση: Σχεδίαση. 

○ Κριτήρια ποιότητας: 

1. Περιβάλλον αλληλεπίδρασης  (οθόνες / φόρμες) υψηλής αισθητικής. 

2. Ευχρηστία στις οθόνες / φόρμες μιας υπηρεσίας. 

3. Καθοδήγηση του χρήστη μέσα από οθόνες / φόρμες όταν απαιτείται. 

4. Απλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών του χρήστη. 

 

○ Διάσταση: Περιβάλλον χρήσης. 

○ Κριτήρια ποιότητας: 

1. Αξιοποίηση πληροφοριών θέσης της κινητής συσκευής από την υπηρεσία. 

2. Λειτουργία υπηρεσίας σε συνθήκες ασταθούς σύνδεσης. 

3. Ανταπόκριση υπηρεσίας σε συνθήκες μειωμένης φωτεινότητας / θορύβου. 

 

○ Διάσταση: Αξιοπιστία. 

○ Κριτήρια ποιότητας: 

1. Ολοκλήρωση της υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων ορίων. 

2. Ενημέρωση από τον πάροχο για ενδεχόμενες χρονικές καθυστερήσεις 

παράδοσης της υπηρεσίας. 

3. Δυνατότητα ακύρωσης / συνέχισης της υπηρεσίας σε ενδεχόμενες 

καθυστερήσεις. 
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○ Διάσταση: Απτά στοιχεία. 

○ Κριτήρια ποιότητας: 

1. Δυνατότητα εκτύπωσης στοιχείων από την υπηρεσία τα οποία παρήχθησαν 

ή/και ζητήθηκαν. 

2. Παροχή διαβεβαιώσεων από τον πάροχο για την ολοκλήρωση ή μη της 

διαδικασίας. 

3. Δυνατότητα αποστολής στοιχείων από την υπηρεσία τα οποία παρήχθησαν 

ή/και ζητήθηκαν σε προορισμό τον οποίο επιλέγει ο χρήστης. 

 

○ Διάσταση: Εντύπωση. 

○ Κριτήρια ποιότητας: 

1. Διακοπή στην παροχή της υπηρεσίας δημιουργεί αρνητική εντύπωση στο 

χρήστη. 

2. Ο πάροχος οφείλει να αναλαμβάνει το κόστος από τη διακοπή στην παροχή της 

υπηρεσίας. 

3. Παροχή της υπηρεσίας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο δημιουργεί θετική 

εντύπωση στο χρήστη. 

4. Αίσθηση καλής εμπειρίας του χρήστη κατά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. 
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4. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

 Χάρη στις σημαντικές προόδους που γίνονται στον τομέα του mobile 

computing, η κινητή διακυβέρνηση έχει γίνει ένα σύγχρονο θέμα. Οι συχνές 

κυκλοφορίες των νέων κινητών συσκευών με ενισχυμένη επεξεργαστική ισχύ και 

εκτεταμένες δυνατότητες εμπνέουν τους προγραμματιστές να έχουν τακτικά 

καινοτόμες ιδέες για υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης. Συμπληρωματικά με την 

τεχνολογική πρόοδο, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ανάπτυξη της κινητής διακυβέρνησης. 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει πτυχές που επιβάλουν την κίνηση προς την 

κινητή διακυβέρνηση και δείχνει παράγοντες που είναι κρίσιμοι για την επιτυχία και 

την αποδοχή των νέων κινητών κυβερνητικών υπηρεσιών. Εκτός από τους παράγοντες 

αύξησης της δημοτικότητας, θα προσδιοριστεί τι κάνει επιτυχημένη την κινητή 

διακυβέρνηση και ποιοι είναι οι παράγοντες αποδοχής της. Σε αυτό το τμήμα επίσης, 

θα μελετήσουμε τα ζητήματα που απειλούν να παρεμποδίσουν την αναμενόμενη 

επιτυχία της κινητής διακυβέρνησης και τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν. 

 

4.1. Συντελεστές αύξησης δημοτικότητας 

 Εκτός από τις ήδη αναφερθείσες τεχνολογικές βελτιώσεις στον τομέα του 

mobile computing και των επικοινωνιών, υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που 

συμβάλουν στην αυξανόμενη δημοτικότητα της κινητής διακυβέρνησης. Οι 

σημαντικότεροι παράγοντες αναφέρονται παρακάτω. 

 

4.1.1. Διείσδυση των κινητών συσκευών 

 Οι κινητές συσκευές παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων. Τα κινητά τηλέφωνα δε χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία 

φωνής αλλά είναι και ένας εύχρηστος τρόπος για τη σύνδεση με το Διαδίκτυο, τη 

μεταφορά δεδομένων, την αποστολή και λήψη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών. Καθώς οι κινητές συσκευές συνεχίζουν 
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να αυξάνονται, η ενσύρματη σύνδεση του Η/Υ με το Διαδίκτυο μπορεί να χάσει την 

αρχική της έλξη. Οι εφαρμογές κινητής διακυβέρνησης θα δεχτούν μεγάλη πίεση από 

τον όγκο της διείσδυσης των κινητών συσκευών. Οι χρήστες θα θέλουν να έχουν 

υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης παντού και πάντα. Αυτό θα βοηθήσει τις υπηρεσίες 

αυτές να αποκτήσουν μεγάλη βάση χρηστών πολύ πιο γρήγορα (Kushchu & Kuscu, 

2004). 

 

4.1.2. Η εμφάνιση του κινητού διαδικτύου 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη των κινητών 

τηλεφώνων ήταν η φωνητική επικοινωνία οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια η επικοινωνία δεδομένων γίνεται όλο και πιο ελκυστική τόσο για 

τους εταιρικούς χρήστες όσο και για τους απλούς καταναλωτές. Επιπλέον, μπορούν να 

ανταλλάσσουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κατεβάζουν ήχους κλήσης, 

να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες με βάση την τοποθεσία, να διαβάζουν ειδήσεις 

και γενικά να κάνουν σχεδόν ό,τι μπορεί να κάνει κάποιος μέσω του Διαδικτύου 

(Kushchu & Kuscu, 2004). 

 
Πίνακας 4: Γενιές της κυψελοειδούς τεχνολογίας 

(Γεωργιάδης, 2012) 

 1G 2G 2.5G 3G 

Πρωτόκολλα AMPS, C-Net 
GSM, TDMA, 

CDMA 

GPRS, HSCSD, 

EDGE 
UMTS, WCDMA 

Τεχνολογία 

Αναλογική - 

μεταγωγή 

κυκλωμάτων 

Ψηφιακή - 

μεταγωγή 

κυκλωμάτων 

Ψηφιακή – 

μεταγωγή 

κυκλωμάτων 

ή 

μεταγωγή 

πακέτων 

Μεταγωγή 

πακέτων 

Ποιότητα φωνής Φτωχή Υψηλή Υψηλή Υψηλή 

Ρυθμός 

μεταφοράς 

δεδομένων / 

πακέτων 

Χαμηλός Χαμηλός Περιορισμένος Υψηλός 

Ασφάλεια Καθόλου 

Ανάλογά με το 

πρωτόκολλο 

(χαμηλή προς 

υψηλή) 

Υψηλή Υψηλή 
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Η τεχνολογία και η ταχύτητα του κινητού Διαδικτύου έχει εξελιχθεί μέσα από 

διάφορες γενιές. Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1), τα αρχικά 

συστήματα κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογικά με μεταγωγή κυκλωμάτων. Οι 

συνδέσεις φωνής ήταν φτωχές, η χωρητικότητα των καναλιών ήταν μικρή και δεν 

υπήρχε σχεδόν καθόλου ασφάλεια. Στη συνέχεια, έρχονται τα πρωτόκολλα δεύτερης 

γενιάς (2G), π.χ. το GSM και το CDMA. Οι τεχνολογίες αυτές ήταν ευρέως 

διαδεδομένες και προσέφεραν υψηλής ποιότητας φωνή αλλά περιορισμένες μεταφορές 

δεδομένων. Επίσης, προσέφεραν και κάποιες βοηθητικές υπηρεσίες, λ.χ. SMS και 

φαξ. Οι τεχνολογίες της επόμενης γενιάς (2.5G) επέκτειναν τα συστήματα δεύτερης 

γενιάς, έτσι ώστε να παρέχουν πρόσθετες λειτουργίες, π.χ. σύνδεση με μεταγωγή 

πακέτων (GPRS), ενισχυμένο ρυθμό μετάδοσης πακέτων και υψηλό επίπεδο 

ασφάλειας. Σήμερα, τα πρωτόκολλα τρίτης γενιάς (3G) υποστηρίζουν πολύ 

υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων και προορίζονται κυρίως για εφαρμογές 

όπως προβολή βίντεο, τηλεδιασκέψεις και γενικά χρήση του Διαδικτύου. Επίσης, 

παρέχουν μεγάλα επίπεδα ασφάλειας. 

 

4.1.3. Πλεονεκτήματα της κινητής διακυβέρνησης 

Η εξελίξεις στην ανάπτυξη ισχυρών δικτύων επικοινωνιών και κινητών 

συσκευών έχουν χαρακτηριστεί ως συντελεστές αύξησης δημοτικότητας. Αυτά τα 

σημεία είναι σημαντικά διότι αποτελούν την τεχνολογική βάση πάνω στην οποία 

βασίζονται οι υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης. Ωστόσο, η δυνατότητα να κάνει 

κάποιος κάτι δεν είναι αρκετή. Οι άνθρωποι πρέπει να δουν ότι υπάρχει προσωπικό 

όφελος, διαφορετικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες δε γίνονται αποδεκτές. Στο πλαίσιο 

της κινητής διακυβέρνησης, αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να δουν ότι το να 

κάνουν τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών, αντί 

για την απλή χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνηση, έχει πλεονεκτήματα. Τα οφέλη 

που παρέχει η κινητή διακυβέρνηση, σε σχέση με τις κλασικές προσεγγίσεις, 

αναφέρονται παρακάτω (Rannu et al., 2010): 
 

 Τα «έξυπνα» τηλέφωνα και γενικά τις κινητές συσκευές συνήθως τις έχουν οι 

άνθρωποι όλη την ώρα μαζί τους και διαρκώς ανοιχτές. Έτσι, αυτές οι 
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συσκευές παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να επικοινωνούν 

οποτεδήποτε και από οπουδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να έχουν 

συνεχώς πρόσβαση στις υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης ανεξαρτήτως της 

ώρας και της τοποθεσίας που βρίσκονται. Αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα 

σε σχέση με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση γιατί σε αυτήν την περίπτωση ο 

χρήστης θα πρέπει να δεσμευτεί σε μια συγκεκριμένη θέση μπροστά από ένα 

σταθερό υπολογιστή. Σε σχέση με την κλασική διακυβέρνηση,  υπάρχει ακόμη 

ένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Αυτό του ότι δε δεσμεύεται ο χρήστης να πάει 

σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία μόνο την ώρα γραφείου που είναι ανοιχτή. 
 

 Το χαρακτηριστικό των κινητών συσκευών ότι είναι διαρκώς ανοιχτές δεν 

επιτρέπει μόνο στις υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης να είναι προσβάσιμες 

συνέχεια αλλά καθιστά και τους χρήστες προσβάσιμους ανά πάσα στιγμή. Για 

παράδειγμα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

για τη μετάδοση επειγουσών ενημερωτικών μηνυμάτων από την κυβέρνηση 

προς τους πολίτες. 
 

 Η απλότητα της χρήσης των τεχνολογιών κινητής επικοινωνίας μπορεί να 

βελτιώσει πολλές διαδικασίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Με αυτόν 

τον τρόπο, η χρήση των κινητών τεχνολογιών σε κυβερνητικές και διοικητικές 

διαδικασίες μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. 
 

 Οι κινητές συσκευές είναι συνήθως πολύ προσωπικές συσκευές. Για 

παράδειγμα, οι υπολογιστές συχνά μοιράζονται μέσα σε μια οικογένεια, ενώ οι 

κινητές συσκευές ως επί το πλείστον ανήκουν σε ένα άτομο μόνο. Ως εκ 

τούτου, όταν χρησιμοποιούνται στην κινητή διακυβέρνηση, οι συσκευές αυτές 

προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες εξατομίκευσης για τη στόχευση των 

χρηστών. 
 

 Τα έξυπνα κινητά και οι παρόμοιες συσκευές υποστηρίζουν διαφορετικές 

μορφές αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, πολλά κινητά τηλέφωνα μπορούν 

εναλλακτικά να ελεγχθούν μέσω φωνής. Ομοίως, η κινητή επικοινωνία από 

μόνη της μπορεί να βασίζεται είτε σε φωνή είτε, εναλλακτικά, σε μηνύματα 
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κειμένου. Αυτές οι επιλογές μεταξύ των διαφόρων τύπων της αλληλεπίδρασης 

και της επικοινωνίας μπορούν να βοηθήσουν άτομα με αναπηρία να έχουν 

πρόσβαση στις διοικητικές και κυβερνητικές υπηρεσίες. 
 

 Σε πολλές αναπτυσσόμενες περιοχές η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας 

υπερβαίνει τη διείσδυση του Διαδικτύου. Συνεπώς, τα κινητά τηλέφωνα είναι 

το μόνο διαθέσιμο μέσο των ανθρώπων να έρθουν σε επαφή με τις διοικητικές 

υπηρεσίες και τους οργανισμούς σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτές τις περιοχές 

οι υποδομές που λείπουν συχνά παρεμποδίζουν την εφαρμογή των κλασικών 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αντιθέτως, οι λύσεις κινητής 

διακυβέρνησης που βασίζονται στα διαθέσιμα δίκτυα κινητών επικοινωνιών 2G 

είναι εφικτές και είναι μια εύκολη μέθοδος για τις κυβερνήσεις να έρθουν σε 

επαφή με τους πολίτες τους. Η κινητή διακυβέρνηση είναι μια λύση για το 

ψηφιακό χάσμα (digital divide) και μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη 

δημοκρατία. Μακροπρόθεσμα, ενδεικτικό μιας αποτελεσματικής κινητής 

διακυβέρνησης θα είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, χάραξης πολιτικής και τελικά η οικοδόμηση του έθνους. 

 

4.2. Επιτυχία και παράγοντες αποδοχής 

Αν και υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα της κινητής έναντι της ηλεκτρονικής 

(κλασικής) διακυβέρνησης, η επιτυχία της πρώτης δεν είναι ένα σίγουρα κερδισμένο 

στοίχημα. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι 14 κρίσιμοι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιτυχία της κινητής διακυβέρνησης ταξινομημένοι από τον πιο 

σημαντικό μέχρι τον λιγότερο σημαντικό. Όπως βλέπουμε, ο πιο σημαντικός 

παράγοντας είναι το απόρρητο και η ασφάλεια και ακολουθεί η υποδομή. Επίσης, 

σημαντικό ρόλο παρατηρείται ότι έχουν οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των χρηστών 

καθώς και η ποιότητα και η ευχρηστία της εφαρμογής. Με την κατάταξη αυτή γίνεται 

κατανοητό ότι η ζήτηση για εφαρμογές κινητής διακυβέρνησης πρέπει να 

δημιουργείται σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. Οι εφαρμογές αυτές θα είναι 

επιτυχημένες μόνο εάν είναι φιλικές προς τους χρήστες, ικανοποιούν τις προσωπικές 
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τους ανάγκες και επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα με ασφάλεια και 

αξιοπιστία (Al-khamayseh et al., 2007). 

 

Πίνακας 5: Παράγοντες αποδοχής κινητής διακυβέρνησης 

(Al-khamayseh et al., 2007) 

65% Απόρρητο & Ασφάλεια 

55% Υποδομή 

52% Ανάγκες & προτιμήσεις χρηστών 

48% Ποιότητα & ευχρηστία εφαρμογής 

48% Ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

48% Αποδοχή 

48% Κόστος 

  

45% Πρότυπα & πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων 

42% Λογικό πλαίσιο κινητής διακυβέρνησης 

42% Υψηλή διείσδυση κινητής διακυβέρνησης 

39% Διαχείριση υποδομών 

35% Επίγνωση κινητής διακυβέρνησης 

32% Πρόσβαση 

29% Στρατηγική 

26% Αλφαβητισμός ΤΠΕ 

26% Πύλη κινητής διακυβέρνησης 

13% Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα 

10% 
Νομικά θέματα: Ελευθέρωση 

του τηλεπικοινωνιακού τομέα 

  

4.3. Προκλήσεις και εμπόδια 

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάπτυξη των αγορών κινητής 

τηλεφωνίας φαίνεται να ανοίγουν το δρόμο για να εφαρμοστούν παγκόσμια υπηρεσίες 

κινητής διακυβέρνησης. Μέχρι στιγμής έχουν αναλυθεί οι παράγοντες που αυξάνουν 

τη δημοτικότητα και την αποδοχή της κινητής διακυβέρνησης. Παρά το γεγονός ότι 

υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η κινητή διακυβέρνηση θα διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο στο προσεχές μέλλον, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ζητήματα 

και προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Μερικά από τα πιο σημαντικά 

αναφέρονται παρακάτω. 
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Τα εμπόδια της κινητής διακυβέρνησης που πρέπει να ξεπεραστούν αποτελούν 

παράλληλα τις προκλήσεις στον τομέα αυτόν. Οι κύριες κατηγορίες των εμποδίων – 

προκλήσεων είναι οι εξής 4 (Trimi, 2009) (Amos, 2011):  
 

 Τεχνολογικά εμπόδια. Οι κινητές συσκευές είναι συνήθως μικρές σε διαστάσεις 

και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους είναι επίσης περιορισμένη. Η 

ασύρματη δικτύωση εξακολουθεί να είναι πιο αργή από την ενσύρματη. Όσον 

αφορά στο δίκτυο, υπάρχουν ακόμη προβλήματα, όπως αυτό της κάλυψης σε 

αγροτικές περιοχές, της αξιοπιστίας, της διαλειτουργικότητας μεταξύ 

διαφορετικών παρόχων και συσκευών και της ταχύτητας σύνδεσης. Ένα από τα 

μεγαλύτερα όμως προβλήματα, όσον αφορά στους τεχνολογικούς 

περιορισμούς, είναι αυτό της ασφάλειας. 
 

 Οικονομικά εμπόδια. Το κόστος ανάπτυξης ενός δικτύου το οποίο να μπορεί να 

ξεπερνά τα περισσότερα από τα τεχνολογικά προβλήματα είναι ακόμη μεγάλο. 

Επίσης, μεγάλο είναι το κόστος ανάπτυξης εφαρμογών τόσο ηλεκτρονικής όσο 

και κινητής διακυβέρνησης. Επιπλέον, κόστος μπορεί να υπάρχει εάν οι 

εφαρμογές απαιτούν από τους χρήστες να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο 

Διαδίκτυο. 
 

 Εμπόδια υποδομών. Αν και πλέον χρειάζεται ελάχιστη φυσική υποδομή 

δικτύων, είναι μηδαμινή. Στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελεί μεγάλο εμπόδιο 

η έκδοση πιστωτικών καρτών και λογαριασμών για πληρωμές. Επίσης, 

υπάρχουν ορισμένα νομικά προβλήματα, όπως είναι οι ψηφιακές υπογραφές 

στα ηλεκτρονικά έγγραφα και η προστασία και ιδιωτικότητα των χρηστών. 
 

 Ανθρώπινα εμπόδια. Απαιτούνται επιπλέον δεξιότητες τόσο για τους χρήστες 

όσο και για τους προγραμματιστές των εφαρμογών και η κατάρτιση και των 

δύο πλευρών χρειάζεται χρόνο. Όχι μόνο το επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και η 

ιδιοσυγκρασία παίζουν σημαντικό ρόλο για τη χρήση των υπηρεσιών. Στις 

πολυγλωσσικές χώρες είναι σημαντικό οι εφαρμογές να διατίθενται σε πολλές 

γλώσσες, πράγμα δύσκολο. 
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5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Κινητές λύσεις μπορούν να κατασκευαστούν με διάφορους τρόπους. Πιο 

συγκεκριμένα, με ποικίλες επιλογές σε δίκτυα, κανάλια, back-end συστήματα, 

συσκευές και εφαρμογές. Με επίκεντρο σε καθορισμένες υπηρεσιακές ανάγκες, η 

κατανόηση των τεχνολογικών επιλογών είναι κεντρικής σημασίας για τον 

αποτελεσματικό προσδιορισμό και την ανάπτυξη προσιτών, βιώσιμων και επιτυχών 

φορητών λύσεων. 

 

5.1. Κανάλι ήχου (Voice channel) 

Οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνονται σε λειτουργίες του τηλεφώνου 

όπως είναι οι κινητές εφαρμογές, το κινητό Διαδίκτυο και τα γραπτά μηνύματα. Παρ’ 

όλα αυτά, η φωνή παραμένει μια σημαντική λειτουργία για τις κινητές επικοινωνίες. Η 

φωνή λειτουργεί σε όλα τα δίκτυα τηλεφωνίας και σε όλα τα κινητά τηλέφωνα. Το 

κανάλι φωνής έχει μεγάλη χωρητικότητα για ανταλλαγή πληροφοριών. Τα φωνητικά 

συστήματα δεν απαιτούν επιπλέον επιμόρφωση των χρηστών διότι όλοι είναι ήδη 

εξοικειωμένοι. Τα φωνητικά συστήματα μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα σε 

πολλαπλές γλώσσες  ή σε τοπικές γλώσσες που δεν υποστηρίζονται από όλες τις 

συσκευές (Eskanda et al., 2011). 

 

5.1.1. VoiceXML 

Η VXML είναι τυποποιημένη μορφή του W3C, υπεύθυνου για την τυποποίηση 

προτύπων Διαδικτύου. Μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές ήχου μέσω της VXML 

με τον ίδιο τρόπο που αναπτύσσονται οπτικές εφαρμογές μέσω της HTML. Τα αρχεία 

VXML ερμηνεύονται από ένα πρόγραμμα περιήγησης φωνής, το οποίο επιτρέπει 

στους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με τη χρήση φωνής και προ-

ηχογραφημένων ήχων και μπορεί να συμπληρωθεί από τη χρήση πληκτρολογίων και 

μικρών οθονών (Eskanda et al., 2011).  
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Ο κύριος στόχος της VXML είναι να προσφέρει την πλήρη δύναμη της 

ανάπτυξης των εφαρμογών και της παράδοσης περιεχομένου (content delivery) web 

στις εφαρμογές φωνής καθώς και να ελευθερώσει τους προγραμματιστές τέτοιων 

εφαρμογών από τον προγραμματισμό χαμηλού επιπέδου και τη διαχείριση των πόρων. 

Παράλληλα, επιτρέπει το συνδυασμό των υπηρεσιών φωνής με τις υπηρεσίες 

δεδομένων (data services), οι οποίες χρησιμοποιούν το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή 

(Client – Server model) (Μπούμπουκα, 2006). 

Μια υπηρεσία φωνής αποτελεί μια ακολουθία φωνητικής αλληλεπίδρασης 

μεταξύ ενός χρήστη και μιας πλατφόρμας εφαρμογής (Implementation Platform), ενώ 

οι διάλογοι παρέχονται από τους εξυπηρετητές εγγράφων (Document Servers). Οι 

εξυπηρετητές εγγράφων υποστηρίζουν (maintain) την επιχειρηματική λογική των 

υπηρεσιών συνολικά, εκτελούν λειτουργίες σύνδεσης με Β.Δ. και κληρονομικές 

λειτουργίες συστήματος (Database and legacy system operations) και παράγουν τους 

διαλόγους (Μπούμπουκα, 2006). Παρακάτω (Εικόνα 4) φαίνεται ο τρόπος με τον 

οποίο συνεργάζονται τα διάφορα συστατικά (components) του αρχιτεκτονικού 

μοντέλου για την εκτέλεση μιας VXML εφαρμογής. 

 

 

 

 

Εξυπηρετητής Εγγράφων 

Πλαίσιο 
Διερμηνέα 
VoiceXML 

Πλατφόρμα Εφαρμογής 

Διερμηνέας VoiceXML 

Αίτημα Έγγραφο 

Εικόνα 6: Αρχιτεκτονικό μοντέλο VXML 

(Πηγή: Yemisis Inc.) 
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Ένας εξυπηρετητής εγγράφων (Document Server) (π.χ. ένας εξυπηρετητής 

δικτύου) επεξεργάζεται τα αιτήματα / έγγραφα από μια εφαρμογή πελάτη (client) 

μέσω του πλαισίου του διερμηνέα VoiceXML (VoiceXML Interpreter Context). Ο 

εξυπηρετητής παράγει και στέλνει ως απάντηση τα έγγραφα VXML. Το πλαίσιο 

διερμηνέα VoiceXML μπορεί να ελέγχει τις εισόδους από τους χρήστες παράλληλα με 

το διερμηνέα VoiceXML (VoiceXML Interpreter). Για παράδειγμα, το πλαίσιο 

διερμηνέων VoiceXML μπορεί πάντα να αναγνωρίσει μια ειδική φράση διαφυγής, η 

οποία τερματίζει την εφαρμογή, ή φράσεις διαφυγής που αλλάζουν τις προτιμήσεις 

των χρηστών, λ.χ. την ένταση (Μπούμπουκα, 2006). 

Η πλατφορμα εφαρμογής ελέγχεται από το πλαίσιο διερμηνέα VoiceXML και 

από το διερμηνέα VoiceXML. Για παράδειγμα, σε μια διαδραστική εφαρμογή φωνής, 

το πλαίσιο διερμηνέα VoiceXML μπορεί να είναι υπεύθυνο για την ανίχνευση μιας 

εισερχόμενης κλήσης, την ανάκτηση του αρχικού εγγράφου VoiceXML της 

εφαρμογής και την απαντήση στην κλίση, ενώ ο διερμηνέας VoiceXML διεξάγει το 

διάλογο (μετά την απάντηση). Η πλατφόρμα εφαρμογής παράγει γεγονότα ως 

απάντηση στις ενέργειες των χρηστών (π.χ. λήψη προφορικής εισόδου, αποσύνδεση) 

καθώς και γεγονότα συστήματος (π.χ. λήξη χρονόμετρου). Μερικά από αυτά τα 

γεγονότα χρησιμοποιούνται από τον ίδιο το διερμηνέα VoiceXML, όπως 

διευκρινίζεται στο έγγραφο VoiceXML, ενώ άλλα χρησιμοποιούνται από το πλαίσιο 

διερμηνέα VoiceXML (Μπούμπουκα, 2006). 

 

5.2. Κανάλι σημάτων (Signaling channel) 

 

5.2.1. SMS 

Το SMS είναι σχετικά εύκολο στη χρήση και η δημοτικότητά του είναι 

ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στους νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών όσο και στις ΜΚΟ. Τα 

μηνύματα γραπτού κειμένου έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας 

σε όλο τον κόσμο ενώ πολλές εφαρμογές έχουν ενσωματώσει λειτουργίες αποστολής 

και λήψης SMS. Οι κυβερνήσεις και οι ΜΚΟ χρησιμοποιούν συχνά το SMS για να 

κοινοποιούν στους πολίτες διάφορα θέματα, να τους ενημερώνουν για διάφορες 
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ειδήσεις και τον καιρό και να τους στέλνουν ειδοποιήσεις σχετικά με θέματα έκτακτης 

ανάγκης και υγειονομικής περίθαλψης (Eskanda et al., 2011). 

Μειονεκτήματα του SMS είναι οι περιορισμοί που έχει για τα άτομα με χαμηλή 

παιδεία ή/και με γλωσσικά εμπόδια, το κόστος σε σχέση με τις υπηρεσίες δεδομένων 

(λ.χ. το GPRS), ορισμένα θέματα ασφάλειας που έχει και τα ψεύτικα SMS που 

μπορούν να σταλούν μέσω Διαδικτύου (Eskanda et al., 2011). 

 

5.2.2. USSD 

Δημιουργήθηκε ειδικά για τις τυπικές συσκευές GSM. Τα USSD μηνύματα 

μεταφέρονται συνήθως από κανάλια σημάτων δικτύου, εν αντιθέσει με το MMS του 

οποίου τα μηνύματα μεταφέρονται μέσω ασύρματης σύνδεσης δεδομένων. Το USSD 

είναι δωρεάν, απλό, λογικό στη χρήση, φθηνό και προσιτό, επιτρέπει τη μαζική 

χρήση, παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ενημέρωσης και ψηφοφορίας και παρέχει 

μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών για συναλλαγές κινητής τραπεζικής 

(mobile banking). Παρ’ όλα αυτά, τα USSD μηνύματα έχουν και ορισμένα βασικά 

μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα, δε μπορούν να σωθούν ή να προωθηθούν, είναι 

δύσκολο να θυμάται κανείς τους κωδικούς τους και η χρήση τους δεν είναι πάντα 

αξιόπιστη λόγω του ότι βασίζονται σε συνεδρίες βάσει χρονικών ορίων (Eskanda et 

al., 2011). 

 

5.2.3. WAP 

Το WAP είναι ένα παγκόσμιο, ανοιχτό πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει στους 

χρήστες κινητών τηλεφώνων με ασύρματες δυνατότητες σύνδεσης να έχουν εύκολη 

και άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες και να αλληλεπιδρούν με 

κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι κινητές συσκευές συνήθως χρησιμοποιούν ένα 

πρόγραμμα περιήγησης WAP, το οποίο έχει πρόσβαση σε ιστοσελίδες που είναι 

γραμμένες ή μετατρέπονται σε WML. Αυτό το πρόγραμμα περιήγησης έχει ελάχιστες 

απαιτήσεις σε υλικό (hardware), μνήμη και επεξεργαστική ισχύ. Το WAP παρέχει 

υπηρεσίες ανεξάρτητα από την οικογένεια της συσκευής. Βέβαια, έχει και αυτό τα 

προβλήματά του κυρίως σε ό,τι αφορά τα WML Scripts και την ασφάλεια της κινητής 

συσκευής (Eskanda et al., 2011). 
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5.3. Κανάλι δεδομένων (Data channel) 

 

5.3.1. MMS 

Το MMS είναι παρόμοιο με το SMS για μεταφορά δεδομένων, αλλά με 

πρόσθετη λειτουργικότητα κάνοντας επισύναψη βίντεο και ήχου μαζί με την εγγραφή 

κειμένου. Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο WAP για την πρόσβαση και προβολή 

περιεχομένου. Το MMS επιτρέπει την εύκολη και μαζική αποστολή μηνυμάτων και σε 

συνδυασμό με την κινητή σύνδεση στο Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

δώσει πρόσβαση στους χρήστες σε μία ιστοσελίδα ή/και σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. 

Το MMS συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο κυρίως στον τομέα της κινητής διαφήμισης. 

Από τη σκοπιά των δημοσίων υπηρεσιών, μπορεί να έχει ένα ευρύ φάσμα 

δυνατοτήτων, π.χ. στον ιατρικό τομέα (Eskanda et al., 2011). 

Ωστόσο, η τεχνολογία του MMS δεν είναι συμβατή με τα απλά τηλέφωνα, 

κοστίζει περισσότερο από ότι το SMS και το περιεχόμενό του δεν είναι πάντα καλά 

προσαρμοσμένο στην κάθε συσκευή. Επίσης, έχει πρόβλημα με τη μεταφορά 

κακόβουλου λογισμικού και έχει χαμηλότερα ποσοστά ανάγνωσης και ανταπόκρισης 

από το SMS (Eskanda et al., 2011). 

 

5.3.2. Εφαρμογές δεδομένων και κινητό διαδίκτυο 

Η υπηρεσία δεδομένων περιλαμβάνει τη μεταφορά των δεδομένων από και 

προς το κινητό τηλέφωνο. Η διάδοση όλο και καλύτερων κινητών συσκευών και η 

διαθεσιμότητα καλύτερης κάλυψης δεδομένων είναι δύο τάσεις που ωθούν την 

ανάπτυξη του κινητού Διαδικτύου. Η δημιουργία καλύτερων υπηρεσιών και 

μικρότερων και φθηνότερων κινητών τηλεφώνων έχει οδηγήσει σε μια τεράστια 

έκρηξη την κινητή τεχνολογία που ξεπερνά την αύξηση οποιασδήποτε άλλης 

υπολογιστικής τεχνολογίας. Οι ευκαιρίες του κινητού Διαδικτύου, με πλουσιότερο 

περιεχόμενο και πιο σύνθετες εφαρμογές, επεκτείνονται τόσο στις αναπτυγμένες όσο 

και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δωρεάν και βελτιωμένες εφαρμογές περιήγησης 

γίνονται διαθέσιμες για χαμηλού κόστους κινητά τηλέφωνα. Χρησιμοποιώντας 

συμπιεσμένες μορφές δεδομένων, αυτά τα προγράμματα μπορούν να αποδώσουν καλά 

με τεχνολογίες χαμηλού εύρους ζώνης, όπως είναι το GPRS (Eskanda et al., 2011).



 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
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6. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

Τόσο η ηλεκτρονική όσο και η κινητή διακυβέρνηση βρίσκει πρακτική 

εφαρμογή σε πολλούς διαφορετικούς τομείς δραστηριοτήτων, όπως: 

 στην Οικονομία (Φορολογία), 

 στην Εύρεση Εργασίας, 

 στην Υγεία, 

 στην Προστασία (Ασφάλεια) του Πολίτη, 

 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι). 

Σκοπός της ερευνητικής προσέγγισης είναι να καταγράψει τη σύγχρονη 

ελληνική πραγματικότητα και να δείξει σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί έργα 

(υπηρεσίες και εφαρμογές) ηλεκτρονικής και κινητής διακυβέρνησης στους παραπάνω 

τομείς. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της 

τηλεπικοινωνιακής υποδομής του δημοσίου τομέα επιδιώκεται με το ακόλουθο έργο: 

 

Όνομα υπηρεσίας: ‘‘Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ’’. 

 

Δημόσιος φορέας: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

 

Περιγραφή: 

Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί το πρώτο εθνικό (πανελλαδικής εμβέλειας), 

εσωτερικό (Intranet) δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης. Υπόσχεται να παρέχει, με 

εγγυημένο τρόπο και σύμφωνα προς συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και 

πρότυπα, τηλεπικοινωνιακές και τηλεματικές υπηρεσίες μεγάλης έκτασης και 

κλίμακας. Απευθύνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια και καλύπτει τις ανάγκες 

1.800 περίπου επιμέρους δημοσίων διοικητικών φορέων. Άρα, ως δίκτυο κάνει 

αισθητή την παρουσία του σε 1.800 περίπου διαφορετικά σημεία.  
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 Η ιδέα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ δεν είναι αυθύπαρκτη. Έχει προηγηθεί η λειτουργία 

αντίστοιχων ευρωπαϊκών δικτύων, που λειτουργούν ως πρότυπα, στο πλαίσιο 

λειτουργίας προγραμμάτων υποστήριξής τους. 

Ο στόχος των προγραμμάτων IDA 1, 2 (1995 έως 1997 και 2002 αντίστοιχα) 

είναι η δημιουργία τηλεματικών δικτύων ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των 

επιμέρους ευρωπαϊκών εθνικών διοικήσεων. Η δημιουργία και λειτουργία αυτών των 

δικτύων υπηρετούν την ανάγκη για βελτίωση της διαλειτουργικότητας, η οποία με τη 

σειρά της εγγυάται τον περιορισμό του κόστους και την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΣΥΖΕΥΞΙΣ στους φορείς του Ελληνικού 

Δημοσίου Τομέα είναι ποικίλες. Συγκεκριμένα, 

 

α) Παρέχει φωνητικές υπηρεσίες. 

Προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας και τηλεομοιοτυπίας εντός του Δικτύου (ατελείς 

υπηρεσίες εσωτερικής τηλεφωνίας) καθώς και υπηρεσίες επικοινωνίας πολλών 

επιπέδων (αστικής, υπεραστικής, κινητής και διεθνούς) εκτός του Δικτύου. 

 

β) Παράλληλα δίνει στους φορείς του Δημοσίου τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν 

δεδομένα και εικόνα (βίντεο). 

Οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν 

εσωτερικά μέσω του Δικτύου, να προσπελαύνουν κατά τις ανάγκες τους 

διαφορετικούς τόπους στο Διαδίκτυο, να μετέχουν σε τηλεδιασκέψεις, να 

παρακολουθούν τηλεκπαιδευτικά μαθήματα καθώς και να παρέχουν πρόσβαση στις 

πηγές πληροφοριών τους σε επιλεγμένους χρήστες, κατόπιν αίτησης των τελευταίων. 

 

Στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ η διακίνηση φωνής, δεδομένων και εικόνας γίνεται πάνω από το ίδιο 

καλώδιο. 

Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι ένα δίκτυο πολλαπλών υπηρεσιών, το οποίο 

διακρίνεται από συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά: 
 
 

 Υποστηρίζει τη διακίνηση κάθε μορφής πληροφορίας σε απευθείας σύνδεση 

(on-line).  
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 Είναι συμβατό με τον τεχνολογικό εξοπλισμό των υπαρχόντων και 

λειτουργούντων τοπικών δικτύων (LAN) και με τα τηλεφωνικά κέντρα των 

φορέων του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, η συμβατότητα αυτή συνοδεύεται 

από το διαχωρισμό του ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τα άλλα επιμέρους δίκτυα των 

φορέων, ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα διαχείρισης και να μπορεί το 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ να αναπτύσσεται ανεξάρτητα από αυτά. 
 

 Κάνει χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα πλέον σύγχρονα 

πρωτόκολλα δικτύων. 
 

 Παρέχει υπηρεσίες εγγυημένης ποιότητας (βασισμένες στη Συμφωνία Επιπέδου 

Παρεχομένων Υπηρεσιών (SLA)). 
 

 Καλύπτει τις διοικητικές ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού φορέων (περίπου 

1.800). 
 

 Εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια ενεργοποιώντας συνολικά, σε 

όλους τους νομούς της χώρας, 120 έως 180 κόμβους διανομής / συγκέντρωσης. 
 

 Είναι ανοιχτό σε μελλοντική επέκταση. 
 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. 

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ εντάσσεται σε μια ευρεία προσπάθεια ανάπτυξης 

πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, εντός του πεδίου δραστηριοτήτων 

της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. 

Άνευ της ύπαρξης τέτοιου είδους υποδομών, οι δράσεις των επιχειρησιακών 

σχεδίων των δημοσίων φορέων δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν. Η σχεδιαζόμενη 

αυτή ανάπτυξη ΤΠΕ θα υποστηρίξει την απρόσκοπτη και ταχεία ροή πληροφοριών 

μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και θα αποτελέσει τη βάση για την παροχή 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 

6.1. Οικονομία (Φορολογία) 

Όνομα υπηρεσίας: ‘‘TAXISnet’’. 

 

Δημόσιος φορέας: Γ.Γ.Π.Σ.  
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Περιγραφή: 

Ένα από τα επιτυχημένα παραδείγματα που έχει επιδείξει η Ελλάδα είναι το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας TAXIS. Πρόκειται για ένα 

εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη όλων των 

λειτουργιών της φορολογικής διαχείρισης τόσο στις ΔΟΥ όσο και στα κεντρικά τους 

υποκαταστήματα καθώς και στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Το ΤΑΧΙS παρέχει τη 

δυνατότητα τήρησης Β.Δ. όχι μόνο τοπικά στις ΔΟΥ (αποκεντρωμένη λειτουργία), 

αλλά και κεντρικά (ΚΕ.Π.Υ.Ο.) καθώς και τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης (on-

line) των 300 ΔΟΥ με τα ΚΕ.Π.Υ.Ο. 

Το 2000 το Ο.Π.Σ. TAXIS επεκτάθηκε με τη δημιουργία ενός εξωστρεφούς 

συστήματος, του TAXISnet, το οποίο ως στόχους είχε 

 την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω 

του Διαδικτύου, προσφέροντάς και στις δύο πλευρές ποιοτική, άμεση και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση, 

 την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, 

 την 24ωρη συνεχή λειτουργία, 

 την αναβάθμιση της ποιοτικής ενημέρωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων 

σχετικά με φορολογικά θέματα και 

 τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων υποβολής των Δηλώσεων Εισοδήματος με τη 

χρήση των ΤΠΕ. 

Το σύστημα προσφέρει διαχείριση μητρώου φορολογουμένων (πολιτών και 

επιχειρήσεων), φορολογία εισοδήματος, φορολογία κεφαλαίου, φορολογία οχημάτων, 

λοιπούς φόροι (χαρτόσημο, φόροι κατανάλωσης), Φ.Π.Α., φόρο μεγάλης ακίνητης 

περιουσίας, κώδικα βιβλίων και στοιχείων, εικόνα φορολογουμένου (συνθετικά από 

όλα τα υποσυστήματα), διασταύρωση στοιχείων, ελέγχους φορολογουμένων, 

δικαστικές ενέργειες, πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας 

ΔΟΥ, λογιστική εσόδων (παρακολούθηση οφειλών - φορολογικές ενημερότητες), 

λογιστική εξόδων, έλεγχο και επιθεώρηση ΔΟΥ. 
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Αρχικά, το TAXISnet έδινε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής πιστωτικών 

και μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. Σήμερα, παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών, π.χ. 

έκδοση μέσω φαξ αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από το σύστημα 

TAXISphone, ηλεκτρονική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα εκκαθάρισης του 

φόρου εισοδήματος, ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων και χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και υποβολή των 

συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πολιτών. Η μελλοντική επέκταση του 

TAXISnet προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και άλλων φορολογικών 

δηλώσεων (Φ.Μ.Υ.), ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων και παραστατικών στα 

τελωνεία, ηλεκτρονικών πληρωμών φόρου και ηλεκτρονικής προσωπικής 

ενημέρωσης. 

Tο TAXIS λειτουργεί μέχρι τώρα με μεγάλη επιτυχία, αφού ένα σημαντικό 

ποσοστό των φορολογουμένων πολιτών το χρησιμοποιεί. Ως κίνητρο για τη διάδοση 

της εφαρμογής λειτουργεί τόσο οι φορολογικές ελαφρύνσεις που παρέχονται στους 

χρήστες της εφαρμογής όσο και η ευκολία χρήσης της.  

Εικόνα 7: Αρχική σελίδα "TAXISnet" 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                                                  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
                                                                                                                  ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

-41- 

6.2. Εύρεση Εργασίας 

Όνομα υπηρεσίας: ‘‘Αναζήτηση και Εύρεση Εργασίας’’. 

 

Δημόσιος φορέας: ΟΑΕΔ.  

 

Περιγραφή: 

Μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ παρέχεται τόσο στους πολίτες όσο και στους 

εργοδότες η δυνατότητα αναζήτησης εργασίας ή προσωπικού αντίστοιχα. Εισάγοντας 

τα κριτήρια της θέσης εργασίας ή του εργαζομένου και βάσει της γεωγραφικής 

περιοχής ενδιαφέροντος, εμφανίζεται μια λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των 

επιχειρήσεων οι οποίες ζητούν υπαλλήλους ή των πολιτών οι οποίοι ζητούν εργασία. 

Η διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στους 

αναζητούντες εργασία για την εύρεση των όσο το δυνατόν κατάλληλων θέσεων 

εργασίας, οι οποίες παρέχονται από εργοδότες. 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αναβαθμισμένες και 

εξατομικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, λ.χ. μπορεί να υποβάλει σύντομο 

βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή σε προγράμματα 

απασχόλησης, να λάβει Βεβαίωση Ανεργίας, Βεβαίωση Επιδότησης κτλ. 

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για την ύπαρξη ενδιαφέροντος 

από την πλευρά των εργοδοτών ή/και για την ύπαρξη κατάλληλων θέσεων εργασίας 

σχετικά με την ειδικότητα (αντικείμενο) που ενδιαφέρεται, από τον αυτόματο 

μηχανισμό αντιστοίχισης αγγελιών για θέσεις εργασίας με βιογραφικά. Επίσκεψη στον 

προσωπικό χώρο του χρήστη (Profile) μπορεί να πραγματοποιήσει κανείς επιλέγοντας 

το όνομα του χρήστη, το οποίο εμφανίζεται μετά τη διαδικασία σύνδεσης στο 

σύστημα. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα στοιχεία επικοινωνίας, ο χρήστης 

υποχρεούται να ενημερώσει το προφίλ του. 

Στη συγκεκριμένη υπηρεσία η Ελλάδα έχει πετύχει το υψηλότερο επίπεδο 

ψηφιακής ολοκλήρωσης, από το έτος της παροχής της (2002), ενώ παρόμοια πορεία 

ακολουθεί και η πλειοψηφία των κρατών – μελών της Ε.Ε.   



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                                                  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
                                                                                                                  ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

-42- 

6.3. Υγεία 

1) Όνομα υπηρεσίας: ‘‘ΙΚΑnet’’. 

 

Δημόσιος φορέας: Γ.Γ.Κ.Α. 

 

Περιγραφή: 

Το ΙKAnet αποτελεί το επιχειρησιακό δίκτυο του ΙΚΑ και εξυπηρετεί 393 

Σημεία Εγκατάστασης Πανελλαδικά. Με το ΙΚΑnet συνδέονται όλα τα 

υποκαταστήματα του ΙΚΑ και τα λοιπά σημεία εγκατάστασης με τις Κεντρικές 

Υπηρεσίες του ΙΚΑ, παρέχοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και μειωμένο 

τηλεπικοινωνιακό κόστος.  

Πλέον, με τη σύνδεση του δικτύου του ΙΚΑ – ΙΚΑnet με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, όλα 

τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ αποκτούν "ορατότητα" στο Εθνικό Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, 

με στόχο την ασφαλή και γρήγορη εκμετάλλευση πολλών ηλεκτρονικών εφαρμογών 

οι οποίες εξυπηρετούνται από τα δύο δίκτυα. 

Με αυτόν τον τρόπο, το ΙΚΑ και τα υποκαταστήματά του μέσω της νέας 

σύνδεσης: 

 απέκτησαν πρόσβαση και μπορούν πλέον να λειτουργήσουν τις ηλεκτρονικές 

εφαρμογές του ΑΜΚΑ στο ΗΔΙΚΑ,  

 συνδέθηκαν με το δίκτυο s-TESTA και αντίστοιχες ευρωπαϊκές Β.Δ., 

 συνδέθηκαν με το VPN-1 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ και το δίκτυο των ΚΕΠ για 

εξωστρέφεια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ προς τα ΚΕΠ, 

 συνδέθηκαν με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 

και τη Γ.Γ.Κ.Α. και 

 μπορούν να αξιοποιήσουν πρόσθετες τηλεματικές υπηρεσίες φωνής, δεδομένων 

και εικόνας του Εθνικού Δικτύου.  

Η όλη σχεδίαση και υλοποίηση του δικτύου έχει γίνει με τον κανόνα παροχής 

υπηρεσιών μεταγωγής δεδομένων υψηλού επιπέδου (SLA), έτσι ώστε σε κάθε 

περίπτωση να εξασφαλίζονται υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας (MRTD, 

Packet Delivery) και η διαθεσιμότητα του δικτύου να είναι μεγαλύτερη του 99,7%.  
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2) Όνομα υπηρεσίας: ‘‘Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καταχώρησης και Εκτέλεσης 

Συνταγών Φαρμάκων’’. 

 

Δημόσιος φορέας: Γ.Γ.Κ.Α. 

 

Περιγραφή: 

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-Prescription) ονομάζεται η μεθοδολογία 

σύνταξης, καταχώρησης, επεξεργασίας και φύλαξης ιατρικών συνταγών με χρήση 

υπολογιστικών συστημάτων και ειδικού ιατρικού λογισμικού. 

Στην Ελλάδα η εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης συνταγών 

φαρμάκων (ηλεκτρονική συνταγογράφηση) ανατέθηκε στην εταιρεία ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και 

έχει ως στόχο την ένταξη των τεσσάρων μεγαλύτερων ασφαλιστικών ταμείων της 

χώρας στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ 

και ΟΠΑΔ τα οποία τώρα συνενώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ). Η Εταιρεία υποστηρίζει τους 

χρήστες της εφαρμογής (ιατρούς και φαρμακοποιούς) με τη λειτουργία γραφείου 

αρωγής χρηστών (help desk) το οποίο λειτουργεί καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο 

(τηλέφωνο επικοινωνίας: 11131) ενώ η ομάδα εργασίας της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης διοργανώνει διαρκώς σεμινάρια εκπαίδευσης στους  χρήστες. Το 

Εικόνα 8: Αρχική σελίδα "ΙΚΑnet" 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
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έργο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συμβάλλει στην ομαλή και απρόσκοπτη 

ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των ιατρών που συνταγογραφούν, των 

Πληροφοριακών Συστημάτων ΦΚΑ που ελέγχουν, εγκρίνουν και καλύπτουν 

οικονομικά τη δαπάνη και των φαρμακείων, εξομαλύνοντας τις υπάρχουσες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στόχος είναι τα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν 

από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης να αξιοποιηθούν για τη 

χάραξη της ευρύτερης στρατηγικής στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης στην 

Ελλάδα. 

 

3) Όνομα υπηρεσίας: ‘‘Διαθεσιμότητα υπηρεσιών και Κλείσιμο ραντεβού’’. 

 

Δημόσιος φορέας: Υπουργείο Υγείας. 

 

Περιγραφή: 

 Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχονται στους χρήστες πληροφορίες για τα 

εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, τους δίνεται η δυνατότητα να κατεβάζουν 

πρότυπα έντυπα νοσηλίων και χορήγησης φαρμάκων καθώς και να κλείνουν 

τηλεφωνικά ραντεβού με τα νοσοκομεία. 

 

 

Εικόνα 9: Αρχική σελίδα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 
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6.4. Προστασία του Πολίτη 

Όνομα υπηρεσίας: ‘‘Ελληνική Αστυνομία’’. 

 

Δημόσιος φορέας: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Ελληνική Αστυνομία. 

 

Περιγραφή: 

 Η Ελληνική Αστυνομία με τον «Οδηγό του Πολίτη» παρέχει χρήσιμες 

συμβουλές στους τελευταίους σχετικά με μείζονα θέματα προστασίας – ασφάλειάς 

τους. Ενδεικτικά, δίνει συμβουλές σχετικά με την ασφαλή πρόσβαση στο Διαδίκτυο, 

την ενδοσχολική βία - εκφοβισμό, την κλοπή - ληστεία, την ενδοοικογενειακή βία, 

θέματα ναρκωτικών και την προφύλαξη και προστασία των παιδιών από πράξεις 

ασέλγειας ή/και κακοποίησης. Επίσης, ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με διάφορα 

δικαιολογητικά που χρειάζονται, λ.χ. για την έκδοση διαβατηρίου. 

 

 

 

  

 

Εικόνα 10: Σελίδα χρήσιμων συμβουλών ΕΛ.ΑΣ. 
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6.5. Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι) 

 Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά ορισμένες εφαρμογές κινητής 

διακυβέρνησης που έχουν υλοποιηθεί σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πιο 

συγκεκριμένα σε επίπεδο Δήμων. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικοί Δήμοι οι οποίοι 

έχουν υλοποιήσει τέτοιες εφαρμογές και αυτές περιγράφονται αναλυτικά. 

 

○ Δήμος Θεσσαλονίκης 

Όνομα εφαρμογής: ‘‘Municipality of Thessaloniki’’. 

 

Κόστος: Δωρεάν. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις: 

 Η υλοποίηση της εφαρμογής απαιτεί λειτουργικό σύστημα Android με έκδοση 

2.2 ή νεότερη. 

 Μέγεθος εφαρμογής 7,3 MB. 

 

Περιγραφή: 

O Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της αναβάθμισης των Υπηρεσιών του 

προς τους πολίτες - δημότες παρέχει μια εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα 

(smartphones) η οποία περιλαμβάνει τη χαρτογραφική και περιγραφική πληροφορία 

του portal http://gis.thessaloniki.gr στην κινητή τηλεφωνία και γενικά στις φορητές 

συσκευές. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχουν ήδη εισαχθεί, 

ή που θα εισάγονται μελλοντικά, στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) 

και που έχουν σχέση με Σημεία ενδιαφέροντος, με Δρομολογήσεις εντός του Δήμου 

(εύρεση και πλοήγηση), με Αναζήτηση διεύθυνσης με οδό και αριθμό για τους 

Δήμους Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας κτλ. 

Στις περιπτώσεις που η εφαρμογή δίνει συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87, αυτές έχουν 

προέλθει από μετασχηματισμό συντεταγμένων από το Σύστημα του Δήμου 

Θεσσαλονίκης στο ΕΓΣΑ’87, με πολυωνυμικό μετασχηματισμό και όχι με απευθείας 

μετρήσεις πεδίου από πολυγωνομετρικά και τριγωνομετρικά σημεία. Το βασικό 

σύστημα αναφοράς για το Δήμο Θεσσαλονίκης συνεχίζει να είναι το τοπικό σύστημα 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://gis.thessaloniki.gr%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGJ8C2Eau5BS2aG0gcbGN494IL7Mw&sa=D&usg=AFQjCNE-ytiRmVazWBUQykQTJIM-ODg7RA
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που χρησιμοποιεί τα τελευταία χρόνια. Η υλοποίηση συντεταγμένων στο χώρο από το 

χρήστη πρέπει να γίνεται με τη σωστή χρήση και έλεγχο των γεωδαιτικών σημείων 

αναφοράς (τριγωνομετρικά, υψομετρικές αφετηρίες και πολυγωνομετρικά σημεία) 

που παρέχονται από την εφαρμογή, σε τοπικό σύστημα αναφοράς. Οι πληροφορίες για 

τα σημεία ενδιαφέροντος καταχωρήθηκαν όπως αυτά χορηγήθηκαν από τους 

αρμόδιους φορείς. 

Το σημείο που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η δυνατότητα που μπορεί να έχει 

ο πολίτης να αναζητά τις πληροφορίες αυτές από τη Β.Δ. της πόλης και η παρουσίαση 

αυτών στην κινητή συσκευή του. Από την πλευρά του τελικού χρήστη, για τη χρήση 

του συστήματος απαιτείται ενεργή πρόσβαση στο Διαδίκτυο (προτείνεται δίκτυο 3G). 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν αποθηκεύει ή χρησιμοποιεί στοιχεία χρήσης (π.χ. 

θέση, αναζητήσεις, προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη συσκευή). 

 

Χαρακτηριστικά: 

 Πολύ λεπτομερής χάρτης της Θεσσαλονίκης. 

 4 υβριδικά στρώματα για την εμφάνιση των λωρίδων ποδηλάτων, των ζωνών 

στάθμευσης κτλ. 

 Αναζήτηση ανάμεσα σε 30.000 σημεία 

ενδιαφέροντος και σε 20 κατηγορίες. 

 Εργαλείο εύρεσης διεύθυνσης.  

 

Εικόνα 11: Εύρεση 

Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 
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○ Δήμος Μήλου 

Όνομα εφαρμογής: ‘‘Milos Travel Guide’’. 
 

Κόστος: Δωρεάν. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις: 

 Η υλοποίηση της εφαρμογής απαιτεί λειτουργικό σύστημα Android με έκδοση 

2.2 ή νεότερη. 

 Μέγεθος εφαρμογής 15 MB. 

 

Περιγραφή: 

Η εφαρμογή Milos Travel Guide είναι ο επίσημος ταξιδιωτικός οδηγός για το 

νησί της Μήλου. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για εκείνους που επιθυμούν να 

επισκεφτούν το νησί αλλά και για εκείνους που ενδιαφέρονται να το γνωρίσουν. 

Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς και τους τρόπους πρόσβασης στο νησί, τα χρήσιμα τηλέφωνα, τη διαμονή 

σε κάθε περιοχή, τις παραλίες, τα αξιοθέατα, τη νυχτερινή ζωή, τις εκδηλώσεις που 

Εικόνα 12: Εύρεση 

Σημείου Ενδιαφέροντος 
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λαμβάνουν χώρα στο νησί, την τοπική αγορά και τις διάφορες δραστηριότητες στις 

οποίες μπορεί να συμμετέχει. Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει μια πλούσια 

φωτογραφική συλλογή από διάφορα τοπία της Μήλου. 

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί χωρίς να είναι συνδεδεμένη στο 

Διαδίκτυο. Προτείνεται στο χρήστη αμέσως μετά το κατέβασμα και την εγκατάστασης 

της εφαρμογής να επιλέξει ΄΄Συγχρονισμό΄΄, ώστε η εφαρμογή να ενημερωθεί με όλα 

τα νέα δεδομένα του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Δήμου Μήλου. 

 

Λειτουργίες: 

 Χρήσιμες πληροφορίες, 

 Διαμονή, 

 Εστίαση, 

 Αξιοθέατα, 

 Δραστηριότητες, 

 Χάρτες, 

 Χρήσιμα τηλέφωνα, 

 Ημερολόγιο εκδηλώσεων. 

 

Εικόνα 14: Αρχική σελίδα 

"Milos Travel Guide" 

Εικόνα 13: Λειτουργίες 

"Milos Travel Guide" 
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Εικόνα 16: Ημερολόγιο εκδηλώσεων 

"Milos Travel Guide" 

Εικόνα 15: Ενημέρωση καιρού 

"Milos Travel Guide" 
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7. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Το κεφάλαιο αυτό έχει ως σκοπό να καταγράψει τη σύγχρονη πραγματικότητα 

που επικρατεί σε διάφορα κράτη του εξωτερικού, τόσο της Ε.Ε. όσο και του 

υπόλοιπου κόσμου, όσον αφορά στις υπηρεσίες και τις εφαρμογές της κινητής 

διακυβέρνησης καθώς και σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί. 

 

7.1. Ευρώπη 

 

7.1.1. Σουηδία 

Όνομα υπηρεσίας: ‘‘Swedish National Labour Market Board’’ 

(‘‘Η Εθνική Σουηδική Επιτροπή για την Αγορά Εργασίας’’). 

 

Δημόσιος φορέας: Υπουργείο Εργασίας. 

 

Περιγραφή: 

Το 1995 η Εθνική Σουηδική Επιτροπή για την αγορά εργασίας ξεκίνησε το 

πρόγραμμα «Τράπεζα κενών θέσεων», όπου όλες οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας οι 

οποίες αναφέρονταν στα γραφεία εύρεσης εργασίας της Σουηδίας ανακοινώνονταν 

στο Διαδίκτυο. Η απλή ανακοίνωση των διαθέσιμων θέσεων αντικαταστάθηκε από 

μια σειρά διαδραστικών υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζουν τους ανέργους και αυτούς 

που αναζητούν μια ευκαιρία εργασίας. 

Επιπρόσθετα, εκτός από την απλή διαφήμιση των κενών θέσεων, όσοι 

αναζητούν εργασία έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν το βιογραφικό τους σημείωμα. 

Έτσι, οι πιθανοί εργοδότες τους μπορούν να ταιριάξουν τις δυνατότητες και την 

ανταγωνιστικότητα των υποψηφίων με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας σειράς από Β.Δ. που 

περιλαμβάνουν ειδικές περιοχές, λ.χ. εκπαίδευση, τέχνες, φωτογραφία. Αυτές 

εξυπηρετούν το διπλό σκοπό της διαφήμισης των διαθέσιμων θέσεων και των 
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λεπτομερειών των υποψηφίων για εργασία με τις συγκεκριμένες ειδικές ικανότητες. 

Επίσης, η υπηρεσία περιλαμβάνει πληροφορίες για την αγορά εργασίας, πληροφορίες 

για διάφορες περιοχές της χώρας και πληροφορίες για το περιεχόμενο των ευκαιριών 

εργασίας. 

Αυτό το καλά σχεδιασμένο διαδραστικό έργο δίνει τη δυνατότητα στους 

υπαλλήλους των γραφείων εύρεσης εργασίας να ασχοληθούν περισσότερο με την 

καθοδήγηση και την υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων. Επίσης, άνοιξε το δρόμο 

για επέκταση της υπηρεσίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

7.1.2. Ισπανία 

Όνομα εφαρμογής: ‘‘Advertising and Marketing Confiscated Property on the 

Internet’’ 

(‘‘Διαφήμιση και Διάθεση Κατασχεμένης Περιουσίας στο Διαδίκτυο’’). 

 

Δημόσιος φορέας: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

Περιγραφή: 

Στην Ισπανία τα Τμήματα Μηχανογραφημένης Φορολογίας και Συλλογής της 

Φορολογικής Αρχής ανέπτυξαν μια νέα εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να 

συμμετάσχουν, μέσω του Διαδικτύου, στις διαδικασίες διάθεσης και δημοπράτησης 

της κατασχεμένης περιουσίας. 

Με αυτό το σύστημα, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει σε κάποια δημοπρασία 

μπορεί να το κάνει χωρίς να χρειάζεται να είναι στην τοποθεσία που γίνεται η 

δημοπρασία, αλλά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Οι χρήστες μπορούν να θέτουν 

ερωτήσεις για τις δημοπρασίες που γίνονται στα διάφορα γραφεία συλλογής και να 

πληροφορούνται για τα αντικείμενα που δημοπρατούνται. 

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να καταθέτουν τα απαιτούμενα χρήματα 

για δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία και σε περίπτωση που προβούν σε κάποια 

αγορά, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το υπόλοιπο μέρος των χρημάτων. Σε 

περίπτωση που δεν προβούν σε κάποια αγορά, έχουν το δικαίωμα επιστροφής των 

χρημάτων τους.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7                                                                    ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
                                                                                                               ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

-53- 

Η εφαρμογή εκπληρώνει 2 βασικούς στόχους : 

 Κάνει το σύστημα απόλυτα διαφανές. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί 

να πάρει πληροφορίες για την περιουσία που δημοπρατείται, τις προσφορές που 

έγιναν και τον τελικό αγοραστή των αγαθών που προσφέρθηκαν. 

 Καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όλων των πολιτών στις διαδικασίες αυτές, αφού 

εξαλείφει την δυσκολία του να βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος στην τοποθεσία της 

δημοπρασίας. Έτσι, σημειώνεται υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στις 

δημοπρασίες. 

 

7.1.3. Ιρλανδία 

Όνομα υπηρεσίας: ‘‘Revenue Online Service – ROS’’ 

(‘‘Απευθείας Σύνδεσης Υπηρεσία Εσόδων’’). 

 

Δημόσιος φορέας: Υπουργείο Οικονομικών. 

 

Περιγραφή: 

Το ROS είναι ένα ηλεκτρονικό φορολογικό σύστημα το οποίο επιτρέπει στους 

χρήστες την on-line αλληλεπίδραση με τους επιτρόπους εισοδήματος. Η δυνατότητα 

αυτή είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της δέσμευσης της Ιρλανδικής Κυβέρνησης να 

χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο για να βελτιώσει και την ποιότητα και την ταχύτητα με 

τις οποίες παραδίδει τις υπηρεσίες της και το πρόγραμμα αποτελεί τη ναυαρχίδα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ιρλανδία. 

Η απευθείας σύνδεση με την υπηρεσία του εισοδήματος επιτρέπει στους 

χρήστες να έχουν πρόσβαση στις φορολογικές λεπτομέρειες στην οθόνη, να 

υπολογίζουν τα στοιχεία του παθητικού, τις επιστροφές φόρων και την πληρωμή των 

φορολογικών τους υποχρεώσεων on-line, μέσω της πιστωτικής κάρτας ή με άμεση 

χρέωση, 24 ώρες την ημέρα. Οι επιστροφές είναι επίσης, ένα χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της υπηρεσίας. 

Η υπηρεσία παρέχει στις επιχειρήσεις της Ιρλανδίας μια γρήγορη και ασφαλή 

μέθοδο για την ηλεκτρονική πληρωμή και την αρχειοθέτηση της μηνιαίας και ετήσιας 

μισθοδοτικής κατάστασης. Οι πρόσθετες υπηρεσίες πληροφοριών πελατών 
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περιλαμβάνουν την πρόσβαση ανοιχτής γραμμής στο φόρο εισοδήματος, στο φόρο 

εταιρειών, στο φόρο κύριων κερδών, στις φορολογικές λεπτομέρειες Φ.Π.Α και στο 

φόρο των εργοδοτών. 

 

7.1.4. Ιταλία 

1) Όνομα υπηρεσίας: ‘‘The Italian Online Fiscal Service’’ 

(‘‘Η Ιταλική Απευθείας Σύνδεσης Φορολογική Υπηρεσία’’). 

 

Δημόσιος φορέας: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

Περιγραφή: 

Η σε απευθείας σύνδεση φορολογική υπηρεσία είναι η πρώτη εφαρμογή 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ιταλία. Η υπηρεσία συνδέει το Πληροφοριακό 

Σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με ένα ευρύ και ετερογενές 

φάσμα χρηστών, π.χ. με πολίτες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, εθνικά ιδρύματα, 

περιοχές και δήμους. Προωθεί επίσης, τη δικτύωση της φορολογικής διοίκησης, 

δηλαδή τη φέρνει πιο κοντά στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. 

Η υπηρεσία εισήχθη το 1998 για να διαχειριστεί τους φόρους εισοδήματος, το 

φόρο εταιρειών και το Φ.Π.Α. Στο εγγύς μέλλον θα συμπεριλάβει την πλήρη σειρά 

των σε απευθείας σύνδεση υπηρεσιών για το κτηματολόγιο και το τελωνείο. Αυτήν τη 

στιγμή, η υπηρεσία παρέχει τα εξής: φόρους εισοδήματος για τους πολίτες (δήλωση, 

ανακοίνωση της αξιολόγησης, της πληρωμής και της επιστροφής ποσού), φόρους 

εταιρειών (δήλωση, ανακοίνωση, πληρωμή και επιστροφή ποσού), Φ.Π.Α. (δήλωση, 

ανακοίνωση, πληρωμή και επιστροφή ποσού), τελωνειακές δηλώσεις, υποθήκη και 

πιστοποίηση κτηματολογίων και άλλες υπηρεσίες, π.χ. παράδοση αριθμού 

φορολογικής αναγνώρισης (για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες), μετάδοση 

συμφωνίας μίσθωσης και φόροι αυτοκινήτων. 

 

2) Όνομα υπηρεσίας: ‘‘Torino Facile – Online Government Services for Citizens’’ 

(‘‘Torino Facile – Απευθείας Σύνδεσης Κυβερνητικές Υπηρεσίες για τους Πολίτες’’). 

 

Δημόσιος φορέας: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.  
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Περιγραφή: 

Το Torinofacile είναι η πρωτοβουλία της πόλης του Τορίνο να συνδεθούν οι 

πολίτες με απευθείας σύνδεση σε κυβερνητικές υπηρεσίες μέσω του υπολογιστή. Οι 

κύριες υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν την κράτηση και πληρωμή 

εισιτηρίων για τις συναυλίες και τις παραστάσεις (από τον Ιούνιο του 1999), την 

κτηματολογική έρευνα, το φορολογικό υπολογισμό και την πληρωμή των φόρων (από 

τον Ιούνιο του 2000), ζητήματα πιστοποιητικών προσωπικών στοιχείων (από τον 

Οκτώβριο του 2000) και την περιφερειακή και δημοτική φορολογική έρευνα (από το 

Δεκέμβριο του 2000). 

Το Torinofacile εφαρμόζει τη στρατηγική υλοποίησης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησής του μέσω των ακολούθων ενεργειών: 

 μιας πολιτικής της διάδοσης και της ενημέρωσης χρησιμοποιώντας το σχολικό 

σύστημα, 

 της ισχυρής συνεργασίας με το τοπικό τραπεζικό σύστημα για τις σε απευθείας 

σύνδεση πληρωμές, 

 των συμφωνιών με τους ιδιωτικούς φορείς (κατ’ αρχάς τις τοπικές εφημερίδες 

και τους βασικούς φορείς τηλεπικοινωνιών) και 

 της χρήσης της τελευταίας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής 

τεχνολογίας των πιστοποιητικών και των έξυπνων καρτών. 

 

7.2. Ωκεανία 

 

7.2.1. Αυστραλία 

Οι τοπικές αρχές της Αυστραλίας υλοποίησαν εφαρμογές με σκοπό την 

καλύτερη επικοινωνία τους με τους πολίτες. Οι εφαρμογές αυτές αποσκοπούν στην 

απλοποίηση των διαδικασιών και στη βελτίωση της παραγωγικότητας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 
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1) Όνομα εφαρμογής: ‘‘Go2Guides’’. 

  

Περιγραφή: 

Το Go2Guides είναι μια εθνική εφαρμογή η οποία έχει σχεδιαστεί για να 

ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες για τα σημαντικά γεγονότα, τα 

αξιοθέατα και τις ανακοινώσεις της περιοχής. Ο κύριος στόχος της είναι να αυξήσει 

της ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα σημεία ενδιαφέροντος για την 

προώθηση της ανάπτυξης των πόλεων και των περιφερειών. 

 

2) Όνομα εφαρμογής: ‘‘My Local Services’’. 

 

Περιγραφή: 

Η εφαρμογή ‘‘Οι Τοπικές μου Υπηρεσίες’’ προσφέρει διαδραστική πρόσβαση 

στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας, κατευθύνοντας τους φορολογουμένους με σχετικά 

μηνύματα και ενημερώνοντας τους κατοίκους για διάφορα θέματα, όπως τα τοπικά 

νέα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται. Επίσης, απαντά σε συχνές ερωτήσεις 

σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες. 

 

3) Όνομα εφαρμογής: ‘‘GraffitiSTOP’’. 

 

Περιγραφή: 

Το GraffitiSTOP είναι μια δημόσια κινητή εφαρμογή η οποία επιτρέπει στο 

κοινό να αναφέρει περιστατικά βανδαλισμών. Πιο συγκεκριμένα, σχετίζεται με 

παράνομα γκράφιτι σε ακίνητες περιουσίες, έτσι ώστε η ανάλογη υπηρεσία να λάβει 

γνώση. Οι πολίτες είναι σε θέση να αναφέρουν συμβάντα γκράφιτι εντοπίζοντας την 

ακριβή τους θέση, για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση τέτοιων περιστατικών. 

 

7.3. Βόρεια Αμερική 

 

7.3.1. Κάλγκαρι (Καναδάς) 

Όνομα εφαρμογής: ‘‘The City of Calgary Pets’’. 

 

Κόστος: Δωρεάν. 
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Περιγραφή: 

Στον Καναδά, η πόλη Κάλγκαρι ούσα 

ευαισθητοποιημένη για τα κατοικίδια ζώα 

υλοποίησε την εφαρμογή The City of Calgary Pets. 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή οι πολίτες 

μπορούν να ενημερωθούν για τις γάτες και τους 

σκύλους προς υιοθεσία, να λάβουν γνώση για 

βασικές πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση 

και την υπεύθυνη ιδιοκτησία των κατοικιδίων 

ζώων και να βρουν κτηνιατρικές κλινικές σε όλη 

την πόλη. 

Για τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων που έχουν 

χάσει τη γάτα ή το σκύλο τους, αυτή η εφαρμογή 

τους δίνει τη δυνατότητα να δουν αν η γάτα ή ο 

σκύλος τους έχει κατασχεθεί από κάποιο 

καταφύγιο ζώων, όπου με ασφάλεια περιμένουν να 

επανενωθούν με τους ιδιοκτήτες τους. 

Επιπλέον, η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία για 

δήλωση εξαφάνισης (βήμα προς βήμα) που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης 

του κατοικιδίου, εάν αυτό έχει χαθεί, και για το πως θα γίνει καταγγελία ενός 

περιστατικού επιθετικού ζώου. 

 

7.3.2. Σπαρκς (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) 

Όνομα εφαρμογής: ‘‘Sparks, NV’’. 

 

Περιγραφή: 

Το Ιανουάριο του 2012 το Σπαρκς υπήρξε η πρώτη πόλη της Νεβάδα η οποία 

υλοποίησε μια εφαρμογή σχετικά με την πόλη. Εγκαθιστώντας την εφαρμογή οι 

χρήστες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για ειδικές εκδηλώσεις, ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, καταστήματα, αξιοθέατα και χώρους εκδηλώσεων της πόλης. Επίσης, τους 

παρέχεται χάρτης της περιοχής και μπορούν να ενημερωθούν για τις καιρικές 

Εικόνα 17: Αρχική σελίδα 

"The City of Calgary Pets" 
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συνθήκες. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η 

δυνατότητα χρησιμοποίησης της επαυξημένης πραγματικότητας από τους χρήστες 

πάντα σε συνδυασμό με την κάμερα της φορητής συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

τελευταίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν διάφορες δραστηριότητες, όπως να 

επισκεφτούν χώρους και αξιοθέατα της πόλης ή/και να πραγματοποιήσουν μια 

περιήγηση σε κάποιο μουσείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18: Αρχική σελίδα 

"Sparks, NV" 
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7.4. Ασία 

 

7.4.1. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

Με τις εφαρμογές της κυβέρνησης των ΗΑΕ οι πολίτες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις κρατικές υπηρεσίες ανά πάσα ώρα και από 

οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Με την παροχή ενός ταχύτερου, σύγχρονου, ασφαλούς 

και αξιόπιστου τρόπου πρόσβασης στις εφαρμογές των ΗΑΕ, αυτές έχουν ως σκοπό 

την ικανοποιήσουν τους πελάτες – χρήστες και να βελτιώσουν την εμπειρία τους. 

Οι πολίτες μπορούν να λάβουν τις δημόσιες εφαρμογές μέσω των έξυπνων 

τηλεφώνων (όπως Blackberry, iPhone, Android) και άλλων παρόμοιων συσκευών. Οι 

εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από πολλούς ομοσπονδιακούς και τοπικούς φορείς 

επιτρέπουν τους πολίτες να επωφεληθούν χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες 

εφαρμογές και να καλέσουν την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. 

Ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών είναι τα εξής: 

 Υπηρεσίες τοποθεσίας. Η εφαρμογή εντοπίζει την τοποθεσία του χρήστη και 

ταξινομεί τις υπηρεσίες σύμφωνα με το εμιράτο (Άμπου Ντάμπι, Αϊμάν, 

Ντουμπάι, Φουτζέιρα, Ρας αλ-Καϊμά, Σάργια / Ας-Σαρίκα και Ουμμ αλ-

Καουάιν) που βρίσκεται. 

 Επικοινωνία. Η εφαρμογή είναι ανθρωποκεντρική. Γι’ αυτόν το λόγο, είναι 

συγχρόνως και ένα κανάλι για να αλληλεπιδρούν και να ακούσουν τους 

πολίτες, έχοντας τη δυνατότητα οι τελευταίοι να υποβάλλουν ερωτήσεις, 

προτάσεις – υποδείξεις ή/και έρευνες, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες 

που παρέχονται. 

Στον ακόλουθο πίνακα έχει συλλεχθεί μια σειρά από κυβερνητικές εφαρμογές 

που μπορούν να κατεβάσουν οι πολίτες απευθείας από την κινητή συσκευή τους ή με 

την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα του δημόσιου φορέα που η καθεμιά ανήκει. 
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Πίνακας 6: Εφαρμογές κινητής διακυβέρνησης ΗΑΕ 

Όνομα εφαρμογής Δημόσιος φορέας Περιγραφή 

‘‘Ministry of Foreign Affairs’’ 

(για iPhone) 
Υπουργείο Εξωτερικών 

Οι πολίτες μπορούν να 

επικοινωνούν με τις πρεσβείες 

και τα προξενεία των ΗΑΕ στο 

εξωτερικό & με τις ξένες 

πρεσβείες και τα προξενεία 

στα ΗΑΕ. Μπορούν επίσης, να 

βρουν πληροφορίες σχετικά 

με τις θεωρήσεις διαβατηρίων 

και τις βεβαιώσεις 

(πιστοποιητικά). 

‘‘MoH’’ 

(ΥΥ) 
Υπουργείο Υγείας 

Η εφαρμογή του ΥΥ προσφέρει 

εύκολη επικοινωνία με το 

τηλεφωνικό κέντρο του 

υπουργείου. Ακόμη, οι πολίτες 

μπορούν να εντοπίσουν το πιο 

κοντινό κέντρο υγείας από την 

τοποθεσία που βρίσκονται. 

‘‘AWQAF’’ 

Γενική Αρχή Ισλαμικών 

Υποθέσεων & 

Κληροδοτημάτων 

Η εφαρμογή πληροφορεί τον 

ενδιαφερόμενο σχετικά με τις 

φετφάδες, τις ώρες προσευχής 

και την κατεύθυνση του 

πλησιέστερου τζαμιού. Επίσης, 

ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 

κατεβάσει τα κηρύγματα της 

Παρασκευής, βιβλία και όλες 

τις δημοσιεύσεις  της 

εφαρμογής. 

‘‘UAE Laws HD’’ 

(για iPad) 

Εισαγγελική Αρχή 

του Ντουμπάι 

Ο χρήστης μπορεί να λάβει 

τους ομοσπονδιακούς νόμους, 

συμπεριλαμβανομένου του 

ποινικού & αστικού κώδικα  

και των νόμων περί 

κυκλοφορίας & ναρκωτικών. 

Επίσης, η εφαρμογή έχει τη 

δυνατότητα να αποθηκεύει τη 

νομοθεσία (την οποία και 

μπορεί να χρειαστεί 

αργότερα), να στέλνει 

μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) & να 

μοιράζεται τις νομοθεσίες 

μέσω μηνυμάτων κειμένου.  
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‘‘Ministry of Environment 

& Water’’ 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 

& Υδάτων 

Οι πολίτες έχουν τη 

δυνατότητα να ενημερώνονται 

σχετικά με τις δραστηριότητες 

του Υπουργείου για την 

προστασία της φύσης, το 

ωράριο εργασίας & τα 

στοιχεία επικοινωνίας των 

γραφείων του και των ΚΕΠ. 

‘‘Manahaj Al Emarat’’ Υπουργείο Παιδείας 

Η εφαρμογή έχει ως στόχο να 

παρέχει 1 πρόσθετο μέσο 

επικοινωνίας μεταξύ των 

μαθητών, των γονέων & των 

εκπαιδευτικών στα σχολεία 

της κυβέρνησης. Επιπλέον, οι 

μαθητές μπορούν να 

διαβάζουν βιβλία τόσο στην 

αραβική όσο και στην αγγλική 

γλώσσα και να γράφουν & να 

μοιράζονται σημειώσεις. 

‘‘Weather UAE HD’’ 

(για iPad) 

‘‘aeCERT’’ (για iPad) 

Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας 

& Σεισμολογίας. 

Ομάδα Αντιμετώπισης 

Έκτακτης Ανάγκης Η/Υ – 

Ρυθμιστική Αρχή 

Τηλεπικοινωνιών. 

Παροχή υψηλού επιπέδου 

πρόγνωσης του καιρού. 

Η εφαρμογή παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με 

υπηρεσίες, δραστηριότητες, 

εκθέσεις και συμβουλές σε 

θέματα ασφάλειας Η/Υ των 

ΗΑΕ & βέλτιστων πρακτικών. 

Διαθέσιμες είναι και οι 

τελευταίες ενημερώσεις για 

την εύρεση κακόβουλου, ή 

πιθανώς ανεπιθύμητου, 

λογισμικού στον Η/Υ. 

‘‘Abu Dhabi Police’’ Αστυνομία Άμπου Ντάμπι 

Η εφαρμογή ενημερώνει τους 

πολίτες για την κίνηση στους 

δρόμους & για άλλες 

υπηρεσίες που σχετίζονται με 

τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ., τις 

πινακίδες σήμανσης, τις 

τοποθεσίες των αστυνομικών 

τμημάτων & τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας τους. 
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7.4.2. Παντζάμπ (Ινδία) 

 Η Παντζάμπ, μία από τις Ομοσπονδιακές Πολιτείες της Ινδίας, προχώρησε σε 

μια καινοτομία τονίζοντας την έξυπνη χρήση των κινητών τηλεφώνων (smartphones) 

και των φορητών συσκευών (tablets). Παρακάτω ακολουθεί μια ρηξικέλευθη 

καινοτομία των κινητών εφαρμογών που η κυβέρνηση της Παντζάμπ έχει υλοποιήσει 

με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

 

Όνομα εφαρμογής: ‘‘Dengue Monitoring System’’ 

(‘‘Σύστημα Παρακολούθησης του Δάγκειου Πυρετού’’). 

 

Εικόνα 19: Αρχική σελίδα 

"UAE Government Apps" 
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Περιγραφή: 

Το Σύστημα Παρακολούθησης του Δάγκειου Πυρετού, το οποίο 

δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο της Τεχνολογίας της Πληροφορίας της Παντζάμπ, 

επιτρέπει στους χρήστες του να παρακολουθούν τις προσπάθειες πρόληψης του 

δάγκειου πυρετού σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας την τοποθεσία με βάση τις 

εικόνες. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της κυβέρνησης έχουν δοθεί έξυπνα τηλέφωνα και 

ζητήθηκε από 1.500 εργαζομένους της πόλης να τραβήξουν φωτογραφίες πριν και 

μετά την προσβολή τους από το δάγκειο πυρετό και να τις ανεβάσουν βάζοντας ως 

ετικέτα την τοποθεσία τους. Με αυτόν τον τρόπο, η εφαρμογή προσδιορίζει τις 

περιοχές στις οποίες η επιδημία του δάγκειου πυρετού είναι πιθανό να εξαπλωθεί, 

ώστε η κυβέρνηση να παρέμβει με γρήγορη απόκριση για να μπορεί να λάβει τα 

απαραίτητα μέτρα στις περιοχές αυτές εγκαίρως. Επίσης, η εφαρμογή πληροφορεί 

τους πολίτες μέσω λίστας για τις εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών του δάγκειου 

πυρετού και των προνυμφών του εντός ακτίνας ενός μιλίου από την τρέχουσα θέση 

των πρώτων. 

 

7.5. Νότια Αμερική 

 

7.5.1. Βραζιλία 

Η κινητή διακυβέρνηση αποτελεί προτεραιότητα στη Βραζιλία. Με αυτόν τον 

τρόπο, η κυβέρνηση παρέχει δημόσιες υπηρεσίες οπουδήποτε και αν βρίσκονται οι 

πολίτες και οποτεδήποτε τις χρειάζονται. 

 

1) Όνομα εφαρμογής: ‘‘Job seeker SMS service’’ 

(‘‘Υπηρεσία αιτούμενου εργασίας με SMS’’). 

 

Κόστος: Δωρεάν. 

  

Δημόσιος φορέας: Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης. 
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Περιγραφή: 

 Αυτό το πρόγραμμα εξυπηρετεί όλη την πολιτεία για τη διευκόλυνση της 

αλληλεπίδρασης με όσους αναζητούν εργασία καθώς και για εταιρείες που αναζητούν 

εργαζόμενους με τα κατάλληλα προσόντα. Το 95% των ανέργων είναι εγγεγραμμένο 

σε αυτήν την κρατική υπηρεσία. 

 Οι αιτούμενοι εργασίας πρέπει να καταγράψουν τις ικανότητές τους στον 

Κρατικό Οργανισμό. Έτσι, όταν μια θέση είναι διαθέσιμη και η περιγραφή της 

δουλειάς ταιριάζει, τους αποστέλλεται ένα SMS. Ο/Η ενδιαφερόμενος/-η έχει διορία 

24 ωρών να παρουσιαστεί για τη συνέντευξη. 

 

2) Όνομα εφαρμογής: ‘‘SMS service for agrobusiness’’ 

(‘‘Υπηρεσία SMS για την αγροτική οικονομία’’). 

 

Κόστος: Δωρεάν. 

 

Δημόσιος φορέας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

Περιγραφή: 

 Οι αγρότες εξαρτώνται από τις τιμές των αγαθών. Σε κάθε εγγεγραμμένο 

αγρότη αποστέλλεται ένα γραπτό μήνυμα με την ημερήσια τιμή των προϊόντων που 

καλλιεργεί. Επίσης, ειδοποιητικό μήνυμα αποστέλλεται για την περιοχή με πολύ 

χαμηλή πρόγνωση θερμοκρασίας. 

 

3) Όνομα εφαρμογής: ‘‘Fire Department inspection service’’ 

(‘‘Υπηρεσία Επιθεώρησης Πυροσβεστικού Σώματος’’). 

 

Δημόσιος φορέας: Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλειας. 

 

Περιγραφή: 

 Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για όλες τις επιθεωρήσεις των 

κτιρίων για το αν πληρούν τους όρους ασφάλειας. Η κακή ενσωμάτωση των 

πληροφοριών σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας του κτιρίου κατά τη διάρκεια μιας 

επιχείρησης διάσωσης μπορεί να αποβεί μοιραία. 
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 Ειδικότερα, όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους ασφάλειας του κτιρίου 

είναι αποθηκευμένες σε μια συσκευή PDA. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε ένα 

κεντρικό σταθμό και ο χρήστης χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο είναι 

συνδεδεμένο με μια συσκευή PDA, μέσω υπερύθρων μπορεί να ενημερώνεται σχετικά 

με την ασφάλεια του κτιρίου. Ο χρήστης δε χρειάζεται να κάνει καμία χειροκίνητη 

πληκτρολόγηση δεδομένων. 
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8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

8.1. Σύνοψη και συμπεράσματα 

Οι υπηρεσίες κινητής διακυβέρνησης αντιπροσωπεύουν μια τεράστια δυναμική 

για την επίτευξη προόδου στον 21
ο
 αιώνα, με τη δυνατότητα να συμβάλουν στη 

δημιουργία ανώτερης ποιότητας και περισσότερο αποδοτικών υπηρεσιών για την 

ενίσχυση και βελτίωση της σχέσης μεταξύ των πολιτών και της κυβέρνησης. 

 Στη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την κινητή διακυβέρνηση 

αναφέρθηκαν το ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη για όλους όσοι συμμετέχουν σε 

αυτήν, ποιοι συμμετέχουν σε αυτήν και ποιοι θεωρούνται ως σημαντικοί παράγοντες 

αποδοχής, και κατά συνέπεια επιτυχίας, στην προσπάθεια για μετάβαση από την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προς την Κινητή Διακυβέρνηση. 

 Έχει αποδειχθεί ήδη ότι η κινητή διακυβέρνηση είναι σε θέση να βοηθήσει τις 

δημόσιες διοικήσεις να γίνουν περισσότερο παραγωγικές και να προσφέρουν 

εξατομικευμένες υπηρεσίες για όλους, με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. 

 Τα οφέλη της κινητής διακυβέρνησης υπερβαίνουν κατά πολύ τα αρχικά 

επιτεύγματα των ηλεκτρονικά παρεχομένων δημοσίων υπηρεσιών. Γι’ αυτόν το λόγο, 

είναι σημαντικό να προσαρμόσει ο δημόσιος τομέας την οργάνωση και τις δεξιότητές 

του σε χρηστοκεντρική προσέγγιση, στην οποία η τεχνολογία θα εξυπηρετεί τους 

πολίτες. 

 Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί φραγμοί και εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν και 

απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Οι διαδικασίες αλλαγών της οργάνωσης και των 

συνηθειών είναι χρονοβόρες. Ενδεχομένως να χρειαστούν αρκετά χρόνια μέχρι ο 

συνδυασμός επενδύσεων σε ΤΠΕ, η αναδιοργάνωση και οι δεξιότητες να αποδώσουν 

όλα τα πλεονεκτήματα. 

 Χρειάζεται ισχυρός ηγετικός ρόλος για τη μεταμόρφωση των δημοσίων 

διοικήσεων στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη της κοινωνίας της γνώσης. 

 Σήμερα, η επανάσταση της τεχνολογίας, και ειδικότερα των κινητών συσκευών, 

δίνει δυναμικό παρόν και προχωρά εξυπνότερα. Τα νέα έξυπνα τηλέφωνα, και γενικά 
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όλες οι κινητές συσκευές, τώρα περιλαμβάνουν λειτουργίες που μέχρι πρόσφατα θα 

μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο μέσω υπολογιστών. 

 Παρά τον πολλαπλασιασμό σε επιχειρηματικές εφαρμογές διαφόρων τομέων 

δραστηριοτήτων, π.χ. χρηματοπιστωτικός, κοινωνικός, εμπόριο, γεωργία, οι 

περισσότερες κυβερνητικές εφαρμογές παρέχουν μόνο πληροφορίες σχετικά με 

δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες και τώρα 

υπάρχει ένας ίσων όρων ανταγωνισμός για τις αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες 

χώρες. 

 Ο βαθμός ενσωμάτωσης (δυσκολία αποδοχής) των υπηρεσιών κινητής 

διακυβέρνησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη – μέλη καθώς και η 

χρήση τους από τους πολίτες διαφέρει σημαντικά. Στην Ελλάδα οι διάφορες 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής και κινητής διακυβέρνησης, π.χ. TAXISnet, Ηλεκτρονική 

Συνταγογράφηση καθώς και άλλες που δεν περιλαμβάνονται για λόγους έκτασης, 

δείχνουν μια ανώριμη ακόμη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Αν και η 

Ελλάδα υλοποίησε έργα ηλεκτρονικής και κινητής διακυβέρνησης στον τομέα της 

φορολογίας, της εύρεσης εργασίας, της υγείας, της προστασίας του πολίτη και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης (σε επίπεδο δήμων), παρουσιάζεται μια σχετική αργοπορία 

στην υιοθέτηση πρακτικών που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στη βελτίωση όλων των 

διαδικασιών του δημοσίου τομέα. Η πλέον ολοκληρωμένη ελληνική ηλεκτρονική 

δημόσια υπηρεσία είναι το TAXISnet. Η ηλεκτρονική δραστηριότητα των 

περισσότερων δημοσίων οργανισμών αφορά μόνο στην παροχή πληροφοριών μέσω 

των ιστοσελίδων τους. Γι’ αυτόν το λόγο, κατά μέσο όρο, η χώρα μας βρίσκεται στο 

2
ο
 στάδιο της ηλεκτρονικής ωρίμανσης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ιστοσελίδα του 

ΟΑΕΔ με την υπηρεσία ηλεκτρονικής εύρεσης εργασίας, το ΙΚΑnet και η 

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. 

Η χώρα μας απέχει πάρα πολύ από το μοντέλο των 5 σταδίων ηλεκτρονικής 

εξέλιξης και πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να φτάσει σε 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο κινητής διακυβέρνησης. Έτσι, πρέπει να υπάρξει μια 

σταθερή στρατηγική για τη δημιουργία μιας εκσυγχρονισμένης Ελλάδας σε θέματα 

διακυβέρνησης και η οποία θα στηρίζεται από όλους, κυρίως από τους υψηλούς 
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κυβερνητικούς αξιωματούχους, με προσεκτική μελέτη όλων των παραγόντων που 

επηρεάζουν την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος. 

 Οι παραδοσιακά αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. (Σουηδία, Ισπανία, Ιρλανδία και 

Ιταλία) παρουσιάζουν υψηλή ενσωμάτωση της κινητής διακυβέρνησης υλοποιώντας 

υπηρεσίες κυρίως στον τομέα της οικονομίας και της φορολογίας. Η Αυστραλία δε 

μένει άπραγη καθώς έχει υλοποιήσει και αυτή εφαρμογές κινητής διακυβέρνησης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εφαρμογή η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην 

ταχύτερη εξυγίανση των γκράφιτι. Ορισμένες πόλεις του Καναδά και των ΗΠΑ 

(Κάλγκαρι και Σπαρκς αντίστοιχα) έχουν εισχωρήσει στον κόσμο του m-Government 

με εφαρμογές σχετικά με κατοικίδια ζώα (Κάλγκαρι) και εφαρμογές πολιτιστικών 

θεμάτων (Σπαρκς). Την έκπληξη κάνουν τα ΗΑΕ καθώς έχουν αναπτύξει και 

υλοποιήσει ένα πλήθος από δημόσιες υπηρεσίες (εφαρμογές) κινητής διακυβέρνησης 

που καλύπτουν σχεδόν όλους τους τομείς δραστηριοτήτων (εξωτερικές σχέσεις, υγεία, 

θρησκεία, νομοθεσία, περιβάλλον, παιδεία, πρόγνωση καιρού, τεχνολογία – ασφάλεια 

Η/Υ, προστασία του πολίτη) και έχουν βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. 

 Οι ΤΠΕ όμως, φαίνεται ότι διεισδύουν και στις αναπτυσσόμενες χώρες, με την 

κυβέρνηση της Βραζιλίας να έχει υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό περισσότερες από μια 

εφαρμογή κινητής διακυβέρνησης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην Ινδία, η 

Ομοσπονδιακή Πολιτεία Παντζάμπ έκανε και αυτή τα πρώτα της καινοτόμα (για τα 

δεδομένα της) τεχνολογικά βήματα υλοποιώντας μια εφαρμογή κινητής 

διακυβέρνησης, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, για την εξυπηρέτηση 

των κατοίκων της. 

 Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες και εφαρμογές της κινητής διακυβέρνησης 

των παραπάνω κρατών βασίζονται στην ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών. Έτσι, 

κατά προσέγγιση παρατηρούμε ότι και παγκοσμίως το 2
ο
 στάδιο της ηλεκτρονικής 

εξέλιξης βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή. 

 Φαίνεται πως η διείσδυση της κινητής τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες 

είναι υψηλή και η συνδεσιμότητα έχει σταματήσει να αποτελεί δεσμευτικό περιορισμό 

στις περισσότερες χώρες. Ως εκ τούτου, η διαρκής συλλογή δεδομένων των 

κυβερνήσεων και των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης είναι τεράστια. 
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 Όλες οι προαναφερθείσες υπηρεσίες και εφαρμογές της κινητής διακυβέρνησης 

με την εγκατάσταση και την αποτελεσματική λειτουργία τους έχουν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα: 

 τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών, την υλοποίηση του μοντέλου της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την εξάλειψη του φαινομένου που 

ονομάζεται «ψηφιακό χάσμα», 

 την εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των δημοσίων φορέων, 

 την αποφυγή επαναλήψεων – επικαλύψεων σε Β.Δ. και δικτυακές 

εγκαταστάσεις, 

 την αποτελεσματική διαχείριση της διακίνησης των δεδομένων μεταξύ των 

φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, 

 τη μείωση του επικοινωνιακού κόστους, 

 τη βελτίωση της ταχύτητας και της ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, 

 την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους διοικούμενους και  

 τη διευκόλυνση της πρόσβασης του πολίτη σε πληροφορίες που έχουν ως πηγή 

τους διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες. 

Παρ’ όλα αυτά, απαραίτητη κρίνεται η κατάρτιση των στελεχών, τόσο των 

Ελλήνων όσο και αυτών των ξένων κρατών, της Δημόσιας Διοίκησης σε δικτυακές 

εφαρμογές για την αξιοποίηση των πολλαπλών δυνατοτήτων τους. 

 

8.2. Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

 Τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως έχουν πραγματοποιηθεί και υλοποιηθεί 

πολλά έργα τα οποία βρίσκουν πρακτικές εφαρμογές σε διάφορους τομείς 

δραστηριοτήτων και αφορούν στην πληροφοριακή συγκρότηση του δημοσίου τομέα. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιλαμβάνονται τα κυριότερα από αυτά για 

λόγους έκτασης. 

 

8.3. Μελλοντικές επεκτάσεις 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, ως ένα εισαγωγικό πόνημα στη διερεύνηση 

θεμάτων κινητής διακυβέρνησης, μπορεί να επιδεχθεί πληθώρα βελτιώσεων και 
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επεκτάσεων. Θα ήταν δυνατό να αποτελούσε αντικείμενο έρευνας η ανάπτυξη μιας 

καινοτόμας εφαρμογής κινητής διακυβέρνησης. Στην Ελλάδα, αν υπήρχε η 

συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς, η εργασία αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί 

στην ανάπτυξη μιας πρότυπης εφαρμογής κινητής διακυβέρνησης, η οποία θα 

αναπτυχθεί από κάποιο δημόσιο φορέα, για την καλύτερη και ευκολότερη 

εξυπηρέτηση των ανθρώπων – πολιτών. Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τόσο 

χώρες της Ε.Ε. όσο και χώρες άλλων ηπείρων έχουν υλοποιήσει υπηρεσίες κινητής 

διακυβέρνησης. Τα παραδείγματα αυτά μπορούν να γίνουν πρότυπα υλοποίησης της 

κινητής διακυβέρνησης και για άλλες χώρες, αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, οι 

οποίες βρίσκονται σε κατώτερα στάδια υλοποίησης της κινητής διακυβέρνησης. 
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