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ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ 

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, θαζεγεηή ζην  Σκήκα 

Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, αμηφηηκν θ. 

.Καξαγηψξγν Θενθάλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ζπλεξγαζία θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα πξνεηνηκαζίαο θαη νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα εθθξάζσ έλα νιφςπρν επραξηζηψ θαη ζηνπο γνλείο κνπ 

γηα φιεο ηηο ζπζίεο πνπ έθαλαλ γηα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο λα θηάζσ ζε απηφ εδψ ην ζεκείν θαζψο 

ρσξίο απηνχο δελ ζα κπνξνχζα λα θαηαθέξσ ηίπνηα. 

Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φια ηα ινγηζηηθά γξαθεία 

θαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο πνπ πξνζπκνπνηήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα  κέζα απφ ηα νπνία άληιεζα ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

  Ζ δνκή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε .Σν 

πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, ελψ ην δεχηεξν 

αθνξά ηελ έξεπλα θαη ζηελ αλάιπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, αξρηθά γίλεηαη κηα ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ηνπ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο πξηλ ηα δεκφζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

εηζρσξήζνπλ ζηηο δσέο φισλ καο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα δεκφζηα 

πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θαη πψο εηζρψξεζαλ ζηγά ζηγά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο. 

Έπεηηα πξνζεγγίδεηαη  ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ε νπνία επηηέινπο 

εθκεηαιιεχεηαη ηελ εμέιημε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεζνχλ ηα δεκφζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία γίλεηαη ιφγνο ζηε 

ζπλέρεηα κε εκβάζπλζε ζην δεκφζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο εθνξίαο, ην 

TaxisNet. 

ην δεχηεξν θαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο 

TaxisNet. Πην αλαιπηηθά , αξρηθά παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο θαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζή  ηεο, δειαδή, ε ρξήζε  

εξσηεκαηνινγίσλ. ηε ζπλέρεηα πξνζεγγίδεηαη ην εξγαιείν αμηνπηζηίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο θαη ην ινγηζκηθφ, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ εμήρζεζαλ ηα 

αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, ην νπνίν ήηαλ ην spss. Έπεηηα παξαηίζεληαη θάπνηεο 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο κε ηελ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη είηε ζα 

εγθξηζνχλ είηε ζα απνξξηθηνχλ. 

Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ επίζεο ζηελ βειηίσζε απηνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη θαηεπέθηαζε ηελ πνηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ καο κε ην 

δεκφζην. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 Αναγκαιότητα διπλωματικόσ εργαςύασ 
 

 

 Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο έρεη 

θαηαθέξεη κεγάια επηηεχγκαηα κεηαμχ ησλ άιισλ θαη  ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο 

θαη θαηεπέθηαζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ  κε 

απνηέιεζκα λα επεξεάζεη ζεηηθά φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην . Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη κηα κεγάιε πνηθηιία δεκφζησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ , ηθαλψλ λα αληαπεμέιζνπλ ζρεδφλ ζε θάζε είδνπο ζπλαιιαγή ησλ 

πνιηηψλ κε ηνπο δηάθνξνπο δεκφζηνπο θνξείο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα απφ ηα πην γλσζηά θαη ζεκαληηθά δεκφζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, πνπ νδήγεζαλ ζε ξαγδαίεο αιιαγέο ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ησλ 

πνιηηψλ κε ηηο εθνξίεο, είλαη ην δεκφζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TaxisNet κέζα απφ 

ην νπνίν Λνγηζηηθά γξαθεία, πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο θαηαθέξλνπλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο θνξνινγηθέο θαη φρη κφλν ππνρξεψζεηο 

εχθνια θαη γξήγνξα.Με ην ζχζηεκα απηφ έρεη ζρεδφλ εμαιεηθζεί  ε γξαθεηνθξαηία, 

ε αλακνλή ζε νπξέο, ελψ παξάιιεια  παξέρνληαη άκεζεο θαη πην πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο ζηνλ θάζε θνξνινγνχκελν πνιίηε κε ηελ ρξήζε απιά ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

 ημαντικότητα τησ Έρευνασ 
 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα γίλεη αληηιεπηφ ην πφζν ζεκαληηθή 

θαη επηηαθηηθή ήηαλ ε εηζρψξεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο θαη ην θαηά πφζν απηφ είρε επηηπρία . Μέζα απφ απηήλ ηελ 

δηπισκαηηθή ζα πξνβιεζεί ε ζεηηθή επίδξαζε πνπ είρε ε εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο σο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο επξχηεξεο έλλνηαο ηεο 

ινγηζηηθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ  

γεγνλφο πνπ επηηεχρζεθε θαηαβάζε  κε ηε δεκηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο TaxisNet. Παξάιιεια, ζα εληνπηζηνχλ θαη θάπνηεο αδπλακίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα  ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ, 

κε θχξην ζθνπφ ηε ζσζηή ηνπ ιεηηνπξγία. 
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 Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ αλαλεψλεηαη θαη 

εμειίζζεηαη ζπλερψο παξέρνληαο κνλίκσο λέν θαη αλαλεσκέλν πεξηβάιινλ 

πινήγεζεο κε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο θάζε  θνξά γεγνλφο πνπ ην θάλεη 

φιν θαη πην πνιχπινθν. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ 

πφζν απαξαίηεηε είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα βειηηψλεηαη 

ζπλερψο παξέρνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ αμηφπηζηεο θαη επθνιφηεξεο ππεξεζίεο. 
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1.Κεφϊλαιο 1 : Η επιςτόμη τησ Λογιςτικόσ 

1.1 Ιςτορικό αναδρομό 
 

Ζ ινγηζηηθή ηνπ  ζήκεξα, είλαη έλα απφ ηα πην επλνεκέλα επαγγέικαηα ηεο 

ξαγδαίαο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα.  Αλ φρη 

φιεο, ην 90% ησλ εξγαζηψλ ηεο πιένλ γίλνληαη κέζσ δηάθνξσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.(αλαθνξά). Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο ζεκεξηλήο 

ινγηζηηθήο, αο ζπκεζνχκε πψο ήηαλ ε ινγηζηηθή φηαλ δελ είρε ηελ πνιπηέιεηα ηεο 

ρξήζεο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο (IT) θαη πψο εμειίρζεθε κεηά πνπ 

εηζρψξεζε ζε απηήλ ε έλλνηα ηνπ απηνκαηηζκνχ. 

Απφ πνιχ παιηά ε έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο ήηαλ απαξαίηεηε ζε θάζε είδνπο 

νηθνλνκηθφ δήηεκα, θαζψο ζπλδεφηαλ κε  νηηδήπνηε αθνξνχζε ζε εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο. Οη αζρνιίεο ησλ ινγηζηψλ ήηαλ δηάθνξεο θαη αθνξνχζαλ ζε φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο, δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Ο νξηζκφο πνπ επηθξάηεζε γηα ηνλ επηζηεκνληθφ απηφ φξν αλαθέξεη πσο 

«ινγηζηηθή είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηε ζπγθέληξσζε 

θαη ηελ ζπζηεκαηηθή αλάιπζε  ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ ,κε 

ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ γεγνλφησλ, φζν θαη κε ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηα απνηειέζκαηα νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ»( 

Υαξηηάθε,2012). 

Πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημε ηεο, ρσξίδνπκε ηε δηαδξνκή ηεο 

ζηηο παξαθάησ  ρξνληθέο πεξηφδνπο: 

 1
ε 

πεξίνδνο: Ζ αξρή ηεο ινγηζηηθήο 

 2
ε
 πεξίνδνο:Απφ ηνλ 20

ν
 αηψλα έσο θαη ζήκεξα 

1.1.1 1η περύοδοσ(αρχαιότητα-19οαιώνα): 
 
 

Απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκα, νη δηάθνξνη ιανί ιφγσ ηνλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ζπλαιιαγψλ νδεγήζεθαλ ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ηνπο 

επέηξεπε ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ θηλήζεσλ. Άλζξσπνη ησλ πξντζηνξηθψλ 

πνιηηηζκψλ απεηθφληδαλ φιεο ηνπο ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πάλσ ζε 

πιάθεο,πίλαθεο , μχια θαη παπχξνπο εθθξάδνληαο πνηθίιεο ινγηζηηθέο πξάμεηο, 

ελψζην Άζηπ έδξεπε ην γλσζηφ ζψκα ησλ ινγηζηψλ  κε θχξηα ηνπο ππνρξέσζε 

λα ειέγρνπλ ην δεκφζην ηνκέα. Όια ηα παξαπάλσ γεγνλφηα πξνδίδνπλ ηελ 

αλάγθε χπαξμεο ηεο ινγηζηηθήο απφ ηελ αξραηφηεηα.(Κσζηνχιε,2017) 
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ηελ ζπλέρεηα, ζηελ επνρή ηνπ κεζαίσλα ππάξρεη κηα ζηαζηκφηεηα σο πξνο ηνλ 

ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 1) ζηελ πηψζε ηεο ξσκατθήο 

απηνθξαηνξίαο θαη 2) ζηελ επίδξαζε πνπ είρε ν ρξηζηηαληζκφο ζηα πξψηα βήκαηα 

δηάδνζήο ηνπ θαζψο απνδνθίκαδε ηε ζεκαζία ησλ ρξεκάησλ ζηηο δσέο ησλ 

αλζξψπσλ κε απνηέιεζκα νη ζπλαιιαγέο λα παξαθκάδνπλ θαη λα παξαιχνπλ. 

Σελ επνρή απηή σο κέζνδν ινγηζηηθήο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ιεγφκελε 

«απινγξαθηθή κέζνδν» κε ηελ νπνία νπζηαζηηθά έιεγραλ  φιεο ηηο ζπλαιιαγέο 

ηνπο κε ηξίηνπο θαζψο επίζεο θαη ηηο δηάθνξεο θηλήζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαινχζαλ αιιαγέο ζην ηακείν ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο(Κσζηνχιε,2017) . 

Με ηε ρξήζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο θαη 

νξγάλσζεο ησλ δηάθνξσλ επηρεηξήζεσλ έρνληαο αθφκε θπζηθά πνιιέο 

ειιείςεηο.( Υαξηηάθε,2012). 

 

Ζ επηζηήκε ηεο ινγηζηηθήο αξρίδεη λα έρεη πξννπηηθέο εμέιημεο ζηα ηέιε ηνπ 13νπ 

αηψλα  εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο άλζεζεο εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. 

Αξρίδνπλ πιένλ λα εκθαλίδνληαη  νη πξψηεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαζψο θαη νη 

πξψηνη ινγηζηηθνί θαλφλεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ησλ 

ηξαπεδψλ (Κσζηνχιε ,2017).Πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε εηζρψξεζε ηεο 

ιεγφκελεο « δηγξαθηθήο κεζφδνπ» φπνπ πιένλ έρνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο 

ινγηζηηθήο φρη κφλν ζε πξαθηηθφ αιιά θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν. Με ηε ρξήζε 

ηεο κεζφδνπ απηήο κπνξνχζαλ λα θαηαγξαθνχλ φια ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα πνπ 

ιάκβαλαλ δξάζε ζηελ επηρείξεζε ρξεζηκνπνηψληαο δπν ινγαξηαζκνχο : έλαλ πνπ 

ρξεψλεηαη κε έλα πνζφ θαη έλαλ πνπ πηζηψλεηαη κε ην ίδην αθξηβψο πνζφ .Απηφο 

ν ηξφπνο έδηλε ζηνλ θάζε έκπνξν ηελ δπλαηφηεηα φρη κφλν λα βιέπεη ηηο θηλήζεηο 

ηνπ, αιιά θαη λα κπνξεί λα ειέγρεη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ(θέξδε ή 

δεκίεο ), ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηνπ πξνκεζεπηέο( δάλεηα θιπ) , ηελ 

πνηφηεηα ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη φιεο ηηο θηλήζεηο ησλ 

εκπνξεπκάησλ ηνπ θάλνληαο έηζη ηελ δηαρείξηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ πην 

νξγαλσκέλε( Υαξηηάθε,2012). 

Σηο επφκελεο δεθαεηίεο θαη θηάλνληαο πηα θνληά ζηνλ 19
ν
 αηψλα βιέπνπκε αθφκα 

κεγαιχηεξε πξφνδν ζηε ινγηζηηθή επηζηήκε θαη ηελ εμέιημε ηεο δηγξαθίαο,  αιιά 

θαη ηελ επέθηαζε ηεο πιένλ ζε φινλ ηνλ θφζκν. Πιένλ εθηφο απφ ηα παξαπάλσ ε 

δηγξαθηθή κέζνδνο, πεξηιάκβαλε θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

πεξηνπζία ηνπ επηρεηξεκαηία. Δπίζεο κε ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο πξνέθπςε 
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θαη ε αλάγθε γηα ην δηαρσξηζκφ πιένλ ησλ θεθαιαηνχρσλ ηδηνθηεηψλ θαη απηψλ 

πνπ έρνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ζε κηα επηρείξεζε , κε απνηέιεζκα ζηε 

ζπλέρεηα ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ ηξνκεξή αλάπηπμε ησλ ηξαπεδηθψλ δπλάκεσλ,  

ηνπ εκπνξίνπ θαη άιισλ θιάδσλ λα εμειηρζνχλ φιεο νη εηαηξίεο απφ αηνκηθέο πνπ 

ήηαλ έσο ηφηε ζηηο γλσζηέο Α.ΔΟ.ΔΔ.ΔΔ.Π.Δ θιπ. (Καξαγηψξγνοθαη 

Παπαδφπνπινο, 2006). 

 

1.1.2 2η περύοδοσ(20οαιώνα-ςόμερα) 
 

Σνλ 20ν αηψλα, ηελ επνρή δειαδή ηνπ απηνκαηηζκνχ θαη ηεο ηππνπνίεζεο 

ινγηζηηθή πιένλ έρεη μεπεξάζεη ηελ απιή θαηαγξαθή νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη εμειηρζεί ζε έλα 

«φξγαλν δηαρείξηζεο δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ» (Υαξηηάθε,2012). 

 ηε ζχγρξνλε απηή πεξίνδν θπξηαξρεί ε αλάπηπμε ησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ 

θαζψο επίζεο παξαηεξείηαη κεγάιε θίλεζε ζε ζπγρσλεχζεηο, εμαγνξέο θαη 

απνξξνθήζεηο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηείηαη 

ξαγδαία αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε αλάγθε γηα ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο αιιά θαη ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο  παξαγσγήο ,γεγνλφο 

πνπ ζπκβάιιεη ζηελ  εμέιημε ηεο ιεγφκελεο ινγηζηηθήο Κφζηνπο (Κνζηνιφγεζε). 

Άιιν ζεκαληηθφ γλψξηζκα ηεο επνρήο απηήο είλαη ε εκθάληζε πιένλ 

ππνινγηζηψλ θαη αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κε απνηέιεζκα νη ινγηζηέο πιένλ λα 

πηνζεηήζνπλ ηελ κεραλνγξάθεζε πνπ είλαη θαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία 

εμέιημεο απηνχ ηνπ θιάδνπ. Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο απηήο είλαη φηη πιένλ ε δηνίθεζε ηεο θάζε 

επηρείξεζεο δελ ελδηαθεξφηαλ κφλν γηα ηελ παξαγσγή ηεο αιιά αληηζέησο 

ζεσξνχζε πιένλ πην ζεκαληηθφ λα αζρνιείηαη κε ηα ζέκαηα δηνίθεζεο θαη 

νξγάλσζεο ηεο εηαηξίαο γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμή ηεο (Υαξηηάθε,2012). 

Σα παξαπάλσ γεγνλφηα ήηαλ εχινγν λα νδεγήζνπλ ζε κηα  ινγηζηηθή άλζεζε 

ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλερψο  εμειηζζφκελεο  απαηηήζεηο  ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ηνκέα. Ζ επηζηήκε ηεο ινγηζηηθήο πιένλ γίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο δηάθνξνη 

θιάδνη πξνζθέξνληαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ινγηζηηθήο γλψζεο. Ζ 

δηδαζθαιία ηεο ζηηο αλψηαηεο ζρνιέο,  ε εθαξκνγή δηάθνξσλ απαξαίηεησλ 

λφκσλ θαζψο θαη ε ζπγγξαθή ζρεηηθψλ κειεηψλ, άξζξσλ θαη βηβιίσλ απφ 
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αμηφινγνπο επηζηήκνλεο ηνπ θιάδνπ θαηαθέξλνπλ λα επηθέξνπλ κεγάιε βνήζεηα 

ζηελ ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ινγηζηηθήο(Κσζηνχιε,2017) . 

Γηαλχνληαο πηα ηνλ 21ν αηψλα νη θαηεπζχλζεηο ηεο ινγηζηηθήο έρνπλ κεηαβιεζεί 

ξηδηθά θαζψο αλαθεξφκαζηε πιένλ ζε κηα δηνηθεηηθή επηζηήκε. Ζ ινγηζηηθή 

ζηεξίδεηαη κφλν ζε κεραλνγξαθηθά κέζα,  δειαδή φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο  

γίλνληαη θαζαξά κε ηελ ρξήζε θαη κφλν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

εθηππσηψλ. Απινπζηεχνληαη  ινηπφλ ζε κεγάιν βαζκφ φιεο νη ινγηζηηθέο 

δηαδηθαζίεο - απφ πιεπξάο εθηέιεζεο - θαζψο εηζρσξεί θαη ε ρξήζε ησλ 

ιεγφκελσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ  γηα ηα νπνία ζα κηιήζνπκε 

αλαιπηηθφηεξα αθξηβψο ζην επφκελν θεθάιαην(Καδαληδήο  ,2008). 

 Αλ φρη φιεο, νη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ησλ ινγηζηηθψλ γξαθείσλ γίλνληαη πιένλ 

απηφκαηα κέζα απφ ηε βνήζεηα ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ απηψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ θπζηθά κε ην δηαδίθηπν. Δηδηθφηεξα, 

κέζα απφ ηα ινγηζηηθά απηά ζπζηήκαηα επηηξέπεηαη ειεθηξνληθά ε δηαρείξηζε: 

 βηβιίσλ β ή γ θαηεγνξίαο, 

 νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ (ηζνινγηζκνί, θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ , ηζνδχγηα θιπ) 

 παξαθνινχζεζεο  ηνπ Φ.Π.Α.  ησλ επηρεηξήζεσλ 

 παξαθνινχζεζεο ηνπ ηακείνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ  

 θαηαρψξεζεο, κεηαβνιήο ή θαη δηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε 

επηρείξεζεο θιπ 

Παξάιιεια, ζπλερψο ρξεζηκνπνηνχληαη λέεο πιεξνθνξηαθέο ηερλνινγίεο πνπ 

βνεζνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αμηφπηζηε θαη ζπλερψο γξεγνξφηεξε  

εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ινγηζηηθήο(Υαξηηάθε,2012). 

Πην ζπγθεθξηκέλα,  ζηελ ζεκεξηλή επνρή, κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο  

παξαηεξείηαη : 

 κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο(Υαξηηάθε,2012). 

 ζπλερήο θαη αμηφπηζηε ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο άκεζα  

 απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ( 

εθνξία , νξθσηνί ινγηζηέο θιπ)(Υαξηηάθε,2012). 

 Μεγαιχηεξε αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο δηνίθεζεο ηεο θάζε 

επηρείξεζεο γηα ηελ  θαζεκεξηλή ιήςε απνθάζεσλ θαζψο ππάξρνπλ 
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κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο ιάζνπο ζε απηνκαηνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίεο(Cortada,2003). 

 εκαληηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

θαζψο κέζσ πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο κπνξεί λα απνζπάηαη γξήγνξα 

θαη εχθνια κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ (Υαξηηάθε,2012). 

 Σαρχηαηε πξνζαξκνγή ελφο άπεηξνπ ινγηζηή ζηε αλάιεςε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ θαζψο πξνεηνηκάδεηαη πιένλ πιήξσο ζηελ 

κεραλνγξαθεκέλε ινγηζηηθή θαηά ηελ θνίηεζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε 

παλεπηζηήκην ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θιάδνπ(Υαξηηάθε,2012). 

 Άκεζε θαη δηαξθήο ελεκέξσζε ησλ ινγηζηψλ ζηηο ζπλερείο αιιαγέο ηνπ 

λφκνπ θαη άκεζε πξνζαξκνγή ζε απηέο θαζψο ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κπνξνχλ λα πιεξνθνξνχληαη γηα θάζε πιεξνθνξία πνπ 

ιακβάλεη ρψξν  ζην θνξνινγηθφ θαη φρη κφλν δίθαην(Υαξηηάθε,2012). 

 

Ζ ινγηζηηθή ινηπφλ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα έρεη πεξάζεη απφ 

δηάθνξα ζηάδηα εμέιημεο κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ πάληα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

χπαξμεο ηεο. Ο θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο απφ κφλνο ηνπ πξηλ ηελ ρξήζε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο ήηαλ αξθεηά δχζθνινο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ αξθεηά  

ρξνλνβφξεο, φκσο κέζα απφ ηε ζπλερή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαηάθεξε λα 

εμειηρζεί ζε έλα φξγαλν δηαρείξηζεο κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ κε απνηέιεζκα λα 

εθπιεξψλεηαη ε θάζε ινγηζηηθή εξγαζία γξήγνξα θαη αμηφπηζηα 

(BrodersenandPysh,2014). Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ βνήζεζε ζε απηήλ ηελ 

εμέιημε ηνπ θιάδνπ είλαη ηα ιεγφκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζε ζπλδπαζκφ 

θπζηθά πάληα κε ηελ χπαξμε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα νπνία ζα ηα αλαιχζνπκε ακέζσο 

παξαθάησ. 
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2. Κεφϊλαιο 2 : Πληροφοριακϊ ςυςτόματα και Ηλεκτρονικό 
Διακυβϋρνηςη 

2.1 Πληροφοριακϊ ςυςτόματα 
 

2.1.1 Ιςτορικό αναδρομό και οριςμού 
 

πκπιεξσκαηηθά κε ηε «δξακαηηθή» εμέιημε πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ 

αλαθνξηθά κε ηελ ινγηζηηθή επηζηήκε , παξαηεξείηαη θαη ε εκθάληζε ησλ 

ιεγνκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία έξρνληαη λα εληζρχζνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν απηφλ ηνλ θιάδν(LaudonandLaudon,2014). Καηαθέξλνπλ κάιηζηα 

λα εμειηρζνχλ ηφζν πνιχ, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη  σο γέθπξα γηα ηελ 

νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ηνπ θφζκνπ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ θφζκν ηεο 

θπβέξλεζεο κέζα απφ έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή(SawyerandWilliams,2005). 

Ζ  εκθάληζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη  κε ηελ 

εκθάληζε ηεο επηζηήκεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θάπνπ ζηα κέζα ηνπ 

20νπαηψλα(Jessup, LandValacich, J,2006).Οπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζε 

ζπζηήκαηα πνπ είραλ ηελ ηθαλφηεηα αξρηθά λα θάλνπλ δηάθνξνπο καζεκαηηθνχο 

ππνινγηζκνχο πνιχ πην γξήγνξα θαη πνιχ πην αμηφπηζηα απφ έλαλ 

άλζξσπν(Stair,1996) κε απνηέιεζκα λα βνεζήζνπλ θαηά πνιχ ζηηο δηάθνξεο 

θαζεκεξηλέο εθηειέζεηο πξάμεσλ ζηα ινγηζηηθά γξαθεία κε κεδακηλή πηζαλφηεηα 

ιάζνπο(Γθίλνγινπ-Πξσηφγεξνο-Σαρπλάθεο,2004). 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ εμειίρζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν κέρξη πνπ έθηαζαλ 

ζήκεξα ζην ζεκείν: 

 λα ζπιιέγνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή δεδνκέλσλ ησλ νξγαληζκψλ ή θαη απφ 

ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ  ( λνχκεξα, ζχκβνια , εηθφλεο , ήρνπο θιπ) 

(LaudonandLaudon,2014) 

 λα ηα απνζεθεχνπλ (Keys,2006) 

  ζηε ζπλέρεηα λα ηα επεμεξγάδνληαη θαη λα ηα αλαιχνπλ κεηαηξέπνληαο 

ηα πιένλ απφ απιά δεδνκέλα ζε κηα πην θαηαλνεηή κνξθή(Keys,2006) 

 θαη ηειηθά λα εμάγνπλ ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία πνπ έρεη αλάγθε 

εθείλε ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε νξγαληζκφο 

(LaudonandLaudon,2014) 

  ελψ ηαπηφρξνλα λα αλαηξέρνπλ αλά πάζα ζηηγκή ζε νπνηνδήπνηε 

δεδνκέλν ή πιεξνθνξία θαη λα ηελ αμηνινγνχλ θαιχηεξα  κε ηε 
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δπλαηφηεηα ηνπ ιεγφκελνπ feedback 

(αλαπιεξνθφξεζε)(LaudonandLaudon,2014). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά Laudon(LaudonandLaudon,2014): «πιεξνθνξηαθό 

ζύζηεκα (informationsystem) κπνξεί λα νξηζηεί ηερληθά σο έλα ζύλνιν 

αιιεινζρεηηδόκελσλ ζηνηρείσλ , ηα νπνία ζπιιέγνπλ ( ή αλαθηνύλ ) , 

επεμεξγάδνληαη , απνζεθεύνπλ θαη δηαλέκνπλδεδνκέλα ή θαη  πιεξνθνξίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ζε έλαλ νξγαληζκό» . 

 

 

Βέβαηα, ε έλλνηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία πνπ ε θάζε επηρείξεζε ζα ρξεζηκνπνηήζεη αιιά θαη κε 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αμηνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία απηή γηα λα ππνζηεξίμεη 

ηελ θάζε δηαδηθαζία(Lucas,1971). 

 

2.1.2 υςτατικϊ τοιχειϊ Πληροφοριακών υςτημϊτων 
 

χκθσλα κε ηνλ Kroenke (KroenkeandHatch,1994)νη ζπληζηψζεο πνπ 

απαξηίδνπλ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη νη αθφινπζεο 5: 

 

1) People (άλζξσπνη): Χο άλζξσπνη αλαθέξνληαη είηε νη ρξήζηεο πνπ εηζάγνπλ ηα 

δεδνκέλα ζην ζχζηεκα, είηε νη ρξήζηεο πνπ εθαξκφδνπλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ είηε νη ίδηνη νη ζρεδηαζηέο απηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

 

2) Hardware(πιηθό): Με ηνλ φξν πιηθφ αλαθεξφκαζηε ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην θάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ( ππνινγηζηήο , 

tablet,Smartphoneθιπ)  

Εικόνα 1.Απεικόνιςθ πλθροφοριακών υςτθμάτων 
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3) Software (ινγηζκηθό):Χο ινγηζκηθφ αλαθέξεηαη ηφζν ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνχ έηζη ψζηε ν θάζε 

ρξήζηεο λα  πινπνηήζεη ηελ θάζε πξνο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απαίηεζε ηνπ ( 

ππνινγηζκφο κηζζνδνζίαο θιπ). 

4) Procedures (δηαδηθαζίεο): απηφο φ φξνο αλαθέξεηαη ζε φια εθείλα ηα βήκαηα 

πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν θάζε ρξήζηεο ή θαη απφ κφλν ηνπ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (πιήξεο απηνκαηηζκφο) κε κία ζπγθεθξηκέλε ζεηξά έηζη 

ψζηε λα πινπνηεζνχλ φιεο νη επηζπκεηέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

5) Data (δεδνκέλα): ηα δεδνκέλα απνηεινχλ ηελ θάζε κνξθή ζπκβφινπ, εηθφλαο, 

ήρνπ, ςεθίνπ θιπ πνπ εηζάγνληαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη έπεηηα απφ 

επεμεξγαζία θαη αλάιπζε κεηαηξέπνληαη ζε πιεξνθνξία.  

 
Εικόνα 2.Απεικόνιςθ ςυςτατικών ςτοιχείων πλθροφοριακών ςυςτθμάτων 

Έηζη ινηπφλ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα έρνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεο γξήγνξεο 

θαη αμηφπηζηεο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο  βνήζεζε θαηά πνιχ 

ηηο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηνλ έιεγρν, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ γηα κηα πην δηεθπεξαησκέλε ιήςε απφθαζεο . 

 

2.1.3 Κατηγορύεσ Πληροφοριακών υςτημϊτων 
 
 

Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
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 Πληροφοριακϊ ςυςτήματα διοίκηςησ (Management Information Systems) 
 

Με ηνλ φξν απηφ αλαθεξφκαζηε ζε φια απηά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

παξάγνπλ πιεξνθνξίεο ππφ κνξθή αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν , ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κηαο επηρείξεζεο. Σα πιεξνθνξηαθά απηά 

ζπζηήκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ λα ρεηξίδνληαη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο αιιά ηαπηφρξνλα είλαη θαη 

ππεχζπλα γηα ηελ ηήξεζε θαλφλσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην θξάηνο (O’Brien, 2004). 

 

 Πληροφοριακϊ ςυςτήματα επεξεργαςίασ δοςοληψιών(TransactionProcessing 
Systems) 

Σα ζπζηήκαηα απηά (ζηα νπνία αλήθεη  θαη ε θαηεγνξία φισλ ησλ δεκφζησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα αλαθέξνπκε αξγφηεξα - θαη θάπνηα απφ 

απηά ζα αμηνινγήζνπκε- ) είλαη ππεχζπλα γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηππνπνηεκέλεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο θάζε επηρείξεζεο(έλα ηέηνην παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

ηνκέα ηεο Λνγηζηηθήο απνηειεί ε έθδνζε Φ.Π.Α. θάζε κήλα ή ηξίκελν αλάινγα 

κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο ). Αθνξνχλ δειαδή ζην ιεηηνπξγηθφ νξγαλσηηθφ 

επίπεδν θαη ζην ππνζχζηεκα ηεο θάζε εηαηξίαο. Οπζηαζηηθά ηα ζπζηήκαηα απηά 

απνζεθεχνπλ θαη δηαηεξνχλ αλαιπηηθφηαηα φια ηα αξρεία ζρεηηθά κε φιεο ηεο 

θαζεκεξηλέο δνζνιεςίεο ηεο Δπηρείξεζεο. Δπνκέλσο ηαπηφρξνλα παξέρνπλ 

απαξαίηεηεο θαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηα άιια πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα(Oz, 2009). 

 

Απηά ηα ζπζηήκαηα έρνπλ 3 βαζηθέο ρξήζεηο: 

 

1. Καζεκεξηλνί ππνινγηζκνί( π.ρ. ππνινγηζκφο ησλ θαζαξψλ ακνηβψλ θάζε 

εξγαδνκέλνπ). 

 

2. Σαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ θαηά νκάδεο αλάινγα κε θάπνην θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ( π.ρ. αλαδήηεζε κφλν ησλ πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 2-10-2017). 

 

3. Απνζήθεπζε ( απνζεθεχνπλ κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ ν νπνίνο παξακέλεη ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ην επηζπκεί ν ρξήζηεο 
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δίλνληάο ηνπ έηζη ηε δπλαηφηεηαλα αλαηξέμεη ζε φπνηα πιεξνθνξία επηζπκεί θαη 

λα ηελ ζπγθξίλεη κε φπνηα άιιε ζέιεη.)(RainerandWatson,2013). 

 

 Γνωςτικά πληροφοριακά ςυςτήματα εργαςίασ(KnowledgeWorkSystems) 
 

Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο απφ νκάδεο αλζξψπσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία γηα ηε δηεμαγσγή 

αμηνινγήζεσλ ή θαη εξεπλψλ(Maier,2007). Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα είλαη νη εμήο: 

1. πλερήο παξνρή ζπκβνπιψλ θαη γλψζεσλ σο πξνο ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηψλ 

2. Πξνεηνηκαζία γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζπκβαίλεη είηε ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο είηε ζην εμσηεξηθφ  

3. Μεηάθξαζε ησλ κεηαβνιψλ απηψλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ςτθν ίδια ηελ 

εηαηξία 

 Συςτήματα αυτοματιςμού γραφείου(Office Automation Systems) 
 

Πξφθεηηαη γηα ηα ζπζηήκαηα απηά πνπ βειηηψλνπλ θαηά πνιχ ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ αλεμαξηήηνπ γεσγξαθηθήο ζέζεο( πρ: TeamViewer) 

αιιά θαη ηε γεληθφηεξε ξνή εξγαζίαο. Γελ παξάγνπλ θάπνηα λέα γλψζε ή 

πιεξνθνξία φκσο ρξεζηκεχνπλ σο εξγαιείν ζηελ άληιεζε θαη ξνή πιεξνθνξηψλ, 

θαζψο κέζσ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ε δηαρείξηζε εγγξάθσλ θαη ε επηθνηλσλία 

γίλεηαη άκεζα θαη αμηφπηζηα(LaudonandLaudon,2014). 

 

 Συςτήματα υποςτήριξησ αποφϊςεων(DecisionSupport Systems) 
 

Σα ζπζηήκαηα απηά αλαθέξνληαη ζην δηνηθεηηθφ, νξγαλσηηθφ κέξνο ηεο 

επηρείξεζεο(Sauter,2010). Τπνζηεξίδνπλ  δειαδή ηελ θαιχηεξε ιήςε 

απνθάζεσλ απφ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ. Οπζηαζηηθά , απνηεινχλ έλα 

ζπλδπαζκφ ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ν 

ππνινγηζηήο θαη έηζη ν ρξήζηεο αθνχ έρεη ζπγθεληξψζεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, κέζσ ηεο δηθήο ηνπ θξίζεο νδεγείηαη ζε έλα ζπκπέξαζκα ηθαλφ λα 

αλαγλσξίζεη ην πξφβιεκα θαη ηειηθά λα βξεη ηηο απαξαίηεηεο ιχζεηο 

ηνπ(Kroenke,1992). 
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 Συςτήματα υποςτήριξησ διοίκηςησ(ExecutiveSupportSystems) 
 

Σα ζπζηήκαηα απηά νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηνχλ σο δεδνκέλα ηα output ησλ DSS 

θαη MIS θαζψο επίζεο θαη δεδνκέλα απφ ηνλ εζσηεξηθφ ή θαη εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίηεπμε ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ .Οη  πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ αθνξνχλ ζηα αλψηεξα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε ζην πιαίζην ηεο ιήςεο απφθαζεο, φκσο είλαη πην γεληθνχ 

ραξαθηήξα (π.ρ. ηη ζηξαηεγηθή αθνινπζνχλ νη αληαγσληζηέο). Οπζηαζηηθά ηα EIS 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ παξαθνινχζεζε επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο επίζεο 

θαη ζηνλ εληνπηζκφ απεηιψλ, πξνβιεκάησλ αιιά θαη επθαηξηψλ(Wallace,2014). 

 

 Λογιςτικϊ πληροφοριακϊ ςυςτήματα(AccountingInformationSystems) 
 

Πξφθεηηαη γηα ηελ θνξχθσζε ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο θαζψο κε απηά 

δηαζέηεη πιένλ ηα δηθά ηεο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Μέζα απφ απηά 

θαηαθέξλεη λα ζπιιέγεη , λα απνζεθεχεη , λα δηαρεηξίδεηαη , λα επεμεξγάδεηαη ,λα 

αλαθηά θαη λα παξνπζηάδεη ηα νηθνλνκηθά ηεο, θαη φρη κφλν, ζηνηρεία 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή έηζη ψζηε λα κπνξνχλ ηα ζηνηρεία απηά λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθνια, γξήγνξα θαη αμηφπηζηα απφ φινπο ηνπ ινγηζηέο , 

ειεγθηέο ,δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη άιινπο θιάδνπο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ 

ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν (ινγηζηήξην).πγθεθξηκέλα ηα ζπζηήκαηα απηά θαηαθέξνπλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ απαξαίηεηε αθξίβεηα φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θάζε επηρείξεζεο  θαη λα ηεξνχλ ηα αξρεία ηεο αζθαιή θαη αλέγγηρηα , 

παξέρνληαο, ηαπηφρξνλα , ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε αξρείν 

ρξεηάδεηαη δηθαηνινγεκέλα θάπνηνο απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο ηεο εηαηξίαο 

(Γθίλνγινπ θαη Πξσηφγεξνο θαη Σαρπλάθεο, 2004). 

 

Ζ εμέιημε απηή θπζηθά δελ ζηακαηάεη κφλν εδψ, αιιά πξνρσξάεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν, φηαλ εκπιέθεηαη θαη ε έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

δεκηνπξγψληαο πιήζνο δεκφζησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ TPS), ζπκβαηψλ κε φια ηα ινγηζηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

θάζε εηαηξίαο , ηθαλψλ λα δεκηνπξγήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξεο επθνιίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ινγηζηηθήο(SeddonandStaplesandPatnayakuniandBowtell, 1999). Ζ ειεθηξνληθή 
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δηαθπβέξλεζε, φπσο επίζεο θαη φια ηα δεκφζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη δεκηνπξγνχληαη θαηά θαηξνχο, αθήλνληαο ζπλερψο 

πεξηζψξηα εμέιημεο, ζα αλαιπζνχλ ακέζσο παξαθάησ πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπο. 

 

2.2 Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη (e-Government) 

2.2.1 Οριςμού και λόγοι ανϊπτυξησ 

 
 

Ζ ζπλερήο ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απφ θάζε είδνπο 

επηρείξεζε ή νξγαληζκνχ,  θαζψο θαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ησλ επηθνηλσληψλ πξφζθεξαλ ηε δπλαηφηεηα γηα  παξαγσγή πιεξνθνξηψλ 

επθνιφηεξα, γξεγνξφηεξα θαη κε αξθεηά ρακειφ θφζηνο(Τςειάληεο,2007).Απηή 

ε αικαηψδεο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο   δελ κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζηεο ηηο 

θπβεξλήζεηο, νη νπνίεο απνθάζηζαλ λα εμειηρηνχλ θαη απηέο καδί κε ην λέν απηφ 

κνληέιν πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσληψλ  θαη λα εγθαηαιείςνπλ ην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν πνπ εθάξκνδαλ κέρξη πξηλ θάπνηα ρξφληα 

(BarrenecheaandJenkins,2014). Πνιχ ζεκαληηθή κάιηζηα ήηαλ ε αθφινπζε 

θξάζε ηνπ DonTapscott ,ν νπνίνο αλαθέξεη πσο «δελ κα ζπρεπε να 

αναρωτιόμαςτε πϊσ θ κυβζρνθςθ κα βοθκιςει το διαδίκτυο αλλά πϊσ το διαδίκτυο κα 

βοθκιςει τθν κυβζρνθςθ»(Ronaghan,2002). Λακβάλνληαο ζεκαληηθά ππφςε ηε 

θξάζε απηή θαη αθνινπζψληαο απηή ηε λέα ηάζε, ε θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηε 

ρξήζε λέσλ εξγαιείσλ σο πξνο ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο, αιιά θαη σο πξνο ηελ  ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο κε 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο 

ιεγφκελεο «Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο» (e-Government)( OECD,2011). 

Οη γλψκεο ησλ αλαιπηψλ ζρεηηθά κε ηνλ φξν ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

δηίζηαληαη. Τπάξρνπλ εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ηνπ e-

Governmentεζηηάδεη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ζθνπφ ηελ 

πξαθηηθή θαη κφλν βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο,  αιιά θαη εθείλνη πνπ ηε 

ζεσξνχλ επηπιένλ θαη σο έλα κέζν εμπγίαλζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

θπβεξλεηηθήο δνκήο νδεγψληαο ηνλ θάζε πνιίηε ζε λέα επίπεδα  δεκνθξαηηθήο 

ζπκκεηνρήο(Prattipati,2003). 

 Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη επηθξαηέζηεξνη νξηζκνί: 
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ν φξνο ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν νξηζκφ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη : «Η ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληώλ ζηε δεκόζηα δηνίθεζε ζε ζπλδπαζκό κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη 

λέεο δεμηόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ 

θνηλνύ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δεκόζησλ 

πνιηηηθώλ»(AlshehriandDrew, 2010). 

Έλαο άιινο νξηζκφο ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ  αλαθέξεη φηη  

«Η ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζεκαίλεη ηα πάληα, από 

ηηο ειεθηξνληθέο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο έσο ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ θαη ππεξεζηώλ κε πνιίηεο, επηρεηξήζεηο θαη άιια όξγαλα ηεο 

θπβέξλεζεο»(Πεηξνπνχινπ,2015).  

Σέινο ε Βηθηπαίδεηα αλαθέξεη : «Με ηνλ όξν ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-

government) ραξαθηεξίδεηαη γεληθά ε εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηώλ 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππνινγηζηώλ ζηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη νη λέεο 

δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, ηηο νπνίεο νη ηερλνινγίεο απηέο 

εηζήγαγαλ.» (www.wikipedia.org). 

Οπζηαζηηθά κεηαζρεκαηίδνληαη, αλ φρη φιεο , νη πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ απφ ζηαηηθέο ζε ςεθηαθέο ,κε απνηέιεζκα λα εμαιείθεηαη 

έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο γξαθεηνθξαηίαο.(PremkumarandBhattacherjee,2008). 

Δθκεηαιιεχεηαη δειαδή ε θπβέξλεζε φιε απηή ηελ ζπλερή ηερλνινγηθή εμέιημε 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παξέρεη έλα απνηειεζκαηηθφηεξν θαη αλαβαζκηζκέλν  

δεκφζην ηνκέα σο πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ζε θάζε πνιίηε, δηαζέζηκν 

24 ψξεο ην 24σξν (Homburg,2008) κε ζθνπφ λα ηνλ απνδεζκεχεη απφ θάζε 

άζθνπε ζπαηάιε ρξφλνπ(αλακνλή ζε νπξέο δεκφζησλ ππεξεζηψλ ) θαη λα ηνπ 

παξέρεη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπ (AlshehriandDrew 2010). 

ηελ επνρή απηή φπνπ νη ζπλαιιαγέο θαη ε επηθνηλσλία ησλ πνιηηψλ κε ην 

θξάηνο γίλνληαη φιν θαη πην ζπρλέο θαη απαξαίηεηεο ε αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζε θξίλεηαη αλαγθαία (OECD, 2005) . 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ 

αλάπηπμε είλαη νη εμήο: 

 δπζαξέζθεηα πνιηηώλ : Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ιφγνο, πνπ αθχπληζε ηελ 

θπβέξλεζε θαη ηελ νδήγεζε ζε απηήλ ηελ αιιαγή, είλαη ηα ζπλερή παξάπνλα ησλ 

πνιηηψλ γηα ην επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ ηνπο παξείραλ νη δεκφζηνη θνξείο θαζψο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://www.wikipedia.org/
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επίζεο θαη  γηα ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζην πξφβιεκα ή 

ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ θάζε πνιίηε. Σν γεγνλφο απηφ πίεζε ηελ θπβέξλεζε  θαη ηελ 

ψζεζε ζηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ελφο λένπ κνληέινπ πνπ αθελφο ζα βειηίσλε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, αθεηέξνπ ζα αχμαλε θαη ηε ζέιεζε ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηψλ ζηα δεκφζηα δεηήκαηα(OECD, 2003). 

 

 ε ηερλνινγηθή εμέιημε : Ζ ζπλερήο εμέιημε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη 

ησλ επηθνηλσληψλ σζεί ηνπο πνιίηεο ζε έλαλ λέν ηξφπν ζθέςεο κε απνηέιεζκα λα 

απαηηνχλ πιένλ φιεο ηνπο νη ζπλαιιαγέο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά 

ρσξίο ηε θπζηθή ηνπο παξνπζία ζε νπνηνδήπνηε ρψξν .Ζ ηερλνινγία επνκέλσο 

ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα κέζα ζε ιηγφηεξν ρξφλν θαη κε ιηγφηεξν θφζηνο λα 

επηθνηλσλνχλ πνιχ πην εχθνια κε θάζε είδνπο ζπλαιιαζζφκελν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλθαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ(Λπγεξάθεο,2002). 

 

 Αύμεζε ζπλαιιαγώλ κε δεκόζηνπο θνξείο: Σέινο έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ 

νδήγεζε ζηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο e-Governmentείλαη ε αχμεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ δεκφζην ηνκέα, θαζψο 

πιένλ απαζρνινχλ ηελ θπβέξλεζε φιν θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθα δεηήκαηα 

πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ εξγαιείσλ πνπ ζα απνζθνπνχλ 

ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζή ηνπο( 

AndersonandChoandSchroederandWu,2015). 

2.2.2 υνιςτώςεσ e-Government 
 

χκθσλα κε ηνλ Gronlund(GronlundandHoran, 2005) Ζ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ζπληζηψζεο : 

 

 Ζιεθηξνληθέο ππεξεζίεο(e-serves):Οη κειέηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζπληζηψζα εζηηάδνπλ ζην θαηά πφζν φιεο νη ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αληαπνθξίλνληαη ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ρξήζηε σο πξνο ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία,  ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επθνιία ρξήζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο  θιπ. 

 Ζιεθηξνληθή δεκνθξαηία(e-democracy):Ζ ζπληζηψζα απηή αθνξά ζηνλ βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ νη λενεηζεξρφκελεο απηέο πιεξνθνξηαθέο 

ηερλνινγίεο ζηηο αμίεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. ην πφζν, δειαδή, αμηφπηζηεο 

θαη δηαθαλείο είλαη απηέο νη θξαηηθέο ππεξεζίεο   αιιά θαη πφζν εχθνια 
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θαηαλνεηέο θαη πξνζβάζηκεο ζε θάζε πνιίηε δηεπθνιχλνληαο έηζη ηε 

δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή. ε πνην βαζκφ, δειαδή, θαηαθέξλνπλ νη ππεξεζίεο 

απηέο λα ππνζηεξίδνπλ φιεο ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο .  

 

 

 

 Ζιεθηξνληθή απνηειεζκαηηθόηεηα(e-administration):Απηή ε ζπληζηψζα 

αλαθέξεηαη ζε φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα εθηειέζνπλ ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο εζσηεξηθά . Οη 

ιεηηνπξγίεο απηέο επηηπγράλνληαη κέζα απφ έλαλ ζπλδπαζκφ δηάθνξσλ 

ηερλνινγηψλ θαη εθαξκνγψλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ έγθαηξε θαη ρσξίο ιάζε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θάζε δεκφζηαο ππεξεζίαο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνξέσλ κεηαμχ 

ηνπο, έηζη ψζηε λα παξαρζεί ε πιεξνθνξία ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε (πνιίηε) 

γξήγνξα.θαη αμηφπηζηα. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.2.3 Βαςικϋσ αρχϋσ e-Government 
 

Γηα ηελ αμηφπηζηε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ππάξρνπλ 

θάπνηεο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ φιεο νη ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα 

επηηχρνπλ κηα νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αληηζπκβαιιφκελνπο ηνπο(Scholl,2010).  

νη βαζηθέο απηέο αξρέο είλαη νη εμήο : 

Εικόνα 3.Απεικόνιςθ ςυνιςτωςών E-Government 

https://www.google.gr/search?sa=X&biw=1920&bih=925&q=e-government:+information,+technology,+and+transformation+h.j.+scholl&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKNauqKk5W4gXxDJMNynIq0ivLtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAAxGPF89AAAA&ved=2ahUKEwiwte669oDdAhWGl4sKHTx6CZcQmxMoATAOegQICRAf
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1. Δθεθηηθόηεηα βησζηκόηεηα: νη δεκφζηνη θνξείο κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ εθαξκνγή φισλ απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ  κφλν αθνχ θξηζεί εθηθηή θαη βηψζηκε ε πξαγκαηνπνίεζε φινπ απηνχ 

ηνπ έξγνπ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

2. Γηαθάλεηα-αλάθηεζε εκπηζηνζύλεο πξνο ηνπο πνιίηεο: νη δεκφζηνη θνξείο ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη πξνο ην θνηλφ 24 ψξεο ην 24ψξν, πξνζθέξνληαο ηνπο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη εχθνια πξνζβάζηκεο. Σαπηφρξνλα 

ζα πξέπεη λα δηαβεβαηψλνπλ ηνλ θάζε ρξήζηε γηα ηελ εγγχηεηα ηεο παξνρήο 

ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξνπλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο δεδνκέλσλ θαη εγγξάθσλ, φπσο αθξηβψο ζπλέβαηλε θαη κε ηνλ ρεηξφγξαθν 

ηξφπν. Όιεο απηέο νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο  ζα επηηξέπνληαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θαη ηα δπν αληηζπκβαιιφκελα κέξε ( νη δεκφζηεο ππεξεζίεο απφ 

ηελ κία , νη πνιίηεο απφ ηελ άιιε ) ζα ηεξνχλ κε επιάβεηα ηηο αξρέο ηνπ λφκνπ 

θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

3. Αζθάιεηα – Ηδησηηθόηεηα : νη δεκφζηνη θνξείο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξέρνπλ 

ηελ  αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθηνχλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έηζη, ψζηε νη πνιίηεο λα εκπηζηεχνληαη ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν, φζν εκπηζηεπφληνπζαλ θαη ηα παξαδνζηαθά . Ζ δεκφζηα 

δηνίθεζε δεζκεχεηαη λα παξέρεη έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζα πξνζηαηεχεη φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο  απφ θάζε πηζαλή, ιαλζαζκέλε πξνζπάζεηα πξφζβαζεο, παξαβίαζε ή 

θαη αιινίσζε δεδνκέλσλ. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε επνκέλσο εγγπάηαη γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ 

ησλ πνιηηψλ  πνπ κπνξεί λα ζπιιέγεη , απνζεθεχεη , επεμεξγάδεηαη , παξάγεη ή 

θαη δηαλέκεη ζε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο θαηά ηελ δηάξθεηα παξνρήο θάπνηα 

ππεξεζίαο . 

4. Πξνζβαζηκόηεηα-Δπρξεζηία: ε δεκφζηα δηνίθεζε ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα 

ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, εχρξεζησλ θαη εχθνια πξνζβάζηκσλ ζε 

φινπο ηνπο πνιίηεο ρσξίο δηαθξίζεηο. Όινη απηνί δειαδή νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζε θάζε πνιίηε, εδηθά ζηηο εππαζείο νκάδεο, 

ζηνπο ςεθηαθά αλαιθάβεηνπο πνιίηεο θαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία(αλαθνξά). Γηα 

λα είλαη θάηη ηέηνην εθηθηφ ,νη δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απφ ηνπο πνιίηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα απιή θαη θαηαλνεηή δνκή κε  

ειεθηξνληθφ εγρεηξίδην βνήζεηαο έηζη ψζηε ν θάζε ρξήζηεο λα βξίζθεη γξήγνξα 

θαη εχθνια φ,ηη ςάρλεη. Πξέπεη, επνκέλσο, νη δεκφζηνη θνξείο λα ζρεδηάζνπλ κηα 
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πιαηθφξκα πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε θαη 

θαηαλνεηή απφ θάζε πνιίηε αλεμάξηεηα κε ην θνηλσληθφ ηνπ ππφβαζξν θαη ηηο 

γλψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ ηερλνινγία . 

5. Μνλαδηθή θαηαρώξεζε δεδνκέλσλ-Με επαλάιεςε : Ζ θάζε πιεξνθνξία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα παξέρεηαη απφ ηνλ ρξήζηε γηα ηελ παξνρή 

θάπνηαο ππεξεζίαο , κπνξεί λα δεηεζεί κφλν κηα θνξά θαη κφλν απφ έλαλ δεκφζην 

θνξέα, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο πιεξνθνξίαο απηήο 

αιιά θαη ηελ  δηάζεζε ηεο  ζηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ εμνηθνλνκείηαη θαη πνιχηηκνο ρξφλνο θαζψο εμαιείθεηαη ε έλλνηα ηεο 

επαλάιεςεο σο πξνο ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ, θαζψο ν πνιίηεο εξσηάηαη κία θαη 

κφλν θνξά γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηα ζηνηρεία απηά 

ζηε ζπλέρεηα εηζάγνληαη απηφκαηα ζε θάζε θνξέα πνπ ζα ζέιεη λα ηα αλαθηήζεη. 

6. Δμνηθνλόκεζε Πόξσλ: Ζ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

εμαζθαιίδεη ηαπηφρξνλα θαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε πφξσλ ησλ δεκφζησλ 

θνξέσλ αιιά θαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα ηεθκεξησζνχλ φινη 

απηνί νη πφξνη πνπ πξφθεηηαη λα εμνηθνλνκεζνχλ κέζσ θαηάιιεισλ αλαθνξψλ . 

7. Δλνπνίεζε: Σν πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζε θνηλά θέληξα δηθηχσλ πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ηελ εληαία πξφζβαζε . 

8. πλεξγαζία Φνξέσλ: Ζ ζπλεξγαζία φισλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ είλαη 

απαξαίηεηε ψζηε ηα δεκφζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα δηαιεηηνπξγνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη λα αληαιιάζνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ηειηθή παξνρή ππεξεζίαο ζηνλ πνιίηε .Μφλν κέζα απφ 

θαηάιιειε ζπλεξγαζία θαη ζπκβαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο είλαη δπλαηφλ λα 

ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ε έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηφζν ζε 

δηνηθεηηθφ, φζν θαη ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν. 

9. ζπλερήο πξνζαξκνγή ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο : Ζ θαζεκεξηλή ξαγδαία 

αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο σζεί φινπο 

ηνπο θιάδνπο ζε κία κφληκε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

Κάηη πνπ ζεσξείηαη ζήκεξα λέν αχξην κπνξεί λα ζεσξείηαη παιηφ . Απηή ε θξάζε 

καο νδεγεί εχινγα ζην ζπκπέξαζκα φηη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη 

αμηφπηζηα φιεο νη δεκφζηεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο , ζα πξέπεη ε ειεθηξνληθή 
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Γηαθπβέξλεζε (e-Government ) λα ζπκβαδίδεη ζπλερψο κε φιεο ηηο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο θαη λα κελ εθεζπράδεη κε ηε  ρξήζε κίαο θαη κφλν ηερλνινγίαο. 

10. πκκεηνρή Πνιηηώλ :Σέινο , κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αξρέο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο είλαη απηή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ιήςεο απφθαζεο ηεο θπβέξλεζεο, φζν θαη  θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δεκφζησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ(http://www.minadmin.gov.gr). 

Μέζα απφ ηελ ηήξεζε απηψλ ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ , 

ζα κπνξεί λα αλαπηπρζεί έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δεκνζίνπ ηθαλφ λα 

εθκεηαιιεπηεί θάζε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο(Scholl,2010). 

2.2.4 Αρχιτεκτονικό μοντέλο ανάπτυξησ ηλεκτρονικήσ διακυβέρνηςησ ( 5 
ςτάδια) 
 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρήο εθαξκνγή ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζε,  πέξα απφ ηηο αξρέο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα 

ζπκκνξθσζνχλ νη θνξείο  θαη νη πνιίηεο, απαηηείηαη επηπιένλ έλα κνληέιν 

αξρηηεθηνληθήο δνκήο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί. Οθείινπλ, επνκέλσο, φινη 

νη δεκφζηνη νξγαληζκνί λα αθνινπζήζνπλ θάπνηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα 

θηάζνπλ ζηαδηαθά ζηνλ ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ, πνπ είλαη ε απφιπηε 

εθκεηάιιεπζε ηελ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (jansenandveenstra,2005). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 5 ζηάδηα εμέιημεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

αλαιχνληαη αθνινχζσο: 

 ηάδην 1
ν
 :Nointegration( δεκνζίεπζε γεληθώλ πιεξνθνξηώλ)  

Σν πξψην ζηάδην αλαθέξεηαη ζηελ ηππηθή παξνπζία ηεο θπβέξλεζεο ζε online 

κνξθή. Οπζηαζηηθά απιά επηηξέπεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ 

θάζε δεκφζην θνξέα, γηα ηνλ νπνίν ελδηαθέξεηαη ν πνιίηεο  (ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο, δηεχζπλζε θιπ.) θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα θάπνην ζέκα κέζα 

απφ ηελ  επηινγή FAQ(frequentlyaskquestions ) κε ηελ νπνία δίλνληαη 

ηππνπνηεκέλεο απαληήζεηο γηα ζπρλά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο  ειεθηξνληθέο 

πιαηθφξκεο. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη ζην ζηάδην απηφ αθφκα απνπζηάδεη ε 

online επηθνηλσλία θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ  ησλ πνιηηψλ κε ηνπο 

θνξείο θαζψο ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη είλαη ζηαηηθή θαη παξέρεη απιά κηα 

γεληθή εηθφλα γηα ηνλ θάζε νξγαληζκφ (jansenandveenstra,2005). 

http://www.minadmin.gov.gr/
https://www.google.gr/search?sa=X&biw=1920&bih=925&q=e-government:+information,+technology,+and+transformation+h.j.+scholl&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKNauqKk5W4gXxDJMNynIq0ivLtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAAxGPF89AAAA&ved=2ahUKEwiwte669oDdAhWGl4sKHTx6CZcQmxMoATAOegQICRAf


   
 

31 
 

 ηάδην2
ν
:One-to-one 

integrationarchitecture(ππεξεζίεοκνλόδξνκεοδηάδξαζεο) 

ην δεχηεξν ζηάδην ε παξνπζία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απμάλεηαη 

ξαγδαία. Δμαθνινπζεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ, φκσο κε 

πνιχ ζπρλφηεξε αλαλέσζε θαη εμεηδίθεπζε ζηελ θάζε πιεξνθνξία θαζψο επίζεο 

θαη αχμεζε πεξηερνκέλνπ.( δπζλφεην)Πην ζπγθεθξηκέλα ζε απηή ηε θάζε 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλάξηεζεο εγγξάθσλ πάλσ ζηελ πιαηθφξκα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα «θαηεβάζνπλ» νη ρξήζηεο ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο θαη λα ηα έρνπλ 

δηαζέζηκα ζε θάζε ζηηγκή . Δπηπιένλ κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα θάλνπλ online 

αλαδήηεζε θαη ζρφιηα θαη θπζηθά πξνζηίζεηαη  ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο δεκφζηνπο θνξείο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ(jansen and 

veenstra,2005) . 

 ηάδην 3
ν
: Warehousearchitecture(ππεξεζίεο ακθίδξνκεο δηάδξαζεο)  

ην ζηάδην απηφ παξαηεξείηαη φηη νη αιιεινζπλδέζεηο θαη νη ζπκβαηφηεηεο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απμάλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε απνηέιεζκα λα 

ζπληνλίδνληαη πιένλ φινη νη δεκφζηνη θνξείο κεηαμχ ηνπο πνιχ πην εχθνια κε 

ζθνπφ ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. ηε θάζε απηή νη πνιίηεο εθηφο απφ 

ηελ αληαιιαγή mail κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη ηελ εχξεζε νπνηαζδήπνηε 

πιεξνθνξίαο ζε εηδηθεπκέλεο  πιαηθφξκεο αλαδήηεζεο, έρνπλ  θαη  ηε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο θφξκαο γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο κε απνηέιεζκα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ θαη αληίζηνηρνη κεραληζκνί ζπιινγήο , απνζήθεπζεο θαη 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη κεραληζκνί  

αλαγλψξηζεο θαη ηαπηνπνίεζεο κε ζηφρν ηνλ  έιεγρν ηεο γλεζηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί  φηη ελψ έρνπλ πιένλ 

πξνρσξήζεη νη ζπλαιιαγέο θαη έλα κέξνο ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, 

αθφκα απαηηείηαη ε δηέιεπζε ησλ πνιηηψλ ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπο (jansenandveenstra,2005).  

 ηάδην 4
ν
 :Brokerarchitecture( ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο) 

ην 4ν ζηάδην νη ρξήζηεο απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα κηαο νινθιεξσκέλεο 

«ζπλεξγαζίαο» κε ην θξάηνο.  Καηαθέξλνπλ δειαδή λα έρνπλ επηθνηλσλία κε 

ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ( realtimeinformation ),ελψ 

ηαπηφρξνλα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ ειεθηξνληθά έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ  αζθαιψλ θαη αμηφπηζησλ ζπλαιιαγψλ κε φινπο ηνπο δεκφζηνπο 

θξαηηθνχο θνξείο. Μέζσ αζθαιψλ θσδηθψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη δχλαληαη 
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ειεθηξνληθά λα εθδψζνπλ δηάθνξα ζεκαληηθά έγξαθα φπσο πηζηνπνηεηηθά 

γελλήζεσο, θφξνπο, πξφζηηκα, ηέιε θπθινθνξίαο θ.α.  γξήγνξα θαη αμηφπηζηα, 

αληηθαζηζηψληαο ζρεδφλ νινθιεξσηηθά ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ζπλαιιαγψλ πνπ 

ίζρπε κέρξη πξφζθαηα ( αλακνλή ζε νπξέο θάζε ππεξεζίαο γηα εμππεξέηεζε 

)(jansenandveenstra,2005). 

 ηάδην 5
ν
: Orchestratedbrokerarchitecture(ελνπνηεκέλν ζύζηεκα 

ζπλαιιαγώλ) 

Σν 5ν θαη ηειεπηαίν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηνλ νινθιεξσηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

δνκήο ησλ θπβεξλήζεσλ σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ  ζε έλα εληαίν 

ζχζηεκα θνηλψλ ππεξεζηψλ .Παξέρεηαη δειαδή έλα εληαίν  θπβεξλεηηθφ ζχζηεκα 

πνπ πεξηέρεη ηελ άκεζε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε φιεο ηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ worklflow 

(αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ – κεραλήο ) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (jansen and veenstra,2005). 

2.2.5 Είδη ηλεκτρονικήσ διακυβέρνηςησ 
 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσλίαο θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ απφ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε , έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο 

φζνπο εληάζζνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο λα ζπλαιιάζζνληαη ειεθηξνληθά κε 

ηνπο δεκφζηνπο θνξείο( AwanandMingandSomani,2013). 

Τπάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο πνπ ιακβάλεη δξάζε ε ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ην πνηνο είλαη ν 

αληηζπκβαιιφκελνο πνπ δέρεηαη ηελ ππεξεζία δεδνκέλνπ φηη απηφο πνπ ηελ 

πξνζθέξεη είλαη ε ίδηα ε θπβέξλεζε( Khosrowpour,2005). 

 

 G2G(Government to government ) 

 

 G2C( government to citizen) 

 

 G2B(government to business) 

 

 G2E( government to employee) 

 

 

Εικόνα 4.Απεικόνιςθ τφπων 
θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
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G2G(Κπβέξλεζε πξνο θπβέξλεζε) : απνηειεί κηα απφ ηηο πην απαξαίηεηεο θαη 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαζψο αλαθέξεηαη ζηελ 

ελδνεπηθνηλσλία φισλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο 

(αληαιιαγή δεδνκέλσλ θ.ι.π. ) κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο  γξαθεηνθξαηίαο θαη 

ηελ επθνιφηεξε θαη πην αμηφπηζηε  ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, πνπ είλαη θαη ν 

νπζηαζηηθφο ζθνπφο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Οπζηαζηηθά ην 

κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα εληαία βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη ιεηηνπξγίεο πνπ βειηηψλνπλ θαη εμειίζζνπλ ηηο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη θαη’ επέθηαζε 

βειηηψλνπλ θαη  ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο, αθνχ θαηαθέξλνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ νινθιεξσηηθή 

απηνκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο παξέρνληαο εχθνιε θαη γξήγνξε 

εμππεξέηεζε, δηαθίλεζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ,  θαη γεληθφηεξε απινχζηεπζε ηεο 

θάζε δηαδηθαζίαο(Realini,2004),). 

G2C (Κπβέξλεζε πξνο πνιίηεο):Σν κνληέιν απηφ αλαθέξεηαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ  κε ηνπο πνιίηεο (έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηειψλ θπθινθνξίαο θ.ιπ.) παξέρνληαο 

νινθιεξσκέλνπο ειεθηξνληθνχο πφξνπο  ηθαλνχο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηάθνξεο 

απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ απφ ην θξάηνο. Βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε απινχζηεπζε 

ησλ  δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο εληζρχνληαο ηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία ησλ πνιηηψλ κε ηελ θπβέξλεζε, δηεπθνιχλνληαο ηελ 

πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο θαη απμάλνληαο 

ζεκαληηθά ηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ, πνπ είλαη θαη έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ εθαξκνγή 

απηνχ ηνπ κνληέινπ  δεκηνπξγεί πην δπλαηέο βάζεηο γηα ηελ ζρέζε εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ πνιίηε θαη θπβέξλεζεο, θαζψο πεξηνξίδνληαη πιένλ νη γεσγξαθηθνί θξαγκνί 

γεγνλφο πνπ σζεί ηνλπνιίηε λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα θνηλά εληζρχνληαο έηζη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο(AlshehriandDrew, 2010). 

G2B(θπβέξλεζε πξνο επηρεηξήζεηο): Σν G2B αθνξά ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ λφκσλ, θαζψο επίζεο θαη ππεξεζηψλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο θάζε επηρείξεζεο, φπσο είλαη ε 
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αλαλέσζε άδεηαο, πιεξσκή Φ.Π.Α, πηζηνπνηεηηθφ έλαξμεο ηεο επηρείξεζεο θ.ιπ. 

Άιιεο ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη νη ιεγφκελεο 

ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο (e-Supplies) πνπ αλαθέξνληαη ζηηο onlineεκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο ηεο θπβέξλεζεο κε ηνπο ‘πξνκεζεπηέο’ ηεο γηα ηελ αλάζεζε θάπνηνπ 

έξγνπ ειεθηξνληθά πιένλ, γεγνλφο πνπ επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ρξφλνπ αιιά θαη 

θφζηνπο θαη δίλεη ηαπηφρξνλα ζηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο κεγαιχηεξε ψζεζε λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηεθδίθεζε αλάζεζεο έξγνπ απφ ην θξάηνο αθνχ πξφθεηηαη γηα κηα 

δηαθαλή, αμηφπηζηε θαη επθνιφηεξε δηαδηθαζία ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Σν 

κνληέιν απηφ επνκέλσο έρεη ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο 

φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ θπβέξλεζε θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ απινπζηεχνληαη θαηά 

πνιχ νη ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο πεξηνξίδνληαο ηελ 

γξαθεηνθξαηία θαη ελζαξξχλνληαο έηζη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα εληζρχνληαο 

επνκέλσο ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο(BwalyaandMutula,  2014). 

G2E(θπβέξλεζε πξνο εξγαδφκελνπο):Σν κνληέιν απηφ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία ηεο 

θπβέξλεζεο κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο. Αλ θαη κνηάδεη κε ην G2G κνληέιν , ε 

νπζηαζηηθή ηνπο δηαθνξά είλαη φηη ην G2E απεπζχλεηαη κφλν ζηελ εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο κε ζθνπφ 

ηελ απηνβειηίσζε ηνπο. Δπνκέλσο κέζα απφ απηφ ην κνληέιν παξέρνληαη online 

εθπαηδεχζεηο ζηνπο ππαιιήινπο(e-learning), φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, αιιά 

ηαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη θαη θαιχηεξνο έιεγρνο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα 

λα απμάλεηαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη θαη ν απψηεξνο 

ζθνπφο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο(AlshehriandDrew, 2010). 

2.2.6 Διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ 
 

Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα αξρίδεη λα ιακβάλεη δξάζε κέζα ζηελ πεληαεηία απφ 

ην 1990 σο ην 1995 έρνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε παξνρή 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο  ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο 

θνξείο(Πεηξνπνπινπ,2015).  

Με ηελ έλλνηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλαθεξφκαζηε νπζηαζηηθά ζε φιεο εθείλεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβνχλ νη θνξείο έηζη ψζηε λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο έγθαηξα θαη αμηφπηζηα κε ζθνπφ ηελ επηηπρή 

αληαιιαγή θαη ελνπνίεζε  πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ κε απνηέιεζκα ηελ 

αμηφπηζηε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο(Πεηξνπνπινπ,2015). 

Ζ εθαξκνγή ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή δηφηη ε 

αιιεινκεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δεκφζησλ 
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θνξέσλ είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά  επηηεχγκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο(Πξέληδα,2012). 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη «ν βαζηθόο 

θαηαιύηεο πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

ειεθηξνληθήο δηαζπλνξηαθήο θαη δηαηνκεαθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ 

δεκόζησλ δηνηθήζεσλ, ώζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε παξνρή ειεθηξνληθώλ 

δεκόζησλ ππεξεζηώλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο Ε.Ε»(Επξσπατθή Επηηξνπή,2015). 

Έλαο άιινο νξηζκφο ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ 

δεκνζίεπζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2004 (EuropianInteroperabilityFramework 

) αλαθέξεη σο δηαιεηηνπξγηθφηεηα«ηελ ηθαλόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσληώλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από 

απηά λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξία θαη γλώζε» 

(EuropianInteroperabilityFramework,2004). 

Ζ έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζπλδέεηαη 

θπξίσο κε φια εθείλα ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ή θαη ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ κεηαμχ ηνπο(Πξέληδα,2012) . 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ε παξνρή ηνπ  απνηειέζκαηνο 

κέζα απφ ηνλ  ηειηθφ δεκφζην θνξέα, κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή ζπιινγή 

δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο, ηεξνπκέλνπ ελφο 

θνηλνχ πξνηχπνπ θαλφλσλ γηα ηελ επηηπρή αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

αμηφπηζηε πινπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ(Πξέληδα,2012).  

Χο πξνο ηνλ δεκφζην ηνκέα ηα ζεκεία ζηα νπνία εθαξκφδεηαη απηή ε έλλνηα είλαη 

ηα εμήο : 

 κεηαμχ ππνπξγείσλ θαη επηρεηξήζεσλ(G2B) ή ππνπξγείσλ θαη 

πεξηθεξεηψλ (G2G) 

 κεηαμχ ππνπξγείσλ θαη λνκαξρηψλ ή δηάθνξσλ δήκσλ (G2G) 

 κεηαμχ ππνπξγείσλ θαη πνιηηψλ (G2C) 

 κεηαμχ δήκσλ θαη ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ(G2B) 

2.2.7 Διαςτϊςεισ διαλειτουργικότητασ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ 
 

χκθσλα κε ην επξσπατθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο  ππάξρεη έλα ζχλνιν 

βεκάησλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ην νπνίν φιεο νη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ  κε φινπο ηνπο πνιίηεο θαζψο θαη 
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θάζε είδνπο επηρείξεζε θαη λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο εθηφο επξσπατθψλ 

ζπλφξσλ. Σν πιαίζην απηφ νπζηαζηηθά θαλεξψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν φιεο 

απηέο νη ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο ζα ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο έρνληαο σο 

ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε παλεπξσπατθφ 

επίπεδν (EndeleyandRamnarine,2008). 

 Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην νξίδνληαη 3 βαζηθέο δηαζηάζεηο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο : 

1) Οξγαλσηηθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα: Οπζηαζηηθά αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαζψο επίζεο θαη ζην λα 

κεηαηξέςεη ηνλ ζηφρν απηφ ζε  απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. Σαπηφρξνλα , ε 

δηάζηαζε απηή ζηνρεχεη θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ δηαδηθαζηψλ, 

ηθαλψλ λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκεο θαη θαηαλνεηέο απφ θάζε πνιίηε  έηζη ψζηε 

λα ηθαλνπνηεί θάζε ηνπ αλάγθε κε αμηνπηζηία θαη επθνιία. Γηα λα πινπνηεζνχλ 

φινη νη παξαπάλσ ζηφρνη νη δεκφζηνη θνξείο ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ κε φιεο 

ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαζψο επίζεο θαη λα 

ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο γηα ηνπο θνηλνχο ηνπο ζηφρνπο έρνληαο σο ζθνπφ κηα 

αμηφινγε ζπλεξγαζία γηα ηελ κεηαμχ ηνπο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη παξνρή 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε άιινπο δεκφζηνπο  θνξείο , επηρεηξήζεηο θαη 

πνιίηεο(Πξέληδα,2012).  

2) εκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα: νπζηαζηηθά απνζθνπεί ζηε ρξήζε θνηλήο 

νξνινγίαο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ δηαζθαιίδνληαο φηη ε αθξηβήο 

ζεκαζία ησλ αληαιιαζζφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ είλαη επξέσο 

θαηαλνεηή απφ νπνηνδήπνηε θνξέα. Ζ επίηεπμε απηήο ηεο δηάζηαζεο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα «θνηλφ ιεμηιφγην» 

ζε φια ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θνηλή νλνκαζία θάζε 

πιεξνθνξίαο ( ειεθηξνληθή δήισζε Φ.Π.Α., Δ1,Δ2,Δ9 θιπ) , ην νπνίν ζπλήζσο 

αλαιακβάλεη λα ην εθαξκφζεη κηα θεληξηθή ππεξεζία έηζη ψζηε λα είλαη ίδην γηα 

φινπο απνθιείνληαο ηελ πεξίπησζε ιάζνπο. Γίλεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

δπλαηφηεηα ζηα δεκφζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα ζπλδπάδνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπο κε αληίζηνηρεο θνηλέο πιεξνθνξίεο άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ 

κε απνηέιεζκα λα ηηο επεμεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη λα παξέρνπλ κηα 

αμηφινγε ηειηθή παξνρή ππεξεζίαο(ηαζνπνχινπ,2016). 

3) Σερληθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα: απηή ε δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ κε ζηφρν ηελ  θάιπςε ησλ ηερληθψλ δεηεκάησλ γηα ηελ 
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επηηπρή δηαζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ππεξεζηψλ. 

Πεξηιακβάλεη, δειαδή, φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

φια ηα ζπζηήκαηα ησλ δεκφζησλ θνξέσλ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο σο πξνο 

ην ζέκα ηεο αληαιιαγήο  , ηεο απνζήθεπζεο , ηεο ζπιινγήο , ηεο επεμεξγαζίαο , 

ηεο παξνπζίαζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο  θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ .(Πξέληδα,2012). 

2.2.8 Πλεονεκτόματα εφαρμογόσ τησ διαλειτουργικότητασ 
 

ε εθαξκνγή ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο πξνζθέξεη κεγάια νθέιε ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο θαη 

θαη’ επέθηαζε θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ σο πξνο ην πιαίζην 

παξνρήο ππεξεζίαο(ηαζνπνχινπ,2016).Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο παξνπζηάδνληαη ακέζσο παξαθάησ: 

 κεηψλεηαη θαηά πνιχ ν ρξφλνο εμππεξέηεζεο αθνχ πιένλ φια γίλνληαη 

ειεθηξνληθά κε απνηέιεζκα λα κελ απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ πνιίηε 

ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Αληηζέησο, ν πνιίηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη 

αθξηβψο ηνλ δεκφζηα θνξέα πνπ ζέιεη κέζα απφ ηηο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθέο 

πιαηθφξκεο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ νπνηαδήπνηε 

ηνπ αλάγθε ηνπ σο πξνο ην δεκφζην(GottschalkandSolli-Sæther,2009). 

 νη δεκφζηνη θνξείο γίλνληαη πιένλ πην απνηειεζκαηηθνί  θαη γηα απηφ νη 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ είλαη  πην αμηφπηζηεο θαη δηαθαλείο .Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη πιένλ φιεο νη ππεξεζίεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο κε απνηέιεζκα λα 

απνδεζκεχνλ ηνλ δεκφζην θνξέα απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ γηα λα 

κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, 

θαη ηειηθά ζηελ αμηφπηζηε έθβαζε απνηειεζκάησλ κε πνιχ ρακειφηεξν θφζηνο 

εμππεξέηεζεο(MertinsandBenabenandPolerandBourrieres,2014). 

 βειηηψλεηαη ε αληαιιαγή δεκφζησλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

δεκνζίσλ θνξέσλ κε απνηέιεζκα νη ππεξεζίεο κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ λα γίλνληαη πην αμηφπηζηεο θαη απνηειεζκαηηθέο παξέρνληαο πςειήο 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο  θαη βειηηψλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηε δεκφζηα ηνπο εηθφλα 

ζηνπο πνιίηεο ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

ζηε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ(Bwalya,andMutula,2014). 

Ζ ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε απνηειεί έλαλ εληαίν ηχπν γηα φιεο ηηο Υψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο  θαζψο αθνξά ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα 
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πξαγκαηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε ην κνληέιν παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο Κπβέξλεζεο λα 

πεξάζεη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ζηνλ πιένλ ςεθηαθφ .  

Ζ Διιάδα κε ηελ ζεηξά ηεο πηνζέηεζε θαη απηή απηφ ην κνληέιν ηεο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπνζεηψληαο κε απηφλ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο 

ζε κηα λέα ηξνρηά πνιιά ππνζρφκελε φπσο ζα δνχκε θαη πην αλαιπηηθά ζην 

θεθάιαην πνπ αθνινπζεί . 
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3  Κεφϊλαιο 3 : Ελληνικϊ Δημόςια Πληροφοριακϊ 
υςτόματα  Ωσ Προσ τον Σομϋα τησ Λογιςτικόσ-η 
περύπτωςη του TaxisNet 
 

3.1 Ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη ςτην Ελλϊδα 
 

ηελ πεξίπησζε ηεο ρψξαο καο , ε αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο μεθίλεζε ην 1994 κε ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο κε ην 

φλνκα «Κιεηζζέλεο»(Πεηξνπνχινπ,2015), ην νπνίν απνζθνπνχζε ζηελ ζπλερή 

αλαδηάξζξσζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκνζίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζαξκφδεηαη θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ λέα ςεθηαθή επνρή. Απηφ θαηάθεξε λα 

νδεγήζεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε κέζα ζε κηα 5εηία  ζηελ ελζσκάησζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ζηελ απφθηεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη εμειηγκέλσλ 

ινγηζκηθψλ ηθαλψλ λα εγθαηαζηήζνπλ λέεο δηθηπαθέο ππνδνκέο πνπ ζα 

αληαπνθξηζνχλ ζε θάζε λέα απαίηεζε ηεο ζεκεξηλήο επνρήο θαη ζα 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θαη θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο(Πεηξνπνχινπ,2015) . 

Αθνινπζεί, ην 1999, ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ  Οηθνλνκηθψλ 

κε φλνκα : «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (Πεηξνπνχινπ,2015) ην νπνίν 

απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε φισλ απηψλ ησλ ππνδνκψλ ηεο αλάπηπμεο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσλίαο ζε ζεκαληηθνχο θιάδνπο 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ δεκνζίνπ θαη πνιηηψλ ή θαη επηρεηξήζεσλ. Αλάκεζα ηνπο 

θαη ν θιάδνο ηεο ινγηζηηθήο. πγθεθξηκέλα ην πξφγξακκα απηφ είρε δχν 

βαζηθνχο ζηφρνπο: 

1. Δμππεξέηεζε πνιίηε θαη βειηίσζε πνηόηεηαο δσήο: ζηφρεπαλ ζηελ 

βειηίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ κε ην δεκφζην, 

ζηφρνο ηνλ νπνίν ζα θαηάθεξλαλ κέζα απφ νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα επηθνηλσλψλ θαη ηερλνινγηψλ, ηθαλψλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή ησλ πνιηηψλ κε ηελ δεκφζηα δηνίθεζε ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν (Κνπκηψηεο, 2010). 

2. Αλάπηπμε θαη αλζξώπηλν δπλακηθό: ν ζηφρνο απηφο απνζθνπεί ζηε 

δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε  φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ  γηα  ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε κέζα απφ ηελ 

ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ε νπνία πιένλ απνηειεί ην κνλαδηθφ φπιν 

αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη θαηεπέθηαζε ησλ 

εηζνδεκάησλ, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 
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δπλακηθνχ θαη ηεο απαζρφιεζεο γεληθφηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ζηφρνο 

απηφο πξνβιέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξσλ δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κε λέεο ηερλνινγίεο, κε απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πξνζαξκνζκέλνπ ζηα λέα δεδνκέλα 

ηεο ζεκεξηλήο επνρήο(www.minadmin.gov.gr). 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ απηνί νη δχν θχξηνη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο , 

ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ ζέηεη κία ζεηξά απφ εηδηθνχο άμνλεο πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα(Κνπκηψηεο, 2010). Οη άμνλεο απηνί είλαη νη 

εμήο: 

 Παηδεία θαη πνιηηηζκόο: Γεκηνπξγία ελφο λένπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηελ αληίζηνηρε 

δηθηχσζε θαη θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έηζη ψζηε λα παξέρνπλ 

γλψζεηο ηερλνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε θάζε επίπεδν κε ζθνπφ ηελ 

εμνηθείσζε ηνπ θάζε πνιίηε κε ηελ πιεξνθνξηαθή 

ηερλνινγία(Κνπκηψηεο, 2010). 

 Δμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ: 

Xξήζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ζηφρν ηελ 

γξεγνξφηεξε θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ  ζε θάζε ηνκέα 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ( πγεία, εθπαίδεπζε, θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο θ.ιπ.) θαζψο θαη ζπλερή αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ 

ηερλνινγηψλ απηψλ(Κνπκηψηεο, 2010) . 

 Αλάπηπμε θαη απαζρόιεζε ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία: Aλάπηπμε 

ηεο λέαο επνρήο ηεο νηθνλνκίαο πξνσζψληαο ην ιεγφκελν 

«ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ» θαη βειηηψλνληαο έηζη  ηελ ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίνπ , αμηνπνηψληαο φιεο ηηο επθαηξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ (Κνπκηψηεο, 2010). 

 Δπηθνηλσλίεο: Βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο θαηαξγψληαο ηα 

γεσγξαθηθά φξηα κέζα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ αλάπηπμεο 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κε ζθνπφ 

http://www.minadmin.gov.gr/
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ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο κε αξθεηά ρακειφ θφζηνο θαη 

ρσξίο ηελ θπζηθή ηνπο παξνπζία ζηνλ ρψξν (Κνπκηψηεο, 2010). 

 

ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ην πξφγξακκα «πνιηηεία» ην νπνίν αλαβαζκίδεηαη 

θάζε ηξία ρξφληα  θαη αθνξά ζεφιεο ηηο πνιηηηθέο αξρέο θαη δξάζεηο πνπ πξέπεη 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπνχλ νη επηηπρείο κεηαξξπζκίζεηο 

ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ ζηελ Διιάδα θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο(Πεηξνπνχινπ,2015). Σν πξφγξακκα απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ζέηεη 

θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ακέζσο παξαθάησ: 

 Δκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ηε δεκφζηα δηνίθεζε 

 Γηαθάλεηα ζε θάζε ππεξεζία πνπ παξέρεη ε δεκφζηα δηνίθεζε 

 Αμηνθξαηία θαη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο 

 Παξνρή βειηησκέλσλ πνηνηηθά ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δλεξγή ζπκκεηνρή  

 πλερήο αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο θαη επηθνηλσλίαο ζε 

φιν ην εχξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε 

θχξην ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ 

ζπλερή αλάπηπμή ηεο . 

 Αλαδφκεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ 

απφθηεζεο λέσλ δεμηνηήησλ θαη πηνζέηεζεο λέσλ κεζφδσλ 

πξαγκαηνπνίεζεο  ζπλαιιαγψλ , κε βαζηθφ γλψκνλα ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηεο λέαο ηερλνινγίαο(Πεηξνπνχινπ,2015). 

Ακέζσο κεηά αθνινπζεί θαη ην πξφγξακκα «ΤΕΔΤΞΗ» έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν είρε σο 

βαζηθφ ηνπ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο εληαίνπ ηερλνινγηθνχ 

πεξηβάιινληνο φπνπ ζα επηθνηλσλνχλ φινη νη δεκφζηνη θνξείο κεηαμχ ηνπο αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε απψηεξν ζθνπφ η ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο θαη ηελ αμηνθξαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ 

ζπζηήκαηνο(www.syzefxis.gov.gr). Ζ επηθνηλσλία απηή θπζηθά δελ πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζε απιέο ηειεθσληθέο ππεξεζίεο, αιιά πεξηιακβάλνληαη θαη πξνεγκέλεο 

ππεξεζίεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θσλήο ( ηληεξλέη) θαη εηθφλσλ (ηειεδηάζθεςε) 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν έξγν απηφ , επίζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

http://www.syzefxis.gov.gr/
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ην επηρεηξεζηαθφ έξγν «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» απνηειψληαο ην πην 

ζεκαληηθφ έξγν αλάπηπμεο ηειεπηθνηλσληψλ ζην ειιεληθφ δεκφζην  

πξνζθέξνληαο ηηο εμήο ππεξεζίεο: 

 Παξνρή ινγαξηαζκψλ email ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο θαη ηα ζηειέρε 

ησλ δεκφζησλ θνξέσλ γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θνξέσλ 

 Τπεξεζίεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ  είηε δσξεάλ είηε κε αξθεηά 

κεησκέλν θφζηνο 

 Παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο θαη θξππηνγξάθεζεο 

 Αζθαιή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη παξνρή δηαδηθηπαθψλ ππνδνκψλ κε 

κεγάιε δπλακηθφηεηα(Πεηξνπνχινπ,2015). 

βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ ε παξνρή ζπλερψο βειηησκέλσλ 

ππεξεζηψλ δεκνζίνπ, κέζα απφ ηελ απνδνηηθφηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ αμηνπνηψληαο εμειηγκέλεο κεζφδνπο ηειεπηθνηλσλίαο κε ην ρακειφηεξν 

δπλαηφ θφζηνο, νδεγψληαο ηειηθά ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ.(Πεηξνπνχινπ,2015) 

Μεηά απφ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα έιαβε δξάζε θαη ην πξφγξακκα «Αξηάδλε» ην 

νπνίν είρε σο βαζηθφ ηνπ κέιεκα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε κέζα απφ ηελ θαιχηεξε 

ζπλεξγαζία ηνπ δεκνζίνπ κε ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε(KoutrakouandNixon,2007). 

Γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα , ην 

ππνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο νξίζηεθε ππεχζπλν  λα αλαιάβεη ηνλ 

έιεγρν γηα ηελ ζσζηή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηερλνινγηψλ 

θαη επηθνηλσληψλ,  θαζψο επίζεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ έξγσλ έρνληαο σο  

βαζηθφ ζηφρν ηελ ζπλερή πξνζαξκνγή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ ςεθηαθή 

εμέιημε, έηζη ψζηε ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, λα εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη λα 

βειηηψλεηαη θαη φρη λα παξαθκάδεη (Πεηξνπνχινπ,2015). 

Χο πξνο ηνλ θιάδν ηεο ινγηζηηθήο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο έπαημε ίζσο ηνλ ζεκαληηθφηεξν ιφγν αλάπηπμεο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο θαζψο δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά απφ λέεο 

πιαηθφξκεο πνπ απεπζχλνληαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ππεξεζίεο 

πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο ηνπο θαη αζθαιηζηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο . Οη ειεθηξνληθέο απηέο πιαηθφξκεο ζα παξνπζηαζηνχλ ακέζσο 
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παξαθάησ ελψ  ζηε ζπλέρεηα  ζα εζηηάζνπκε θαη ζα αμηνινγήζνπκε ηελ 

πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ TaxisNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηψλ(www.gsis.gr), πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ κεγαιχηεξν φγθν 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθά ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο σο πξνο ηνλ 

ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο. 

Δλδεηθηηθά αθνινπζνχλ ηα ζπρλφηεξα δεκφζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ινγηζηηθά γξαθεία αιιά θαη απφ πνιίηεο : 

3.2 Ενιαύοσ Υορϋασ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ(Ε.Υ.Κ.Α.)-Η 
ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ 

3.2.1 γενικϋσ πληροφορύεσ ςτόχοι 
 

Με ηνλ φξν ΔΦΚΑ ελλννχκε ηνλ Δληαίν Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  ν νπνίνο 

ιεηηνχξγεζε πξφζθαηα, ηελ  1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2017,ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

λένπ λνκνζρεδίνπ πνπ ζηφρν είρε ηελ ελνπνίεζε φισλ ησλ θνξέσλ αζθάιηζεο κε 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. 

νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη πξνο ην παξφλ ζην ζχζηεκα απηφ είλαη νη εμήο : 

 Τπνβνιή αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο ΔΦΚΑ 

 Βεβαηψζεηο ζπληάμεσλ γηα θνξνινγηθή ρξήζε 

 Αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα 

 Δηζθνξέο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ –απηναπαζρνινχκελσλ  

 Δλεκέξσζε αζθαιηζκέλσλ γηα πκβάζεηο Παξ. 9, 'Αξζξ. 39 Ν.4387/2016 

(Γ.Π.Τ.) 

 Γηθαίσκα δεκηνπξγίαο online πξνζσπηθνχ αζθαιηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ 

πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θάζε 

πνιίηε πξνζθέξνληαο ηνπ ζπλερψο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

 Δπηπιένλ, έληαμε φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχζαλ ζε 

φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(ΗΚΑ,ΟΓΑ,ΓΖΜΟΗΟθιπ) νη νπνίεο πιένλ αλήθνπλ ζηνλ ΔΦΚΑ 

 

Απηφ  ην δεκφζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, φπσο θαη φια ηα ππφινηπα, έρεη σο 

θχξην, βαζηθφ ηνπ ζηφρν ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ έηζη ψζηε  λα 

παξέρνληαη φιεο νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο αζθαιίζεηο ησλ πνιηηψλ κε 

αμηνπηζηία θαη επθνιία . Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνρεχεη κέζα ζηα επφκελα ρξφληα λα 

ηειεηνπνηήζεη  ηα εμήο : 

http://www.gsis.gr/
https://apps.ika.gr/eWorkContractsIns/
https://apps.ika.gr/eWorkContractsIns/
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 Οηθνλνκηθή εμαζθάιηζε: ν ΔΦΚΑ δεζκεχεηαη λα δηθαηψζεη ηνλ θάζε 

αζθαιηζκέλν κε ηελ κειινληηθή ζχληαμε πνπ ζα εηζπξάηηεη θαζψο 

νηηδήπνηε πιεξψλεη ηψξα γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ ζα ην πάξεη πίζσ 

κειινληηθά ζηε ζχληαμε ηνπ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή δέζκεπζε. Δπίζεο ν 

ΔΦΚΑ δεζκεχεηαη  λα πξνζηαηεχζεη ηνλ αζθαιηζκέλν απφ θάζε 

ιεηηνπξγηθή ζπαηάιε θαζψο φ,ηη κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί ζα επηζηξέθεηαη 

ζηελ αζθάιηζε θάζε πνιίηε κε απνηέιεζκα λα ππφζρεηαη κέζσ ηεο 

ηερλνινγηθήο απηήο εθκεηάιιεπζεοκηα βηψζηκε νηθνλνκία κε αμηνθξαηηθή 

αζθάιηζε 

 Πιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ αλεξρόκελσλ ηερλνινγηώλ: ε ειεθηξνληθή 

απηή πιαηθφξκα ππφζρεηαη λα αμηνπνηεί πιήξσο ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ 

ηεο πξνζθέξνληαη έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο φιεο νη ππεξεζίεο 

πνπ κπνξεί λα παξέρνληαη, πιήξσο ελεκεξσκέλεο θαη αλαλεσκέλεο κε ηηο 

πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ ν ΔΦΚΑ 

ζηνρεχεη θαη έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηελ ελνπνίεζε πιένλ φισλ ησλ 

ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζηελ κεηαηξνπή ησλ αξρείσλ ηνπο απφ 

ην παξαδνζηαθφ ζην ςεθηαθφ πιένλ κνληέιν .  

 Απινπνίεζε ππεξεζηώλ : ην πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα ζηνρεχεη θαη 

θαηαθέξλεη απφ ηψξα κε κεγάιν πνζνζηφ επηηπρίαο λα παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ εχθνια , γξήγνξα θαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθά απφ πξηλ. 

Γελ ππάξρεη πιένλ ηφζν κεγάινο φγθνο γξαθεηνθξαηίαο θαη νη νπξέο ζηα 

ηακεία θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ έρεη ειαηησζεί ζεκαληηθά κε απνηέιεζκα 

λα απνδεζκεχνληαη νη ππάιιεινη γηα λα αζρνιεζνχλ κε πην ζεκαληηθά 

ζέκαηα ή λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνπλ . 

 Φηιηθό πξνο ηνπ ρξήζηεο: Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ζηφρνο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο είλαη λα είλαη ειθπζηηθφ πξνο ηνπ 

πνιίηεο έηζη ψζηε λα ληψζνπλ άλεηα θαη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζσζηά ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα φηαλ ην ρξεηαζηνχλ. ηνρεχεη ζε έλα 

θαιά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζε θάζε απνξία ηνπ 

πνιίηε εχθνια θαη κε ζεβαζκφ . 

Έηζη, ινηπφλ, κέζα απφ απηφ ην έξγν, ην νπνίν ζπλερψο εμειίζζεηαη κε 

απνηέιεζκα λα παξέρεη φιν θαη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

θάζε πνιίηε αιιά θαη ινγηζηηθφ γξαθείν κέζα απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 
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www.efka.gov.grλα πιεξνθνξείηαη θαζεκεξηλά θαη λα ελεκεξψλεηαη εγθαίξσο 

γηα νηηδήπνηε αθνξά ζηελ αζθάιηζε ηνπ ή ησλ πειαηψλ ηνπ αληίζηνηρα ζε 

πεξίπησζε ινγηζηηθνχ γξαθείνπ(www.efka.gov.gr). 

Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά εηθφλεο απφ ηελ κνξθή ηεο πιαηθφξκαο πνπ κφιηο 

παξνπζηάζηεθε : 

 

 

 

 
 
 

Εικόνα 5.Απεικόνιςθ  πλατφόρμασ ΕΦΚΑ 

http://www.efka.gov.gr/
http://www.efka.gov.gr/
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3.3 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ)- Η ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ 
 

3.3.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ-Πλεονεκτόματα 
 

 Όιεο νη επηρεηξήζεηο, θαζψο έρνπλ θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο κε ηνπο δεκφζηνπο 

θνξείο, ζεψξεζαλ ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο, ελεκέξσζεο 

θαη ρξήζεο ησλ κεηξψσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, σο κηα απαξαίηεηε εμέιημε 

ηνπο γηα ηελ νκαιή ηνπο ιεηηνπξγία. ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, δελ ήηαλ 

ιίγεο νη θνξέο φπνπ αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ νλνκαηνινγία, ηελ 

έιιεηςε ζηνηρείσλ ή θαη ηελ απνζπαζκαηηθή ζπγθέληξσζε απηψλ θ.ιπ.  

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο,  ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ γεληθνχ εκπνξηθνχ 

κεηξψνπ (ΓΔΜΖ)  ήηαλ αλαγθαία φρη κφλν γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο αιιά θαη γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν θάζε 

κνξθήο επηρείξεζεο απφ απηνχο πξνζβιέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ αχμεζε 

ηεο δηαθάλεηαο ηεο ρψξαο. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ κεηξψνπ , αθνχ δνθηκάζηεθε θαη εθαξκφζηεθε κε 

κεγάιε επηηπρία ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ, φπσο ζηελ Αγγιία κε ην φλνκα 

«HOYSEOFCOMPANIES» θαη ζηελ Ακεξηθή κε ην φλνκα 

«PUBLICREGISTER», ηειηθά έιαβε ρψξα θαη ζηελ Διιάδα κε ηελ νλνκαζία 

Γ.Δ.ΜΖ (γεληθφ εληαίν κεηξψν ). Με ην Γ.Δ.ΜΖ θαη κε ηελ ηαπηφρξνλε 

αλαλέσζε ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ηελ αλαβάζκηζή ηνπο ζε ιεγφκελα 

θαηαζηήκαηα κίαο ζηάζεο (one-stop-shop), επηηεχρζεθε ε απινπνίεζε ζε κεγάιν 

βαζκφ φισλ ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, κε απψηεξν ζηφρν ηελ εηο βάζνο ρξήζε θαη αμηνπνίεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη ζε απηφ ην κεηξψν. 

Μέζα απφ απηήλ ηελ πιαηθφξκα κεηψζεθε ζεκαληηθά ν ρξφλνο δεκηνπξγίαο 

εηαηξίαο ή κεηαβνιήο εηαηξηψλ θαζψο εμαιείθεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ην θνκκάηη 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο , κε απνηέιεζκα έηζη λα απμάλεηαη φιν  θαη πεξηζζφηεξν ην 

ελδηαθέξνλ γηα επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σαπηφρξνλα , φια  ηα δεδνκέλα πνπ 

αληινχληαη απφ απηήλ ηελ βάζε , απνηεινχλ θαη έλαλ ζεκαληηθφ πφξν 

εθκεηάιιεπζεο γηα ην δεκφζην ηνκέα κε ηνλ νπνίν θαηαθέξλεη λα αζθεί 

κεγαιχηεξν έιεγρν ζηηο επηρεηξήζεηο,  δηεμάγνληαο κε πην αμηφπηζην ηξφπν ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, κε απνηέιεζκα λα βνεζάεη ζηελ 
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δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηφζν ζε επηρεηξεκαηηθφ φζν θαη ζε πνιηηεηαθφ 

επίπεδν, κε θχξην πάληα ζηφρν ηελ αμηφπηζηε θαη δηαθαλή ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ . 

Έηζη, ινηπφλ, κέζα απφ απηή ηελ πιαηθφξκα εμαιείθεηαη πιήξσο ν 

παξαδνζηαθφο ρεηξσλαθηηθφο ηξφπνο άληιεζεο δεδνκέλσλ θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

αληίζηνηρσλ πιεξνθνξηψλ, ν νπνίνο κεηαηξέπεηαη ζε έλα απηνκαηνπνηεκέλν 

εληαίν ζχζηεκα πςειήο πνηφηεηαο θαη απφδνζεο πνπ δεκηνπξγεί έλα 

βειηηζηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ κέζα απφ ην νπνίν ρξήζηεο θαη δεκφζην αληινχλ 

κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ ηα νπνία είλαη : 

 

 ‘Άκεζε έθδνζε θαη παξνρή εγγξάθσλ: 

 Σν ζχζηεκα είλαη ηθαλφ λα εθδίδεη άκεζα θάζε είδνπο έγγξαθν θαζψο είλαη 

πνιχ εχθνιν ην έγγξαθν λα ζπκπιεξσζεί θαη λα εμαρζεί, αληιψληαο γξήγνξα 

θαη αμηφπηζηα θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία κέζα απφ ηελ θεληξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ ηεο πιαηθφξκαο. Απηή ε παξνρή επηιχεη ζε κεγάιν βαζκφην 

αηψλην πξφβιεκα πνπ ππήξρε κέρξη πξφηηλνο ζρεηηθά κε ηελ άληιεζε 

ζηνηρείσλ, πνπ δεηνχληαη θαηά θαηξνχο απφ ηελ θπβέξλεζε θαη απφ 

δηάθνξνπο άιινπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο θαη επηθέξεη ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα, ε θάζε δηαδηθαζία λα γίλεηαη γξεγνξφηεξε θαη επθνιφηεξε. 

 

 Ηθαλόηεηα εμαθξίβσζεο ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

αλώλπκσλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία: 

ην πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα θξνληίδεη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ εηαηξηψλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπο. 

 

 Ηθαλόηεηα παξαθνινύζεζεο εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ γξήγνξα θαη 

απνηειεζκαηηθά: 

κε ηνλ φξν παξαθνινχζεζε αλαθεξφκαζηε ζηελ ηθαλφηεηα ζπλερνχο 

θαηαγξαθήο θαη θαη’ επέθηαζε απηφκαηεο ελεκέξσζεο ζην ζχζηεκα θάζε 

ελέξγεηαο θαη θάζε αιιαγήο ηεο εηαηξίαο ( θαηαζηαηηθά, ζχζηαζε, κεηνρηθφ 

θεθάιαην θ.ιπ.).Αλαθεξφκαζηε, επίζεο, θαη ζηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο θάζε εηαηξίαο κε 
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απνηέιεζκα λα κπνξεί λα παξέρεηαη αλά πάζα ζηηγκή ζαλ αξρείν ηζηνξηθνχ ε 

ζπλνιηθή παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

κεηαβνιψλ ηεο εηαηξίαο απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζπζηάζεθε έσο θαη ηελ παξνχζα 

θάζε. Κάηη ηέηνην βνεζάεη ζε κεγάιν βαζκφ  ζηε ιήςε ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ ηεο εηαηξείαο, ελψ ηαπηφρξνλα παξέρεη αξθεηέο θαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο θαη ζην θξάηνο ην νπνίν έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Γπλαηόηεηα  άζθεζεο ειέγρνπ ζε θάζε είδνπο εηαηξία: 

θάηη ηέηνην κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εχθνια κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη 

εθαξκνγήο ηεο ιεγφκελεο εληαίαο ηξάπεδαο δεδνκέλσλ (DataBank), ε νπνία 

νπζηαζηηθά απνζθνπεί ζηελ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ απφ θάζε αληίζηνηρν ηνκέα κε 

θχξην ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε άζθεζε ειέγρνπ ζε θάζε 

εηαηξία, έιεγρνο πνπ απνζθνπεί ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 

γεληθφηεξα. 

 

   Έθδνζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ : 

 απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη κέζα απφ απηφ ην ζχζηεκα, ζην νπνίν 

απνζεθεχνληαη θαζεκεξηλά άπεηξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θάζε εηαηξία, 

είλαη πνιχ εχθνιε  ε έθδνζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα ζηαηηζηηθά απηά 

δεδνκέλα πξνζδηνξίδνπλ κε αθξηβή ζηνηρεία ηελ πνξεία ηεο θάζε εηαηξίαο 

βνεζψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε  θπβέξλεζε κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ζσζηή 

θαηαλνκή ησλ παξνρψλ ζηνλ ηνκέα φισλ ηνλ λνκηθψλ πξνζψπσλ . 

 

 Ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιια έξγα πνπ παξέρεη ν δεκόζηνο ηνκέαο: 

Ζ πιαηθφξκα απηή ζρεδηάζηεθε κε ηέηνην ηξφπν έηζη, ψζηε λα είλαη 

επηηξεπηή ε ζπλεξγαζία ηεο παξάιιεια θαη κε άιια έξγα ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη κε πην νπζηαζηηθφ ηξφπν φιεο απηέο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο κέζσ Γ.Δ.ΜΖ θαη απφ άιινπο δεκφζηνπο 

θνξείο, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηειηθά ηελ πνηνηηθφηεξε παξνρή 

ππεξεζίαο ζηνλ πνιίηε. 
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Με απιά ιφγηα θαη ζχκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, νπζηαζηηθά ην πιεξνθνξηαθφ 

απηφ ζχζηεκα απνηειεί  κηα εληαία θεληξηθή βάζε κεηξψνπ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ησλ εηαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα, κε απνηέιεζκα 

λα κεηψλεηαη θαηά πνιχ ην γξαθεηνθξαηηθφ πξφβιεκα, πνπ ππήξρε κέρξη πξφηηλνο, 

γηα νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί ε θάζε εηαηξία φπσο κεηαβνιή 

επηρείξεζεο ζε άιιε εηαηξηθή κνξθή θ.ιπ. Δπηπιένλ ράξε ζε απηήλ ηελ πιαηθφξκα 

παξαρσξείηαη εχθνια θαη αμηφπηζηα πιήξεο ελεκέξσζε θαη παξέρεηαη θάζε είδνπο 

πιεξνθνξία γηα θάζε εηαηξία, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ εχθνια θαη γξήγνξα λα 

παξαθνινπζνχληαη ζηαηηζηηθά ηα δεδνκέλα ησλ εηαηξηψλ (www.businessportal.gr ) 

Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά εηθφλεο απφ ηελ κνξθή ηεο πιαηθφξκαο πνπ κφιηο 

παξνπζηάζηεθε: 

 

 

 
 

Εικόνα 6.απεικόνιςθ πλατφόρμασ ΓΕΜΗ 

http://www.businessportal.gr/
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3.4 Πληροφοριακό ύςτημα TaxisNet 
 

3.4.1.Ειςαγωγό – ιςτορικό αναδρομό 
 

Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζθνξέο ηεο ηερλνινγίαο ζην ειιεληθφ θξάηνο 

ήηαλ ε δεκηνπξγία δπν ηθαλψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θνξνινγίαοησλ 

νπνίσλ ε επέλδπζε άγγημε ηα 50 εθαη επξψ(KoutrakouandNixon,2007). Αξρηθά 

έρνπκε ην Taxisπνπ αθνξά ζηελ εζσηεξηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθνξίεο κε θχξην ζθνπφ ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

ζηε ζπλέρεηα θάλεη ηελ είζνδν ηνπ  ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TaxisNet,ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε απφ  κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο εμνηθνλνκψληαο ρξφλν γηα 

ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ αιιά θαη γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο(Πεηξνπνπινπ,2015). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Ννέκβξην ηνπ 1998 είραλ μεθηλήζεη νη πξψηεο έξεπλεο σο 

πξνο ηνλ ηξφπν εθκεηάιιεπζεο ηεο ζπλερψο εμειηζζφκελεο ηερλνινγίαο γηα ράξε 

ηνπ δεκνζίνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελφο  πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηθαλνχ λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππεξεζίεο κεηαμχ πνιίηε θη 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ(Πεηξνπνπινπ,2015).. Έηζη ινηπφλ κέζα ζην πιαίζην 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Κιεηζζέλεο» ηνπ Β’ Κ.Π. θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο» ηνπ Γ’Κ.Π. , 

πινπνηήζεθε ην γλσζηφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ΣaxisNet(TAXinformationsystem)(Πεηξνπνπινπ,2015).Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα έξγα πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα, κε θχξην ζηφρν ηελ πιήξε 

απηνκαηνπνίεζε θαη κεραλνγξάθεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ηεο θάζε Γ.Ο.Τ.  

Σν ζχζηεκα TaxisNetθαηάθεξε απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1998, πνπ μεθίλεζε ηππηθά ε 

ρξήζε ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα, λα εμειίμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ  

ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, επηθέξνληαο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην 

δεκφζην ηνκέα(Πεηξνπνπινπ,2015). 

Μηα απφ ηηο αιιαγέο απηέο πνπ απνηέιεζε ηνκή ζηελ Διιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε,  είλαη ε δεκηνπξγία ζηε ζπλέρεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

TAXISNET πνπ αθνξά ζηηο ειεθηξνληθέο πιένλ ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ  κε ηηο ΓΟΤ γηα ηελ θαιχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ θαη αηηεκάησλ (Σξαζηέιεθαη Υαιαξε , 2012). 

. 

http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1353/log_00004.pdf?sequence=1%20(Τραστέλη


   
 

52 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα , ην επηέκβξην ηνπ 1999 δεκηνπξγείηαη ε Γεληθή Γξακκαηεία 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ην Γεθέκβξην πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε πξψηε 

εγγξαθή ζηα κεηξψα γηα Φ.Π.Αεπηρεηξήζεσλ,online. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ην 

2000, μεθηλάεη ζηαδηαθά ε απνζηνιή δειψζεσλ Φ.Π.Α κέζσ internet, 

επηηξέπνληαο αξρηθά λα ζηέιλνληαη κφλν νη κεδεληθέο θαη νη  πηζησηηθέο 

δειψζεηο,  θηάλνληαο ηειηθά έλα ρξφλν κεηά ζε ζεκείν πνπ λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα κέζα απφ  ην  δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπνwww.gsis.gr λα παξέρεηαη 

απνζηνιή Φ.Π.Α θαη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο(Δ1) (Σξαζηέιεθαη 

Υαιαξε , 2012). 

Σα επφκελα ρξφληα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TaxisNet, κε ηνλ θαηάιιειν 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ δηέζεηε,  πξφζζεηε ζπλερψο λέεο ππεξεζίεο, φπσο 

είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε κεηαβνιή ζηνηρείσλ  ηνπ εληχπνπ Δ2,Δ3,Δ9, ε 

δπλαηφηεηα αλάθηεζεο παιαηψλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη άιισλ εληχπσλ , ε 

δπλαηφηεηα έθδνζεο ηειψλ θπθινθνξίαο, ε ζπκπιήξσζε εληχπσλ νηθνγελεηαθψλ 

επηδνκάησλ Α21,  ε ζπκπιήξσζε κηζζσηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαη ζπκθσλεηηθψλ  

θ.ιπ. θαηαιήγνληαο ζήκεξα ζε έλα νινθιεξσκέλν  πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα  γηα 

ηε θνξνινγηθή εμππεξέηεζε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δηαδηθηπαθά, ην 

νπνίν επεθηείλεηαη θαη εκπινπηίδεηαη δηαξθψο. 

3.4.2ύςτημαTaxisNet,κατϊςταςηAS-IS 
 

ήκεξα, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TaxisNet, εθκεηαιιεπφκελν θαη 

αμηνπνηψληαο  ζπλερψο ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία, θαηάθεξε λα παξέρεη κηα ζεηξά 

απφ ππεξεζίεο, ηθαλέο λα βειηηψλνπλ κέξα κε ηελ κέξα ηελ πνηφηεηα ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Όιεο απηέο νη ππεξεζίεο φκσο δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

ππάξρνπλ ρσξίο θαη ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο  κεγάινο αξηζκφο ηερληθψλ πιεξνθνξηθήο , κε ηδηαηηέξα 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ζπληεξεί ζε θαζεκεξηλή βάζε φιεο ηηο 

εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ ηελ πιαηθφξκα ελψ ηαπηφρξνλα ζρεδηάδεη θαη 

αλαπηχζζεη λέεο. Παξάιιεια,  ππάξρεη έλα ηκήκα πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ 

ππνζηήξημε φισλ απηψλ ησλ εθαξκνγψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ αλά 

πάζα ζηηγκή, ελψ θξνληίδνπλ θαη γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνχ 

ζπζηήκαηνο σο πξνο ηελ θηιηθφηεηα ηνπ ρξήζηε θαη ηελ επρξεζηία ηνπ 

(Σξαζηέιεθαη Υαιαξε , 2012). 

Έηζη ινηπφλ, ζήκεξα πθίζηαηαη ην ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα φπνπ ν 

θάζε θνξνινγνχκελνο πνιίηεο ή ε θάζε επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα 

http://www.gsis.gr/
http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1353/log_00004.pdf?sequence=1%20(Τραστέλη
http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1353/log_00004.pdf?sequence=1%20(Τραστέλη
http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1353/log_00004.pdf?sequence=1%20(Τραστέλη
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παξαιάβεη ηνπο θσδηθνχο ηνπ κέζα απφ ηελ Γ.Ο.Τ ζηελ νπνία αλήθεη, θαη κε 

απηνχο, αθνχ ηνπο ελεξγνπνηήζεη, κπνξεί πιένλ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα λα 

θαξπψλεηαη φιεο ηηο επθνιίεο πνπ ηνπ παξέρεη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθηπαθή 

πιαηθφξκα(Σξαζηέιε θαη Υαιαξε , 2012). 

 Σν TaxisNet ινηπφλ, αμηνπνηψληαο ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαηάθεξε κέζα ζε φια απηά ηα ρξφληα λα 

δηακνξθσζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη κε ηέηνην  ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα παξέρεη ζε 

επηρεηξήζεηο, πνιίηεο αιιά θαη ηελ ίδηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε ππεξεζίεο πνπ 

αθνξνχλ: 

 ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ (πηζηνπνηεηηθφ ΔΝΦΗΑ, θνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα θ.ιπ.) 

 ηελ ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (Δ1,Δ2,Δ3,Ν θιπ) 

 ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

 ηηο δηάθνξεο ξπζκίζεηο νθεηιψλ σο πξνο ηηο Γ.Ο.Τ (ΔΝΦΗΑ, ΦΠΑ θιπ) 

 ηηο online απνζηνιέο δηάθνξσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

 ηελ ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε γεληθφηεξα (σο πξνο πξνζεζκίεο θιπ) 

 ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε δηάθνξσλ επηδνκάησλ(Α21) 

 ηελ απνζήθεπζε θαη εθηχπσζε ζε real-timeνπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ ηνπο 

φζεο θνξέο ην επηζπκνχλ ( εθθαζαξηζηηθφ , ε9,ε1 θιπ) 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θάζε πνιίηεο ή επηρείξεζε κπνξεί κέζα απφ απηφ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θάζε είδνπο δήισζή ηνπ, 

θεξδίδνληαο έηζη ζεκαληηθφ ρξφλν θαη ν ίδηνο ν πνιίηεο αιιά ηαπηφρξνλα θαη νη 

ινγηζηέο κε απνηέιεζκα νη επηζθέςεηο ηνπο ζηελ εθνξία λα έρνπλ κεησζεί 

ζεκαληηθά. Δπίζεο, ν θάζε θνξνινγνχκελνο πνιίηεο κπνξεί λα παξαιακβάλεη 

αλά πάζα ζηηγκή φ,ηη έγγξαθν ζέιεη ( πρ ζε πεξίπησζε δήηεζήο ηνπ απφ θάπνηα 

ηξάπεδα) ελψ ηαπηφρξνλα ηνπ παξέρεηαη ειεθηξνληθή ελεκέξσζε αλά πάζα 

ζηηγκή γηα ζέκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ πξνζσπηθά ή αθνξνχλ  ζηελ επηρείξεζή  ηνπ 

(αλαδήηεζε ΚΑΓ, αλαδήηεζε λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

θιπ). 

Σαπηφρξνλα ν θάζε θνξέαο, δεκφζηνο ή κε , έρεη ηε δπλαηφηεηα κφλν κε ηελ 

ρξήζε ηνπ ηληεξλέη  λα ειέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θάζε πηζηνπνηεηηθνχ ή 

εγγξάθνπ ηνπ θάζε πνιίηε ή επηρείξεζεο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, 

εθθαζαξηζηηθφ θιπ ). 

http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1353/log_00004.pdf?sequence=1%20(Τραστέλη
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Άξα , αλαθεξφκαζηε ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα  ην νπνίν  είλαη ζε ζέζε λα 

ππνζηεξίδεη γξήγνξα, εχθνια, απνηειεζκαηηθά θαη κε απφιπηε αζθάιεηα 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ζπλαιιαζζφκελσλ κε 

αληίζηνηρα δηθαηψκαηα ρξήζεο: 

1. Φπζηθά πξφζσπα 

2. Ννκηθά πξφζσπα 

3. Γεκφζηνη θνξείο 

4. Σερληθνί, Πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο ρξεζηψλ , Γηαρεηξηζηέο θιπ. 

Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά  εηθφλεο απφ ηελ παξνχζα εκθάληζε ηεο πιαηθφξκαο 

ζηελ νπνία  αλαθεξζήθακε: 

Εικόνα 7.Απεικόνιςθ πλατφόρμασ Taxisnet1 
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Εικόνα 8.Απεικόνιςθ πλατφόρμασ TaxisNet2 
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4.  Κεφϊλαιο 4 : Έρευνα και Αξιολόγηςη του Πληροφοριακού 
υςτόματοσ TaxisNet 

 

4.1 κοπόσ τησ ϋρευνασ –μϋθοδοσ που χρηςιμοποιόθηκε 
 

Πξφθεηηαη ζίγνπξα γηα έλα ζχζηεκα κε ζπνπδαίεο πξννπηηθέο σο πξνο ηελ 

εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, σο πξνο ηελ απινχζηεπζε  ηεο 

εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ,  ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ,  ηε 

δηαθάλεηα, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο δηνίθεζεο,  ηε γεληθφηεξε αμηνπηζηία ησλ 

παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη θπζηθά ηε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ θξάηνπο . 

Όιεο νη παξαπάλσ πξνζδνθίεο έρνπλ ήδε γίλεη αληηιεπηέο ζε παλειιήλην επίπεδν 

ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε απηνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη άξα πεξηζψξηα εμέιημεο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε επηηπρία 

απηνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη ε νπζηαζηηθή ζπλδξνκή φισλ 

ησλ άκεζα ή θαη έκκεζα εκπιεθνκέλσλ ηνπ. Ζ θάζε παξαηήξεζε, πξφηαζε ή θαη 

ππφδεημε, ζε θακία πεξίπησζε δελ «πξνζβάιιεη» ην ζχζηεκα, αιιά ίζα ίζα 

βνεζάεη ζηελ ζπλερή εμέιημε θαη βειηίσζή ηνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε 

κηα έξεπλα κε ηε ρξήζε εηδηθά δηακνξθσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 305 θνξνινγνχκελνη πνιίηεο, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα έρνληαο σο θχξην θίλεηξν ηε δηαξθή βειηίσζε θαη εκπινπηηζκφ 

απηνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Πέληε κφλν απφ απηνχο δελ είραλ θακία 

γλψζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ  ζπζηήκαηνο TaxisNet , νπφηε δελ ζπκπεξηιεθζήθαλ 

ζηελ έξεπλα. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο  έξεπλαο πνπ αθνινπζεί, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

πνζνηηθή  ζηαηηζηηθή κέζνδνο θαη ζπγθεθξηκέλα ε δεηγκαηνιεςία κε ηελ κνξθή 

εξσηεκαηνινγίσλ θιεηζηνχ ηχπνπ, ηα νπνία απεζηάιεζαλ κέζσ δηαδηθηχνπ, κε 

ζθνπφ ηελ αληηθεηκεληθή κέηξεζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο εθαηνληάδσλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ θαη 

δεθάδσλ επηρεηξήζεσλ. Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθαλ 

θάπνηεο ππνζέζεηο, ηηο νπνίεο  ε κέζνδνο ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο είηε ζα ηηο 

επαιεζεχζεη είηε ζα ηηο απνξξίςεη κέζσ φισλ απηψλ ησλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

 



   
 

57 
 

4.2 Δειγματοληψύα-εργαλεύο τησ ϋρευνασ 
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δνκήζεθε έηζη ψζηε λα απεπζχλεηαη ζε θάζε έιιελα 

θνξνινγνχκελν πνιίηε πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηππηθά ηελ χπαξμε θαη ρξήζε 

ηνπ δεκφζηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο TaxisNet. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

απνζηνιή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κφλν ζε θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο θαη ζε 

επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπζηθά θαη ησλ ινγηζηηθψλ γξαθείσλ , πνπ 

ήηαλ πξφζπκνη λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζην εξσηεκαηνιφγην κε 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο. 

Σν βαζηθφ εξγαιείν πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο  θαη ηελ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ είλαη ην εξσηεκαηνιφγην 

κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ην νπνίν ρνξεγήζεθε κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηελ 

απνζηνιή mail κέζσ googleforms (https://docs.google.com/forms/d/1-

YEYu6V3L2GI8O3AqvaypmYC1grY98uMXmDbSMZYxVw/edit) ή κέζσ ηεο 

θνηλνπνίεζεο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο πνπ αθνξνχλ ζε επηρεηξήζεηο θαη 

θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο, φπσο είλαη ην Δκπνξηθφ θαη Οηθνλνκηθφ  

Δπηκειεηήξην εξξψλ θαη ν χιινγνο Λνγηζηψλ εξξψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 3 κέξε . 

Σν πξψην κέξνο (Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά)  έρεη σο ζθνπφ ηελ ζπιινγή 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο, φπσο πνηα είλαη ε επαγγεικαηηθή  

ηδηφηεηα ή ην κνξθσηηθφ  επίπεδν ηνπ θάζε πνιίηε πνπ θιήζεθε λα ζπκκεηέρεη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

ην δεχηεξν κέξνο(κέξνο Α) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εκπεξηέρνληαη εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ θαηά βάζε ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο TaxisNet. Με ηελ έλλνηα ρξήζε 

αλαθεξφκαζηε ζην πφζν νηθείν θαη γλσζηφ είλαη ην TaxisNet, γηα πνην ιφγν θαη 

απφ πνχ έγηλε γλσζηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, πφζν εχρξεζην είλαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλν, πφζν εχθνια ν θάζε ρξήζηεο αληηκεησπίδεη θάπνην 

πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ ρξήζε, θαζψο επίζεο θαη πφζν ζπρλά ή φρη 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα απηφ απφ ηνλ θάζε πνιίηε  ή επηρείξεζε. 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο(κέξνο Β) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πεξηιακβάλνληαη 

εξσηήζεηο κε ηελ κνξθή ηεο θιίκαθαο likert, νη νπνίεο απαληψληαη επηιέγνληαο 

ηνλ αξηζκφ απφ ην 1-5, αξηζκφο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπ 

ζπκκεηέρνληα κε ηελ θάζε εξψηεζε. Οη εξσηήζεηο απηέο αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη  ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη, θαζψο επίζεο θαη ζην βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε απφ ην ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

https://docs.google.com/forms/d/1-YEYu6V3L2GI8O3AqvaypmYC1grY98uMXmDbSMZYxVw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-YEYu6V3L2GI8O3AqvaypmYC1grY98uMXmDbSMZYxVw/edit
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4.3 Δεύκτησ αξιοπιςτύασ ερωτηματολογύου 
 

Γηα ην  ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην, πνπ απνηέιεζε ην βαζηθφ  εξγαιείν γηα 

ηελ έξεπλα απηή,  ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο αμηνπηζηίαο πνπ 

νλνκάδεηαη «a ηνπ Cronbach» θαη αλαθέξεηαη νπζηαζηηθά ζην πφζν αμηφπηζην 

είλαη ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην  θαη θαη’ επέθηαζε πφζν αμηφπηζηα είλαη 

ηα επξήκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο γηα λα 

πξνζθέξεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 0,7 

(BernsteinandNunnally,2001). ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην κεηά απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ κε ην ινγηζκηθφ SPSS, ν δείθηεο Acηνπ 

ηξίηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηζνχηαη κε 0.856,φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

πίλαθα παξαθάησ. 

 

 

ReliabilityStatistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,856 ,857 13 

 

Εικόνα 9.Δείκτθσ αξιοπιςτίασ ερωτθματολογίου 

 

 

4.4 Ερευνητικϋσ Τποθϋςεισ 
 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ιεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιηηψλ κε ηελ 

ηερλνινγία θαη ηεο εηζρψξεζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

θαη΄επέθηαζε ησλ δεκφζησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα  

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δίλαη ινγηθφ κέζα απφ απηή ηελ αλάιπζε θαη ζπγθξηηηθά κε παξφκνηέο έξεπλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ σο πξνο ην taxisNet λα δεκηνπξγεζνχλ αληίζηνηρα  

θάπνηεο ππνζέζεηο νη νπνίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είηε ζα επηβεβαησζνχλ είηε ζα 

απνξξηθηνχλ . 
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Δξεπλεηηθή ππόζεζε 1: «Σα δεκφζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ βνεζήζεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αζθαιή θαη αμηφπηζηε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ δεκνζίνπ θαη πνιηηψλ ή επηρεηξήζεσλ» (Gouscos and Mentzas and 

Georgiadis,2001) 

 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 2: «Οη πνιίηεο είραλ θαη έρνπλ φιε ηελ απαξαίηεηε 

ππνζηήξημε  γηα ηελ ζσζηή εθκάζεζε θαη ρξήζε ηεο θάζε δεκφζηαο 

πιαηθφξκαο»(SabatiandTheotokis,2009) 

 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε 3: «Ο ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

δεκνζίνπ θαη πνιηηψλ ή επηρεηξήζεσλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά κε ηελ ρξήζε ησλ 

δεκφζησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ»(PavlisandMpouzi,2016) 

 

4.5 Ερωτηματολόγιο –αποτελϋςματα αξιολόγηςησ 
 

Παξαθάησ αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο φιεο νη εξσηήζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην θαη ε επεμεξγαζία ηνπο κε ηε ρξήζε πηλάθσλ απφ  ην 

SPSSθαζψο επίζεο θαη ε γξαθηθή ηνπο απεηθφληζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα,  ζην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξνληαη ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα.  

 

 

1. Φφλο 2. Ηλικία 3. Επάγγελμα-
ιδιότθτα 

4. Μορφωτικό 
Επίπεδο 

 Άνδρασ 
 

 ..-20  φοιτθτισ / 
ςπουδαςτισ 

 Δθμοτικό 

 Γυναίκα  21-30 
 

 άνεργοσ  Γυμνάςιο 

  31-40 
 

 Υπάλλθλοσ  Λφκειο 

  41-50 
 

 Επαγγελματίασ  Απόφοιτοσ ΑΕΙ – 
ΤΕΙ 
 

  50+  Αγρότθσ 
 

 Συνταξιοφχοσ 
 
 Λογιςτισ 

 Μεταπτυχιακό-
Διδακτορικό 

Εικόνα 10.Δθμογραφικά ςτοιχεία ζρευνασ 
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Σα απνηειέζκαηα ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο εκθαλίδνληαη  κε 

ηελ  κνξθή γξαθεκάησλ- ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ παξαθάησ: 

 

 Πίλαθαο 1.Καηεγνξία θύιινπ ηνπ δείγκαηνο 

 

 Frequency Percent 

ValidPerce

nt 

CumulativePe

rcent 

Valid ΑΝΓΡΑΣ 164 54,7 54,7 54,7 

 
ΓΥΝΑΙΚΑ 136 45,3 45,3 100,0 

 
Total 300 100,0 100,0  

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πίλαθα, ζπλνιηθά ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα αληαπνθξίζεθαλ  300 θνξνινγνχκελνη πνιίηεο απφ ηνπο νπνίνπο 

ην 54,7% ήηαλ άλδξεο ελψ ην  45,3 % ήηαλ γπλαίθεο . 

 Πίλαθαο 2.Ζιηθηαθέο νκάδεο ηνπ δείγκαηνο 

 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePer

cent 

Valid Λιγόηεπο από 20 5 1,7 1,7 1,7 

 
21-30 120 40,0 40,4 42,1 

 
31-40 52 17,3 17,5 59,6 

 
41-50 55 18,3 18,5 78,1 

 
πάνω από 50 65 21,7 21,9 100,0 

 
Total 297 99,0 100,0  

Missing 

value 

 
3 1,0   

Total 300 100,0   

 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηεξνχκε πσο ε ειηθία ησλ αηφκσλ πνπ θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην πνηθίιεη. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 

40,4%, ζπγθεληξψλεη ε ειηθία 21-30 εηψλ θαη νη ππφινηπέο ειηθηαθέο νκάδεο άλσ 

ησλ 30 παξνπζηάδνπλ πεξίπνπ ίζα πνζνζηά . 
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Έπεηηα, απφ ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε πσο ε πην ζπρλή  

επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγηα είλαη απηή 

ηνπ ππαιιήινπκε έλα πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 45% πεξίπνπ, ελψ νη επαγγεικαηίεο 

αθνινπζνχλ κε πεξίπνπ 25% θαη νη ππφινηπεο νκάδεο έρνπλ πνιχ κηθξφηεξα 

πνζνζηά . 

 

 Γράφθμα 1.Επαγγελματικθ ιδιότθτα ερωτώμενων 
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 Γράφθμα 2.Επίπεδο μόρφωςθσ ερωτώμενων 

 

Σέινο, σο πξνο ην πξψηνκέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ δεηνχληαη 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία,  ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηε κφξθσζε ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

απνηειείηαη απφ πηπρηνχρνπο παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ.  

 

Μεηά απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία αθνινπζεί ην κέξνο Α ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ην νπνίν απνηειείηαη απφ 7 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ χπαξμε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε ρξήζε ηνπ. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ 

έδσζαλ νη 300 θνξνινγνχκελνη πνιίηεο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

εξσηεκαηνιφγην πξνέθπςαλ αξθεηά ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Πίλαθαο 3.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ γηα ηελ εξώηεζε Α2 

«Πώο πιεξνθνξεζήθαηε γηα ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα TaxisNet;» 

 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePer

cent 

Valid site ςποςπγείος 168 56,0 56,0 56,0 
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γνωζηό 79 26,3 26,3 82,3 

 
λογιζηή 13 4,3 4,3 86,7 

 
Μόνορ 26 8,7 8,7 95,3 

 
Άλλο 14 4,7 4,7 100,0 

 
Total 300 100,0 100,0  

 

Θεηηθή εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε δεκνθηιέζηεξε απάληεζε ζηελ 

εξψηεζε 2 ηνπ κέξνπο Α είλαη πσο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TaxisNetέγηλε 

γλσζηφ απφ ην ίδην ην Τπνπξγείν θαζψο ην πξνψζεζε αξθεηά γξήγνξα θαη 

έμππλα  ζε φινπο ηνπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο  γηα λα γίλεη γξήγνξα 

γλσζηφ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο φζν πην ζχληνκα γίλεηαη γηα λα επηηεπρζεί ε 

ηαπηφρξνλε δηεπθφιπλζε πνιηηψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ.  

 Γράφθμα 3.Απεικόνιςθ αποτελεςμάτων Ερώτθςθσ Α2 «Πωσ πλθροφορθκικατε για το 
πλθροφοριακό ςφςτθμα TaxisNet;» 

 

 

 Πίλαθαο 4.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ηεο εξώηεζεο Α3 «εδώ 

θαη πόζα ρξόληα γλσξίδεηε γηα ην TaxisNet;» 
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 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid 0-2 σπόνια 56 18,7 18,9 18,9 

 
2-4 σπόνια 71 23,7 23,9 42,8 

 
4 και πεπιζζόηεπα σπόνια 170 56,7 57,2 100,0 

 
Total 297 99,0 100,0  

Missing value 3 1,0   

      

Total 300 100,0   

 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη παξαπάλσ απφ 

ηνπο κηζνχο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 56,7% γλσξίδνπλ γηα ην TaxisNetαπφ 4 έσο θαη 

πεξηζζφηεξα ρξφληα ελψ ην 23,7% απφ 2 έσο 4 ρξφληα πνπ ζεκαίλεη φηη πεξίπνπ 

ην 80% γλσξίδεη ην πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα. Έλα αξθεηά πςειφ πνζνζηφ 

πνπ καο επηηξέπεη λα νδεγεζνχκε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηφ ην ηερλνινγηθφ 

επίηεπγκα πνπ εθκεηαιιεχηεθε ε θνξνινγηθή δηνίθεζε  βξήθε άκεζε θαη 

γξήγνξε αληαπφθξηζε. Δληχπσζε βέβαηα πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ελψ νη 

θνξνινγηθέο δειψζεηο γίλνληαη ειεθηξνληθά απφ ην 2000 ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ 

πν

 Γράφθμα 4.Απεικόνιςθ αποτελεςμάτων τθσ ερώτθςθσ Α3 «εδώ και πόςα χρόνια 
γνωρίηετε για το TaxisNet;» 
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ζνζηφ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ νη νπνίνη ην γλψξηζαλ πξφζθαηα, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί . 

 

 

 
 

 Πίλαθαο 5.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ηεο εξώηεζεο Α4  «πόζν 

ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην TaxisNet;» 

A4 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

 2-3 θοπέρ ηην εβδομάδα 60 20,0 20,8 20,8 

 
Κάθε μέπα 43 14,3 14,9 35,8 

 
     

Καθόλος 21 7,0 7,3 43,1 

 
     

Σπάνια 164 54,7 56,9 100,0 

 
     

Total 288 96,0 100,0  

Missing 

value 

 
12 4,0   

      

Total 300 100,0   

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσπίλαθα παξαηεξνχκε εχθνια πσο απφ ηνπο 300 

θνξνινγνπκέλνπο πνιίηεο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, παξαπάλσ απφ 

ηνπο κηζνχο θαη ζπγθεθξηκέλα νη 164, κε έλα πνζνζηφ 54,7%, ρξεζηκνπνηνχλ ην 

TaxisNet ζπάληα, παξφιν πνπ πιένλ νη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη  ε 

εθνξία γίλνληαη ειεθηξνληθά.  Σαπηφρξνλα εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη 

ππάξρεη έλα πνζνζηφ 7% πνπ αλαινγεί πεξίπνπ ζηνπο 21  πνιίηεο, νη νπνίνη δε 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ην πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα,παξφιν πνπ ην 

γλσξίδνπλ θαζψο ζηελ εξψηεζε Α1 έρνπλ απαληήζεη «λαη».  Έηζη νδεγνχκαζηε 

εχθνια ζην ζπκπέξαζκα φηη, ελψ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπλαιιαγέο κε ηελ εθνξία, θαζψο απεπζπλφκαζηε κφλν ζε θνξνινγνχκελνπο 

πνιίηεο, δελ έρνπλ θακηά άκεζε επαθή κε ην πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα θαη 

επηπιένλ εθηφο ηνπ φηη δε γλσξίδνπλ πσο ιεηηνπξγεί, δε γλσξίδνπλ θαη ηη αθξηβψο 

κπνξεί λα πξνζθέξεη έηζη ψζηε λα  εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν θαη ρξήκα 

θαηεπηιέγνπλ λα η αλαζέηνπλ ζε θάπνηνπο άιινπο ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 
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ππνζέζεψλ ηνπο, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απφ κφλνη ηνπο ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην δεκφζην κέζα απφ απηή θαη κφλν ηελ πιαηθφξκα. 

 

 Πίλαθαο 6.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ηεο εξώηεζεο Α5 «όηαλ 

ζαο παξνπζηάδεηαη θάπνην πξόβιεκα θαηά ηελ ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο TaxisNet πσο ην αληηκεησπίδεηε;» 

A5 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Τηλεθωνικά 41 13,7 13,7 13,7 

 
"ζςσνέρ επωηήζειρ" 57 19,0 19,0 32,7 

 
Γιαδίκηςο 101 33,7 33,7 66,3 

 
     

όλα ηα παπαπάνω 60 20,0 20,0 86,3 

 
Τίποηα από ηα 

παπαπανω 
41 4,3 4,3 90,7 

 
Total 300 100,0 100,0  

 

 Αμηνζεκείσηε είλαη ε εξψηεζε Α5 σο πξνο ηελ νπνία νη εξσηψκελνη απάληεζαλ 

ζην πψο αληηκεησπίδνπλ θάζε πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο απηήο πιαηθφξκαο. Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο πσο κεηαμχ ησλ 

 Γράφθμα 5.Απεικόνιςθ αποτελεςμάτων τθσ ερώτθςθσ Α4 « Πόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε το 
TaxisNet;» 
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άιισλ, νη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ,  ζπγθεθξηκέλα ην 

33,7%, ελψ  αξλεηηθή εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη κφιηο νη 41 απφ ηνπο 300 

αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, έλα αηζηφδνμν  πνζνζηφ, ζπγθεθξηκέλα ην 19% ησλ 

πνιηηψλ, βξίζθεη απηφ αθξηβψο πνπ ςάρλεη κέζα απφ ηηο ζπρλέο εξσηήζεηο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο TaxisNet, γεγνλφο πνπ νδεγεί εχινγα ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ην πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα παξαθνινπζεί ήδε ηα πην ζπρλά πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο ηνπ θαηά ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλαιιαγέο κε ην 

δεκφζην, κε απνηέιεζκα λα έρεη ζπγθεληξψζεη έλα ζεηηθφ αξηζκφ απαληήζεσλ ζηελ 

επηινγή ‘ζπρλέο εξσηήζεηο’ ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο 

θαιχπηεηαη θάζε πξφβιεκα θαη απνξία ηνπ πνιίηε απφ ην ίδην ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα. 

 Πίλαθαο7.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ηεο εξώηεζεο Α6 

«γλσξίδεηε αλ ππάξρεη θάπνην εγρεηξίδην βνήζεηαο κε ζηόρν ηελ 

εθκάζεζε ζσζηνύ ρεηξηζκνύ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ 

TaxisNet γηα θάζε είδνπο ρξήζηε;» 

A6 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid ΝΑΙ 69 23,0 23,7 23,7 

 
ΟΦΙ 222 74,0 76,3 100,0 

Total 291 97,0 100,0  
 

     

Missing 

value 

 
9 3,0   

Total 300 100,0   
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Αξλεηηθή εληχπσζε πξνθάιεζε ην γεγνλφο πσο ζηελ εξψηεζε εάλ γλσξίδεηε ηελ 

χπαξμε θάπνηνπ εγρεηξίδηνπ βνήζεηαο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο πιαηθφξκαο , νη 222 απφ 

ηνπο 300 δειαδή ην 74% απάληεζε αξλεηηθά, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο εληνπίδεηαη 

κηα ζεκαληηθή έιιεηςε ηνπ Τπνπξγείνπ, δηφηη ελψ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ηφζν 

εμειηγκέλε πιαηθφξκα, δε δηαζέηεη  πνπζελά θάπνην εγρεηξίδην βνήζεηαο γηα ηελ 

ζσζηή θαη εχθνιε ρξήζε ηεο  απφ ηνπο πνιίηεο.  Χζηφζν ε πιαηθφξκα ηνπ TaxisNet 

παξέρεη εγρεηξίδηα βνήζεηαο, αιιά κφλν γηα θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, φπσο 

είλαη ε ππνβνιή δήισζεο «πφζελ έζρεο» θαη ε δηαδηθαζία απφθηεζεο θσδηθψλ 

TaxisNet, δχν δηαδηθαζίεο θάπσο πνιχπινθεο,  γηα ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε 

απηψλ ησλ εγρεηξηδίσλ βνεζείαο κφλν ην 23% ησλ πνιηηψλ ζχκθσλα κε ην 

εξσηεκαηνιφγην. 

  

 Γράφθμα 6.Απεικόνιςθ αποτελεςμάτων τθσ ερώτθςθσ Α6 «Γνωρίηετε αν υπάρχει κάποιο 
εγχειρίδιο βοικειασ με ςτόχο τθν εκμάκθςθ ςωςτοφ χειριςμοφ tθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ του TaxisNetγια κάκε είδοσ χριςτθ;» 
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 Πίλαθαο8.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ηεο εξώηεζεο Α7 «Πνίν 

πηζηεύεηε όηη είλαη ην πην αδύλαην ζεκείν ηνπ TaxisNet;» 

A7 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid σαμηλή ηασύηηηα 74 24,7 24,7 24,7 

 
ςποηςπώδηρ ςποζηήπιξη 75 25,0 25,0 49,7 

 
ανεπάπκεια αζθάλειαρ 20 6,7 6,7 56,3 

 
Γςζσπηζηία 102 34,0 34,0 90,3 

 
Άλλο 29 9,7 9,7 100,0 

 
Total 300 100,0 100,0  

 

Υσξίο θακία ακθηβνιία γίλεηαη δηαθξηηφ φηη ην πην αδχλαην ζεκείν ηνπ TaxisNet 

ζχκθσλα κε ηνπο πνιίηεο είλαη ε δπζρξεζηία ηνπ. Σν πνζνζηφ απηφ αθνξά 102 

απφ ηνπο 300 εξσηψκελνπο, δειαδή ην 34% , έλα πνζνζηφ αξθεηά ζεκαληηθφ, αλ 

ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, φπνπ νη 222 πνιίηεο δελ 

γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε θάπνηνπ εγρεηξηδίνπ βνήζεηαο γηα ηελ εχθνιε ρξήζε ηνπ 

TaxisNet. Έηζη, εάλ ζπλδπάζνπκε θαη ηηο δχν εξσηήζεηο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ 

γηαηί ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ πνιηηψλ πνπ  ην ζεσξεί δχζρξεζην. 

Σαπηφρξνλα,  ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ 24,7%, πνπ αθνξάζηελ απάληεζε 

ζρεηηθά κε ηε ρακειή ηαρχηεηα, θαζψο επίζεο θαη ην 25% πνπ αθνξά ζηελ 

απάληεζε ηεο ππνηππψδνπο ππνζηήξημεο. Χζηφζν ζεηηθή εληχπσζε πξνθαιεί ην 

γεγνλφο φηη κφιηο έλα 6,7% ησλ πνιηηψλ ζεσξεί ην πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα 

κε αζθαιέο σο πξνο ηελ δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, έλα αξθεηά 

ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ε πιαηθφξκα απηή, φπσο θαίλεηαη, ην έρεη εμαζθαιίζεη ζην 

έπαθξν. 

 
 Γράφθμα 7.Απεικόνιςθ των αποτελεςμάτων τθσ ερώτθςθσ Α7 

«Ποιο πιςτεφετε ότι είναι το πιο αδφνατο ςθμείο του TaxisNet;» 
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Μέξνο Β εξσηεκαηνινγίνπ 

 

 Πίλαθαο 9.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ εξώηεζε Β1 «ην 

ζύζηεκα TaxisNet βξίζθσ αθξηβώο ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαδεηώ» 

B1 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid 1 6 2,0 2,0 2,0 

 
2 32 10,7 10,7 12,7 

 
3 104 34,7 34,7 47,3 

 
4 146 48,7 48,7 96,0 

 
5 12 4,0 4,0 100,0 

 
Total 300 100,0 100,0  

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ έλα αξθεηά ζεηηθφ πνζνζηφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

48,7%, δειαδή ζρεδφλ νη κηζνί εξσηψκελνη, απάληεζαλ ζεηηθά θαη ην 4% 

αξθεηά ζεηηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο 

αξθεηνί θνξνινγνχκελνη πνιίηεο βξίζθνπλ αθξηβψο ηελ ππεξεζία πνπ 

ςάρλνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Δχθνια νδεγνχκαζηε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα έλα θαιά δνκεκέλν ζχζηεκα φπνπ εχθνια 

κπνξεί θάπνηνο λα πινεγεζεί ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη. Σν ζπκπέξαζκα 

απηφ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη θαη ην ειάρηζην πνζνζηφ,  ζπγθεθξηκέλα ην 

2%,  πνπ απάληεζε ηειείσο αξλεηηθά, ελψ ε ακέζσο επφκελε αξλεηηθή 

απάληεζε αγγίδεη κφλν ην 10,7 %,  πνζνζηά αξθεηά κηθξά γηα λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο. 

 

 

 Πίλαθαο 10.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ εξώηεζε Β2 «Ζ 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηεί πεξηζζόηεξν ρξόλν απόηη ζα έπξεπε» 

B2.reversed 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid 1 30 10,0 10,0 10,0 

 
2 139 46,3 46,3 56,3 

 
     

 
3 64 21,3 21,3 77,7 

 
4 65 21,7 21,7 99,3 

 
5 2 ,7 ,7 100,0 
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Total 300 100,0 100,0  

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε αθνξά ηνλ ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ηεο θάζε 

ιεηηνπξγίαο πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα. Δμαηξεηηθά αξλεηηθή εληχπσζε 

πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη 169 εξσηψκελνη απφ ηνπο 300 ζεσξνχλ πσο ε ρξήζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηεί πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ απ’ φηη ζα έπξεπε, γεγνλφο πνπ νδεγεί εχινγα ζην ζπκπέξαζκα 

φηη νη πνιίηεο πνιχ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο ηεο 

θάζε ζπλαιιαγήο ηνπο κε ην ζχζηεκα κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχλ πσο 

αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν απ’ φηη θαλνληθά ρξεηάδεηαη. Σν γεγνλφο 

απηφ παξαπέκπεη πηζαλφλ ζε αλάγθε γηα άκεζε βειηίσζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο σο πξνο ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ . 

 

 

 Πίλαθαο 11.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ εξώηεζε Β3 «Ζ 

ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνύκελσλ θνξκώλ από ην ζύζηεκα (πρ 

ειεθηξνληθώλ κηζζσηεξίσλ , Δ9 θιπ) πεξηζζόηεξν δπζρεξάλεη παξά 

δηεπθνιύλεη ηελ νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία» 

B3.reversed 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid 1 13 4,3 4,3 4,3 

 
2 73 24,3 24,3 28,7 

 
3 88 29,3 29,3 58,0 

 
4 110 36,7 36,7 94,7 

 
5 16 5,3 5,3 100,0 

 
Total 300 100,0 100,0  

 

Ζ παξαπάλσ εξψηεζε απνζθνπεί ζην θαηά πφζν φια ηα  ειεθηξνληθά έγγξαθα 

πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη πιένλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο έρνπλ δπζρεξάλεη 

πάξα επθνιχλεη ηηο φπνηεο δηαδηθαζίεο  αθνξνχλ. Έλα ζεηηθφ πνζνζηφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 36,7%  δηαθσλεί κε ηελ άπνςε απηή, ελψ ππάξρεη θαη ην 

πνζνζηφ 5,3% πνπ δηαθσλεί πιήξσο, κε απνηέιεζκα 126 εξσηψκελνη απφ ηνπο 

300 λα ζεσξνχλ πσο ε ειεθηξνληθή πιένλ ζπκπιήξσζε ηνπ θάζε απαηηνχκελνπ 

έγγξαθνπ έρεη δηεπθνιχλεη θαηά πνιχ ηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ 

κε ηελ νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ. 
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 Πίλαθαο 12.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ εξώηεζε Β4 «Ζ 

ζπκβαηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα άιια δεκόζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα (ΔΦΚΑθιπ) είλαη επρεξήο» 

B4 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid 1 10 3,3 3,4 3,4 

 
2 59 19,7 19,8 23,2 

 
3 142 47,3 47,7 70,8 

 
4 79 26,3 26,5 97,3 

 
5 8 2,7 2,7 100,0 

 
Total 298 99,3 100,0  

 MissingValues 2 ,7   

      

Total 300 100,0   

 

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξφηαζεο είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ θαζψο, φπσο 

δηαθαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην 47,3% απαληάεη νπδέηεξα, ελψ ην 

29% ζεσξεί πσο ππάξρεη αξθεηά αμηφπηζηε ζπκβαηφηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο TaxisNet κε ηα ππφινηπα δεκφζηα θαη φρη κφλν πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. Αξλεηηθά απάληεζαλ κφιηο νη 69 πνιίηεο απφ ηνπο 300, έλαο 

αξηζκφο κηθξφο, αιιά φρη ακειεηένο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζπκβαηφηεηα 

κε ηα ππφινηπα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επηδέρεηαη πεξηζψξηα βειηίσζεο.  

 Πίλαθαο 13.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ εξώηεζε Β5 « Σν 

ζύζηεκα ΣaxisNet παξέρεη ζπλερώο αλαλεσκέλεο θαη βειηησκέλεο 

ππεξεζίεο» 

B5 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid 1 9 3,0 3,0 3,0 

 
2 87 29,0 29,1 32,1 

 
3 111 37,0 37,1 69,2 

 
4 82 27,3 27,4 96,7 

 
5 10 3,3 3,3 100,0 

 
Total 299 99,7 100,0  

 
     

Missingva

lue 

 
1 3   

      

Total 300 100,0   
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Αξθεηά ζεκαληηθφ θαη ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

πξφηαζεο πνπ κφιηο αθνινχζεζε, θαζψο απεπζχλεηαη ζηελ ζπρλφηεηα βειηίσζεο 

θαη αλαλέσζεο ηεο πιαηθφξκαο. Καη εδψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ 

απάληεζε νπδέηεξα, φκσο ην 32% απάληεζε αξλεηηθά πνπ ζεκαίλεη πσο έλα 

αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζεσξεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα δελ 

αλαλεψλεηαη ζπρλά θαη ηαπηφρξνλα δελ παξέρεη βειηησκέλεο ππεξεζίεο , γεγνλφο 

πνπ νδεγεί  ζην ζπκπέξαζκα φηη ην TaxisNet νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί 

ζπρλφηεξεο αλαλεψζεηο, εηδηθά ζε κηα ρψξα πνπ φια, πφζν κάιινλ νη 

θνξνινγηθέο καο ζπλαιιαγέο κε ηελ εθνξία ζπλερψο αιιάδνπλ. 

 

 Πίλαθαο 14.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ εξώηεζε Β6 «Σν 

ζύζηεκα είλαη θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε» 

B6 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid 1 14 4,7 4,8 4,8 

 
2 63 21,0 21,5 26,3 

 
3 99 33,0 33,8 60,1 

 
4 106 35,3 36,2 96,2 

 
5 11 3,7 3,8 100,0 

 
Total 293 97,7 100,0  

 
     

Missing value 7 2,3   

Total 300 100,0   

     

 

 Πίλαθαο 15.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ εξώηεζε Β7 « Σν 

ζύζηεκα είλαη εύθνιν ζε επίπεδν πινήγεζεο θαη αλαδήηεζεο» 

B7 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid 1 12 4,0 4,0 4,0 

 
2 77 25,7 25,8 29,8 

 
3 86 28,7 28,8 58,5 

 
4 114 38,0 38,1 96,7 

 
5 10 3,3 3,3 100,0 

 
Total 299 99,7 100,0  

Missing value 1 ,3   

Total 300 100,0   
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Σα απνηέιεζκα απηψλ ησλ δχν ππνζέζεσλ πξνθχπηνπλ αξθεηά ζεηηθά  θαζψο, φζνλ 

αθνξά ζηελ πξφηαζε 6,ην 39% ησλ εξσηψκελσλ ζεσξνχλ ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα TaxisNet αξθεηά θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε, ελψ, φζνλ αθνξά ζηελ πξφηαζε 

7, 124 απφ ηνπο 300 πνιίηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 41,3% πηζηεχνπλ πσο ην ζχζηεκα 

είλαη αξθεηά εχθνιν ζε επίπεδν πινήγεζεο θαη αλαδήηεζεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξφηαζε 1 ηνπ κέξνπο Β ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  φηη ν θάζε ρξήζηεο βξίζθεη ζην 

ζχζηεκα αθξηβψο ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαδεηά πνπ βξήθε ζεηηθή αληαπφθξηζε ζε 

πνζνζηφ πάλσ απφ ην 50%, εμάγνπκε πνιχ εχθνια ην ζπκπέξαζκα φηη ε πιαηθφξκα 

ηνπ TaxisNet είλαη κία αξθεηά θαιά «ζηεκέλε» πιαηθφξκα, θηιηθή θαη επράξηζηε 

πξνο ηνλ ρξήζηε , πάληα θπζηθά κε πεξηζψξηα βειηίσζεο, θαζψο ππάξρεη έλα 25%  

ηεο πξφηαζεο 6 πνπ ζεσξεί πσο ην ζχζηεκα δελ είλαη εχθνια αληηιεπηφ απφ ηνπο 

ρξήζηεο θαη έλα 29,7%  ηεο πξφηαζεο 7 πνπ ζεσξεί πσο ην ζχζηεκα πινήγεζεο και 

αναηιτθςθσ τθσ πλατφόρμασ δεν είναι εφχρθςτο.  

 Πίλαθαο 16.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ εξώηεζε Β8 «Σν 

ζύζηεκα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ππεξεζίεο αζθαιείο θαη αμηόπηζηεο» 

B8 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid 1 5 1,7 1,7 1,7 

 2 35 11,7 11,7 13,4 

 
3 108 36,0 36,2 49,7 

 
4 128 42,7 43,0 92,6 

 
5 22 7,3 7,4 100,0 

 
Total 298 99,3 100,0  

Missing value 2 ,7   

Total 300 100,0   

 

 

 

εκαληηθφ θαη αξθεηά ζεηηθφ απνηειεί θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο πξφηαζεο 

θαζψο εχθνια παξαηεξνχκε φηη ην 50% ζεσξεί φηη ην ζχζηεκα είλαη αζθαιέο θαη 

αμηφπηζην. Σν  γεγνλφο απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ζχζηεκα απηφ 

θαιχπηεη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απαηηήζεηο πνπ έρεη ν θάζε πνιίηεο θαη  

αθνξά ζηελ δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. Δλδηαθέξνλ απνηειεί 

ην γεγνλφο φηη 36% απάληεζε νπδέηεξα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη πηζαλφλ λα έρεη 
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ακθηβνιίεο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ TaxisNet ελψ ππάξρεη έλα κηθξφ, αιιά φρη 

αζήκαλην πνζνζηφ πνπ παξαπέκπεη ζε 40 πνιίηεο απφ ηνπο 300 νη νπνίνη 

ακθηζβεηνχλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο, πνζνζηφ  πνπ θαηαδεηθλχεη φηη 

πξέπεη λα γίλνληαη ζπλερψο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα 

ζπλερίζεη λα είλαη αμηφπηζην εθκεδελίδνληαο ηελ θάζε ακθηβνιία πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζε νξηζκέλνπο πνιίηεο θαη κπνξεί γηα απηφ λα απνθεχγνπλ ηελ 

ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο . 

 

 

 Πίλαθαο 17.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ εξώηεζε Β9 «ε 

πεξίπησζε ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ην ζύζηεκα ελεκεξώλεηαη άκεζα κε 

ζθνπό ηελ άκεζε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο» 

B9 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid 1 23 7,7 7,7 7,7 

 2 83 27,7 27,9 35,6 

 
3 139 46,3 46,6 82,2 

 
4 48 16,0 16,1 98,3 

 
5 5 1,7 1,7 100,0 

 
Total 298 99,3 100,0  

Missing value 2 ,7   

Total 300 100,0   

 

ηελ πξφηαζε 9 παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα φηη κφλν 53 άηνκα απφ ηα 300 

ζεσξνχλ πσο ην πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα έρεη άκεζε αληαπφθξηζε ζε 

πεξίπησζε ηερληθνχ πξνβιήκαηνο, γεγνλφο πνπ πξνδίδεη άκεζα ηε κε θαηάιιειε 

χπαξμε αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε απξφβιεπηα ηερληθά 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ αλά πάζα ζηηγκή. 
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Γίλεηαη εχθνια δηαθξηηφ απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα φηη ζρεδφλ φινη νη εξσηψκελνη 

ζεσξνχλ φηη ην ζχζηεκα TaxisNetέρεη εμνηθνλνκήζεη αξθεηά ζεκαληηθφ ρξφλν απφ 

ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην θάηη πνπ ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

πξψηηζηνπο ζηφρνπο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε πσο ζηελ πξφηαζε απηή αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ην 

68,4 %, ελψ αξλεηηθά απάληεζαλ κφλν 31 άηνκα,  έλα αξθεηά κηθξφ πνζνζηφ, ην 

νπνίν αλ ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κπνξεί λα εμαιεηθηεί πιήξσο. 

Δλδηαθέξνλ απνηειεί θαη ην δηάγξακκα ζηε ζπλέρεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζεκαληηθήο απηήο πξφηαζεο, φπνπ κπνξεί κε κηα καηηά θαη κφλν θαλείο λα 

αληηιεθζεί ην ζεηηθφ ηεο απνηέιεζκα. 

 

 

 

 Πίλαθαο 18.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ 

εξώηεζε Β10 «Σν ζύζηεκα TaxisNet κνπ εμνηθνλνκεί 

ζεκαληηθό ρξόλν ζηηο θαζεκεξηλέο κνπ ζπλαιιαγέο κε ην 

δεκόζην» 

Β10 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerce

nt 

Valid 1 4 1,3 1,3 1,3 

 
2 27 9,0 9,1 10,4 

 
3 61 20,3 20,5 31,0 

 
4 152 50,7 51,2 82,2 

 
5 53 17,7 17,8 100,0 

 
Total 297 99,0 100,0  

Missing value 3 1,0   

Total 300 100,0   
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 Πίλαθαο 19.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ εξώηεζε Β11 « Σν 

ζύζηεκα έρεη δηεπθνιύλεη θαηά πνιύ ηελ θαζεκεξηλή κνπ εξγαζία» 

B11 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid 1 8 2,7 2,7 2,7 

 
2 29 9,7 9,8 12,5 

 
3 104 34,7 35,0 47,5 

 
4 121 40,3 40,7 88,2 

 
5 35 11,7 11,8 100,0 

 
Total 297 99,0 100,0  

Missing value 3 1,0   

Total 300 100,0   

 

Αξθεηά ζεηηθφ είλαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην απνηέιεζκα, θαζψο 156 

ζηνπο 300 εξσηψκελνπο, δειαδή παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο, πηζηεχνπλ πσο ην 

TaxisNetέρεη δηεπθνιχλεη θαηά πνιχ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία. Δάλ απηφ ην   

γεγνλφο ην ζπλδπάζνπκε θαη κε ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε, σο πξνο ηελ 

δηεπθφιπλζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πνιηηψλ κε ην δεκφζην,  

νδεγνχκαζηε εχθνια ζην ζπκπέξαζκα πσο ην TaxisNetγεληθφηεξα έρεη 

δηεπθνιχλεη αξθεηά είηε ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην είηε πξνζσπηθέο καο 

 Γράφθμα 8.Απεικόνιςθ αποτελεςμάτων ςτθν Ερώτθςθ Β10 «Σο ςφςτθμα TaxisNetμου 
εξοικονομεί ςθμαντικό χρόνο ςτισ κακθμερινζσ μου ςυναλλαγζσ με το δθμόςιο» 
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ζπλαιιαγέο θαη θαζεκεξηλέο εξγαζίεο, θάηη αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηελ 

θαζεκεξηλή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θάζε θνξνινγνχκελνπ πνιίηε . 

 

 

 

 Πίλαθαο 20.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ εξώηεζε Β12 «Σν 

ζύζηεκα TaxisNet θαηάθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθή κείσζε 

ζε νπξέο θαη ζηελ γξαθεηνθξαηία ζηελ εθνξία θαη ζε άιινπο 

θξαηηθνύο θνξείο (ΔΦΚΑθιπ)» 

B12 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid 1 6 2,0 2,0 2,0 

 
2 20 6,7 6,7 8,7 

 
3 47 15,7 15,7 24,3 

 
4 142 47,3 47,3 71,7 

 
5 85 28,3 28,3 100,0 

 
Total 300 100,0 100,0  

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην  75.6% ζεσξεί πσο ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TaxisNetθαηάθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθή κείσζε 

ζηελ αλακνλή γηα εμππεξέηεζε ζε Γ.Ο.Y θαη άιινπο θξαηηθνχο θνξείο, θαζψο 

επίζεο θαη λα κεηψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ γξαθεηνθξαηία,  ελψ  κφιηο νη 26 απφ 

ηνπο 300 εξσηψκελνπο απάληεζαλ αξλεηηθά.Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ππφζεζεο 

είλαη αξθεηά ζεηηθφ θαη αηζηφδνμν γηα ηελ πνξεία ηεο ρψξαο γεληθφηεξα, αλ ζθεθηεί 

θαλείο φηη έλα απφ ην ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη αθφκα θαη 

ηψξα ε Διιάδαείλαη ην ζέκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Καη εδψ είλαη αξθεηά 

εληππσζηαθφ ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί . 

 

 

 

 

 

 

 

 Γράφθμα 9.Απεικόνθςθ αποτελεςμάτων τθσ ερώτθςθσ Β12 «Σο ςφςτθμα TaxisNetκατάφερε 
να πραγματοποιιςει ςθμαντικι μείωςθ ςε ουρζσ και ςτθν γραφειοκρατία ςτθν εφορία και ςε 

άλλουσ κρατικοφσ φορείσ.» 
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Σέινο, κε ηελ πξφηαζε 13 ηνπ κέξνπο Β ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθεξφκαζηε ζε 

έλα γεληθφ, αιιά θαζφινπ αζήκαλην ζπκπέξαζκα σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

θάζε πνιίηε απφ ηελ ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο. Αξθεηά 

ζεηηθφ είλαη ην απνηέιεζκα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαζψο ην 61,3 % ησλ 

πνιηηψλ δειψλεη γεληθά ηθαλνπνηεκέλν απφ ην πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα. 

Βέβαηα δελ ζα κπνξνχζε λα αγλνεζεί ην 10%ησλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ δειψλνπλ 

δπζαξεζηεκέλνη, θαζψο επίζεο θαη ην 28% πνπ αληαπνθξίζεθαλ νπδέηεξα, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη απφιπηα επραξηζηεκέλνη απφ απηφ ην 

ζχζηεκα.  Σν απνηέιεζκα απηφ καο νδεγεί ζην λα ζπκπεξάλνπκε φηη παξφιν πνπ 

έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ είλαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλν απφ ην TaxisNet, ην 

ζχζηεκα έρεη αξθεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο πνπ πξέπεη λα θαιχςεη .Δλδηαθέξνλ 

πξνθαιεί θαη εδψ ην απνηέιεζκα απηήο ηεο ππφζεζεο ζε γξάθεκα. 

 Πίλαθαο 21.Πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζηελ 

εξώηεζε Β13 «Δίκαη ζε γεληθέο γξακκέο 

ηθαλνπνηεκέλνο κε ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα 

TaxisNet» 

B13 

 

 Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid 1 10 3,3 3,3 3,3 

 
2 21 7,0 7,0 10,4 

 
3 84 28,0 28,1 38,5 

 
4 163 54,3 54,5 93,0 

 
5 21 7,0 7,0 100,0 

 
Total 299 99,7 100,0  

Missing value 1 ,3   

Total 300 100,0   
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ηελ 5βαζκηα θιίκαθα ιηθλεξη, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ην 

ηξία αληηζηνηρεί ζηελ νπδεηεξφηεηα ηνπ εξσηψκελνπ (νχηε δηαθσλψ-νχηε 

ζπκθσλψ). ηελ εξψηεζε Β1 ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 3,42, επνκέλσο 

νη ρξήζηεο ηνπ  TaxisNet είλαη ζρεηηθά επραξηζηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη, ελψ ζηηο εξσηήζεηο Β3 έσο Β7 νη κέζεο ηηκέο είλαη πνιχ θνληά ζην 3 

νπφηε αληηζηνηρνχλ ζε νπδέηεξεο ζηάζεηο ησλ εξσηψκελσλ πνπ ζεκαίλεη πσο δελ 

είλαη ζε γεληθέο γξακκέο επραξηζηεκέλνη. Αληίζηνηρα παξαηεξνχκε πσο νη 

εξσηήζεηο Β8, Β10,Β11,Β12 θαη Β13 έρνπλ κέζν φξν  πάλσ απφ ην 3,4,πνπ 

κεηαθξάδεηαη επίζεο ζην φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, νη ρξήζηεο είλαη 

επραξηζηεκέλνη ελψ εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ζην Β2 θαη Β9 ν κέζνο 

φξνο είλαη θάησ απφ ην 2,8 πνπ ζεκαίλεη πσο ζηηο εξσηήζεηο απηέο νη ρξήζηεο δελ 

είλαη ζε γεληθέο γξακκέο επραξηζηεκέλνη. Αθνινπζεί ν ζρεηηθφο πίλαθαο: 

 

 

 

 

 

 Γράφθμα 10.Απεικόνιςθ των αποτελεςμάτων τθσ ερώτθςθσ Β13 «Είμαι ςε γενικζσ γραμμζσ 
ευχαριςτθμζνοσ με το πλθροφοριακό ςφςτθμα TaxisNet.» 
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 Πίλαθαο22.Πίλαθαο  Statistics 

 

 B1 B2.reversed B3.reversed B4 B5 B6 

N Valid 300 300 300 298 299 293 

 
Missing 0 0 0 2 1 7 

 
       

Mean 3,42 2,57 3,14 3,05 2,99 3,13 

Std. Deviation ,812 ,960 ,990 ,839 ,907 ,951 

       

Minimum 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 

 

 

 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 

N Valid 299 298 298 297 297 300 299 

 
Missing 1 2 2 3 3 0 1 

Mean 3,11 3,43 2,76 3,75 3,49 3,93 3,55 

Std. Deviation ,961 ,855 ,872 ,900 ,919 ,941 ,855 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 
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5. Κεφϊλαιο 5: υμπερϊςματα και προτϊςεισ 

5.1 Ανϊλυςη ςυμπεραςμϊτων 
 

Ζ ηερλνινγία, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ηεο 

ζεκεξηλήο επνρήο, έρεη βνεζήζεη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ φινλ ηνλ θφζκν ζε 

θάζε είδνπο ζηηγκή ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Όινη νη επηζηεκνληθνί θιάδνη 

πιένλ ιεηηνπξγνχλ κε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη επθνιία, γεγνλφο αξθεηά 

αηζηφδνμν γηα ηελ εμέιημε ηνπο . 

Έλαο απφ ηνπο θιάδνπο απηνχο είλαη ε επηζηήκεο ηεο ινγηζηηθήο ε νπνία 

βνεζήζεθε ζην έπαθξν απφ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Μέζα απφ ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο, ινηπφλ, ηαπηφρξνλα εμειίζζεηαη θαη ε ινγηζηηθή ε νπνία κπαίλεη 

πιένλ ζε άιιε ηξνρηά. ηελ ηξνρηά απηή δεκφζην θαη πνιίηεο κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγέο πνιχ πην αμηφπηζηα κε κεγαιχηεξε 

επθνιία θαη αθξίβεηα. Σν κέζν, πνπ άιιαμε γηα πάληα ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο 

θάζε δεκφζηνπ θνξέα κε ηνπο πνιίηεο είλαη ηα ιεγφκελα δεκφζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία ήξζαλ γηα λα θέξνπλ αθφκα πην θνληά ηνπο πνιίηεο κε ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ επθνιφηεξα ηηο 

φπνηεο θνξνινγηθέο θαη φρη κφλν ππνρξεψζεηο πνπ  έρνπλ απέλαληη ζην θξάηνο 

αιιά θαη λα απαηηνχλ ηα φπνηα δηθαηψκαηα έρνπλ απφ απηφ. 

Έλα απφ ηα πιεξνθνξηαθά απηά ζπζηήκαηα είλαη γλσζηφ κε ηνλ φξν ΣaxisNet 

θαη έρεη σο θχξην ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηα «γέθπξαο» πνπ ζπλδέεη άκεζα ηνλ 

θάζε πνιίηε θαη επηρείξεζε κε ηελ εθνξία κε έλα κφλν θιηθ. Πξφθεηηαη γηα ην 

δεκφζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην νπνίν πνιίηεο θαη εηαηξίεο πξαγκαηνπνηνχλ 

ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο ζπλαιιαγέο online, ελψ παιαηφηεξα φιεο απηέο νη ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα απηφ ιάκβαλαλ ρψξα κφλν απφ ηηο αξκφδηεο 

Γ.O.Y.Σν ζχζηεκα απηφ θαηάθεξε λα θέξεη ηνλ θάζε θνξνινγνχκελν πνιίηε 

αθφκα πην θνληά κε ηελ έλλνηα ηεο θνξνινγίαο θαη κε ηελ γεληθφηεξε έλλνηα ηεο 

ινγηζηηθήο,  γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ ζε κηα επνρή πνπ απηέο νη δπν έλλνηεο 

αιιάδνπλ ζπλερψο έηζη ψζηε λα έρνπλ γίλεη αξθεηά πνιχπινθεο.  

Μέζα απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ζπγθξηκέλε δηπισκαηηθή 

εξγαζία, θαηαιήμακε εχθνια ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

γεληθά θαη ζπγθεθξηκέλα ην δεκφζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TaxisNet: 

 θαηάθεξαλ λα εηζρσξήζνπλ ζηηο δσέο ησλ πνιηηψλ θαη λα ηηο αιιάμνπλ 

ξηδηθά πξνζθέξνληαο ηνπο πην αζθαιείο, αμηφπηζηεο, αιιά θαη εχθνιεο 
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ππεξεζίεο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγαιχηεξε ζέιεζε γηα ζπλεξγαζία 

ησλ πνιηηψλ κε ηνλ θάζε δεκφζην θνξέα. 

  Αξθεηά ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα 

θαηάθεξε λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ κεηαμχ δεκνζίνπ θαη πνιηηψλ, έλα απφ ηα πην καθξνρξφληα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε ρψξα καο ζην ζέκα ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, θπξίσο σο πξνο ηελ ηξνκεξή γξαθεηνθξαηία θαη ηελ αλακνλή 

ζε νπξέο. Μέζα απφ ην ζχζηεκα απηφ ε γξαθεηνθξαηία θαη νη νπξέο 

κεηψζεθαλ ζεκαληηθά θαζψο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ππεξεζηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ κφλν ειεθηξνληθά, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη ρσξίο ηελ απαίηεζε πξνζθφκηζεο θάπνηνπ 

εγγξάθνπ ζηελ εθνξία.  

 Απηή ε λέα πξαγκαηηθφηεηα καο νδεγεί εχθνια ζην ζπκπέξαζκα φηη έηζη 

ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη πην αμηφπηζηνη έιεγρνη είηε θνξνινγηθψλ 

δειψζεσλ είηε άιισλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ κε θχξην ζηφρν ηελ 

δηαθάλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο . 

 Χζηφζν, ππάξρνπλ ίζσο  θάπνηεο ζεκαληηθέο  αβιεςίεο  πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζαξκφζηεθαλ νη πνιίηεο ζηε λέα απηή 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζην θαηά πφζν βνεζήζεθαλ γηα ηελ 

εθκάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, φπσο επίζεο θαη ζην θαηά πφζν αθφκα 

θαη ηψξα ηνπο παξέρεηαη ε θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπληνληζηέο 

ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ.  

Μέζα απφ φζα ζεκεηψζεθαλ παξαπάλσ θαη ηελ έξεπλα ζηε ζπλέρεηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηνπ TaxisNet, γίλεηαη εχθνια 

θαηαλνεηφ φηη ζε γεληθέο γξακκέο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TaxisNetείλαη έλα 

θαινζηεκέλν θαη αξθεηά ρξήζηκν ζχζηεκα 

Δπεηδή φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν ιφγσ 

αληηθεηκέλνπ αλαλεψλεηαη θαη αιιάδεη ζπλερψο ,ε χπαξμε εηδηθψλ εγρεηξίδησλ 

βνήζεηαο γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ελεκέξσζε γηα ηελ 

νπνηαδήπνηε αλαλέσζε  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζχζηεκα  είλαη δπν αλάγθεο 

ησλ νπνίσλ νη πξαγκαηνπνίεζε είλαη επηηαθηηθή. 
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5.2 Περιοριςμού Έρευνασ 
 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είρε λα αληηκεησπίζεη ηξεηο αξθεηά  ζεκαληηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα , ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα απηή αθνξά ηελ αμηνιφγεζε κηαο 

πιαηθφξκαο πνπ ζπλερψο αλαλεψλεηαη θαη εμειίζζεηαη,νδεγεί εχθνια ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε έξεπλα απηή  δελ αληαπνθξίλεηαη 100% ζηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα, θαζψο αθνξά ηελ πεξίνδν πνπ απαληήζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα κε 

απνηέιεζκα λα έρεη πεξηνξηζκέλε ρξνληθά ηζρχ,  αθνχ απεπζχλεηαη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ πεξηνξηζκφ ν νπνίνο δελ 

γηλφηαλ λα απνθεπρζεί ,θαζψο φηαλ πξφθεηηαη γηα ηερλνινγία, ε εμέιημε ηεο είλαη 

ηφζν άκεζε πνχ απηφο ν πεξηνξηζκφο είλαη αλαπφθεπθηνο. 

Δπηπιένλ , ην γεσγξαθηθφ πεδίν ηεο έξεπλαο ήηαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαζψο 

απαληήζεθε κφλν απφ  πνιίηεο, ινγηζηηθά γξαθεία θαη γεληθά επηρεηξήζεηο ησλ 

εξξψλ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη αλ απεπζπλφηαλ ζε 

άιιεο αζηηθέο πεξηνρέο, ην απνηέιεζκα πηζαλφλ λα  ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθφ .  

Σέινο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη δπζηπρψο ε Βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ηα  ειιεληθά δεκφζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο εθνξίαο TaxisNetήηαλ πεξηνξηζκέλε κε 

απνηέιεζκα λα κελ θαηαθέξσ λα απνδψζσ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ήζεια.  

5.3 Προτϊςεισ για περαιτϋρω ϋρευνα 
 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε απηή ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο TaxisNet θάλεθαλ ηα δπλαηά φπσο επίζεο θαη ηα 

αδχλακα ζεκεία ηεο πιαηθφξκαο απηήο, έηζη ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα 

βειηηψλνληαη ζπλερψο νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο εθνξίαο θαη πνιηηψλ – 

επηρεηξήζεσλ θαη θαηεπέθηαζε νη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή δεκνζίνπ κε πνιίηεο 

θαη επηρεηξήζεηο .  

Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη πψο δελ ππάξρνπλ θαη άιιεο ζθνπηέο απφ ηηο νπνίεο ζα 

κπνξνχζακε λα αμηνινγήζνπκε ην πιεξνθνξηαθφ απηφ ζχζηεκα έηζη ψζηε λα 

θαηαθέξνπκε λα έρνπκε αθφκα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα κε ζηφρν πάληα ηελ 

βειηίσζε ηνπ  θαη ηελ θαιχηεξε ηνπ ιεηηνπξγία. 

Μηα πνιχ θαιή πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα απνηειεί ην γεγνλφο πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκφ ινγσ ζπγθεθξηκέλνπ 

γεσγξαθηθνχ πεδίνπ. Θα κπνξνχζε λα γίλεη θαη κία έξεπλα ζε άιιεο ιηγφηεξν 
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αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο θαη κεηέπεηηα λα ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν 

απηψλ εξεπλψλ θαη λα παξαηεζνχλ  ηα αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα. 

Άιιε ελδηαθέξνπζα πξφηαζε γηα έξεπλα, απνηειεί ε ζχγθξηζε ηνπ δεκφζηνπ 

απηνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε αληίζηνηρα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο έηζη ψζηε κέζα απφ ηε ζχγθξηζε απηή 

λα δεκηνπξγεζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξεο πξννπηηθέο βειηίσζεο. 

Μία αθφκα ελδηαθέξνπζα πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζα ήηαλ λα 

κειεηήζνπκε ηελ πιαηθφξκα ηνπ TaxisNetαπφ πιεπξάο ζρεδίαζεο θαη κφλν έηζη 

ψζηε λα βξεζνχλ ηξφπνη βειηίσζεο ηεο αηζζεηηθήο ηεο κε απψηεξν ζθνπφ πάληα 

ηελ πξνζέιθπζε φιν θαη κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ . 

Σέινο , ζα κπνξνχζε λα γίλεη έξεπλα σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ απηφ ζπζηήκαηνο απφ δχν δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, δειαδή απφ 

ηελ πιεπξά ησλ ινγηζηψλ θαη απφ ηελ πιεπξά φισλ ησλ ππνινίπσλ 

θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ είηε πξφθεηηαη γηα επηρεηξεκαηίεο είηε γηα κηζζσηνχο. 

Υσξίο λα κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηα απνηειέζκαηα , κηα ηέηνηα έξεπλα ίζσο 

βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ σο πξνο ην ηη πξέπεη λα βειηηψζεη ην πιεξνθνξηαθφ 

απηφ ζχζηεκα ζθεπηφκελν ην εξγαζηαθφ ππφβαζξν φισλ ησλ θνξνινγνχκελσλ 

πνιηηψλ δηφηη δελ απεπζχλεηαη κφλν ζε ινγηζηέο πνπ έρνπλ θάπνηα επαθή κε ην 

αληηθείκελν απηφ , αιιά θαη ζε απινχο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο . 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ MIS 

(MASTERININFORMATIONSYSTEMS) 

 
Ονομάηομαι Χριςτίνα Χρυςάφθ και θ  παροφςα ζρευνα διεξάγεται ςτα πλαίςια 

εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ με τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ 
ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΩΣ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΘΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ , Θ ΡΕΙΡΤΩΣΘ 
ΤΟΥ TAXISNET» με ςκοπό τθν ανάδειξθ κάποιων ςυμπεραςμάτων  όχι μόνο ςε 
κεωρθτικό αλλά και ςε ερευνθτικό επίπεδο ωσ προσ τον βακμό χριςθσ και  
ικανοποίθςθσ των πολιτϊν αλλά και των λογιςτϊν  από το πλθροφοριακό ςφςτθμα 
TaxisNet.Θα με ενδιζφερε θ γνϊμθ ςασ για τον βακμό ικανοποίθςθσ ςασ από τθν δομι 
και τθ λειτουργικότθτα του πλθροφοριακοφ αυτοφ ςυςτιματοσ κατά τθν διάρκεια των 
κακθμερινϊν ςασ ςυναλλαγϊν αν είςτε απλόσ πολίτθ(άνεργοσ, ελεφκεροσ 
επαγγελματίασ, υπάλλθλοσ κλπ) ι κατά τθν διάρκεια τθσ εργαςίασ ςασ αν είςτε 
λογιςτισ. 

 
κανόνεσ ςυμπλιρωςθσ: 

 
 Θ ακόλουκθ ζρευνα είναι ανϊνυμθ και θ ςυμπλιρωςθ όλων των πεδίων είναι 

υποχρεωτικι. 
 επιλζγετε μόνο μια απάντθςθ ςε κάκε ερϊτθςθ. 

 
 Ευχαριςτϊ εκ των προτζρων. 

 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Φφλο 2. 
Ηλικία 

3. Επάγγελμα-
ιδιότθτα 

4. Μορφωτικό 
Επίπεδο 

 Άνδρασ 
 

 ..-20  φοιτθτισ / 
ςπουδαςτισ 

 Δθμοτικό 

 Γυναίκα  21-30 
 

 άνεργοσ  Γυμνάςιο 

  31-40 
 

 Υπάλλθλοσ  Λφκειο 

  41-50 
 

 Επαγγελματίασ  Απόφοιτοσ ΑΕΙ – 
ΤΕΙ 
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  50+  Αγρότθσ 
 

 Συνταξιοφχοσ 
 
 Λογιςτισ 

 Μεταπτυχιακό-
Διδακτορικό 

 
 
 
 

μζροσ Α 
 

παρακαλϊ απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ επιλζγοντασ μια από τισ διακζςιμεσ 
απαντιςεισ. 
. 
 

1. Γνωρίηετε τθν φπαρξθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ TaxisNet; 
 
A. μαι  

B. όςι* 
 

*ε περίπτωςη που ςτην ερϊτηςη 1 απαντήςετε το Β, παρακαλείςτε να 
μην προχωρήςετε ςτην ςυμπλήρωςη του υπόλοιπου ερωτηματολογίου 
καθϊσ θα είναι άκυρο. 

 

 

2. Ρωσ πλθροφορθκικατε για το πλθροφοριακό ςφςτθμα TaxisNet; 
 
A. από επίζημα site ηξρ ρπξρογείξρ και διάθξοεπ εμημεοτηικέπ καμπάμιεπ 

B. από κάπξιξμ γμτζηό μξρ  

C. σάςμξμηαπ μόμξπ μξρ ζηξ διαδίκηρξ 

D. Λξγιζηήπ 

E. άλλξ 

 

3. Εδϊ και πόςα χρόνια γνωρίηετε για το TaxisNet; 
 
A. 0…2 ςοόμια 

B. 2…4 ςοόμια  

C. 4 και πάμτ 

 

4. Ρόςο ςυχνά χρθςιμοποιείτε το TaxisNet; 
 
A. κάθε μέοα 

B. 2-3 θξοέπ ηημ εβδξμάδα 

C. ζπάμια 

D. καθόλξρ 
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5. Πταν ςασ παρουςιάηεται κάποιο πρόβλθμα κατά τθν χριςθ τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του TaxisNet πωσ το αντιμετωπίηετε ; 
 
A. ζρμήθτπ βοίζκτ ηημ λύζη από ηημ επιλξγή «ζρςμέπ εοτηήζειπ» 

B. επικξιμτμώ με ηημ ηηλεθτμική γοαμμή ηηπ  αομόδιαπ ρπηοεζίαπ 

C. σάςμτ ζηξ διαδίκηρξ 

D. όλα ηα παοαπάμτ 

E. ηίπξηα από ηα παοαπάμτ δεμ καηαθέομει μα μξρ λύζει ηξ ποόβλημα 
 

6. Γνωρίηετε αν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο βοικειασ  με ςτόχο τθν 
εκμάκθςθ ςωςτοφ χειριςμοφ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του 
TaxisNet για κάκε είδουσ χριςτθ; 
 
A. μαι  

B. όςι 

 

7. Ροιο  πιςτεφετε ότι είναι το πιο αδφνατο ςθμείο του TaxisNet; 
 
A.  ςαμηλή ηαςύηηηα εκηέλεζηπ διαδικαζιώμ 

B.  ρπξηρπώδηπ ηεςμική ρπξζηήοινη 

C.  αμεπαοκήπ αζθάλεια δεδξμέμτμ 

D. δρζςοηζηία  

E. άλλξ:………………………………… 

 
 
 

μζροσ Β 
 

Ραρακαλϊ απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ επιλζγοντασ τον αρικμό που κεωρείτε  
καταλλθλότερο από το 1-5 ο οποίοσ ανταποκρίνεται ςτον βακμό ςυμφωνίασ ςασ με τθν 

ερϊτθςθ ωσ εξισ: 
 

1:διαφων
ϊ 

απόλυτα 

2:διαφων
ϊ  

3:Οφτε 
ςυμφων
ϊ οφτε 

διαφωνϊ 

4:ςυμφων
ϊ 

5:ςυμφων
ϊ ζντονα 

 

 
1. Στο ςφςτθμα TaxisNet βρίςκω ακριβϊσ τισ υπθρεςίεσ που αναηθτϊ 

 
1 2 3 
4 5 

2. θ χριςθ του ςυςτιματοσ απαιτεί περιςςότερο χρόνο απότι κα ζπρεπε 1 2 3 
4 5 

3. θ ςυμπλιρωςθ των απαιτοφμενων φορμϊν από το ςφςτθμα(πχ 
θλεκτρονικϊν μιςκωτθρίων ,Ε9 κλπ) περιςςότερο δυςχεράνει παρά 
διευκολφνει τθν οποιαδιποτε διαδικαςία 

1 2 3 
4 5 
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4. Θ ςυμβατότθτα του ςυςτιματοσ με τα άλλα δθμόςια πλθροφοριακά 
ςυςτιματα(ΕΦΚΑκλπ) είναι ευχερισ 

1 2 3 
4 5 

5. Το ςφςτθμα TaxisNet παρζχει ςυνεχϊσ ανανεωμζνεσ και βελτιωμζνεσ 
υπθρεςίεσ 

1 2 3 
4 5 

6. Το ςφςτθμα είναι φιλικό προσ τον χριςτθ 1 2 3 
4 5 

7. Το ςφςτθμα είναι εφκολο ςε επίπεδο πλοιγθςθσ και αναηιτθςθσ 1 2 3 
4 5 

8. Το ςφςτθμα παρζχει ςτον χριςτθ υπθρεςίεσ αςφαλείσ και αξιόπιςτεσ 1 2 3 
4 5 

9. Σε περίπτωςθ τεχνικοφ προβλιματοσ, το ςφςτθμα ενθμερϊνεται άμεςα με 
ςκοπό τθν άμεςθ λφςθ του προβλιματοσ 

1 2 3 
4 5 

10. Το ςφςτθμα TaxisNet μου εξοικονομεί ςθμαντικό χρόνο ςτισ κακθμερινζσ 
μου ςυναλλαγζσ με το δθμόςιο 

1 2 3 
4 5 

11. Το ςφςτθμα ζχει διευκολφνει κατά πολφ τθν κακθμερινι μου εργαςία 1 2 3 
4 5 

12. το ςφςτθμα TaxisNet κατάφερε να πραγματοποιιςειςθμαντικιμείωςθςε 
ουρζσ και ςτθν γραφειοκρατία ςτθν εφορία και ςε άλλουσ κρατικοφσ 
φορείσ(ΕΦΚΑκλπ) 

 

1 2 3 
4 5 

13. Είμαι ςε γενικζσ γραμμζσ ικανοποιθμζνοσ από το πλθροφοριακό 
ςφςτθμα TaxisNet 

1 2 3 
4 5 

 
 
 


