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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Ο δηµόσιος τοµέας των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αντιµετωπίζει προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα: οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, 

θεσµικό. Καλείται να διαδραµατίσει νευραλγικό ρόλο στον εκσυγχρονισµός της 

ευρωπαϊκής κοινωνίας και ταυτόχρονα να ανταπεξέλθει στις βαθιές αλλαγές 

που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Αντικείµενο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι ακριβώς η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών 

και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε συνδυασµό µε τις οργανωτικές αλλαγές και την 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόµενες δηµόσιες 

υπηρεσίες, οι δηµοκρατικές διαδικασίες και οι πολιτικές που ασκεί ο δηµόσιος 

τοµέας. 

     Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις απαιτούν πλέον ο δηµόσιος τοµέας να 

βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων του και των υπηρεσιών του. 

Επιτείνεται η κριτική σχετικά µε τις αδιαφανείς διαδικασίες, την υποχρέωση 

καταχώρησης πληροφοριών που έχει ήδη στη διάθεσή της η διοίκηση καθώς 

και σχετικά µε την αδιαφοροποίητη αντιµετώπιση των εξυπηρετούντων. 

Υπάρχει η προσδοκία για την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών οι οποίες να είναι 

περισσότερο εξατοµικευµένες και φιλικές στο χρήστη, προσαρµοσµένες στις 

ανάγκες των πολιτών. 

     Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση προσφέρει στο δηµόσιο τοµέα τη 

δυνατότητα να διατηρήσει και να ενισχύσει την ορθή διακυβέρνηση στην 

κοινωνία της γνώσης µέσα από τη διαφάνεια των υπηρεσιών του και την 

παραγωγικότερη αξιοποίησή τους. Η στρατηγικής της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης πρέπει να επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων της 

Λισσαβόνας, στον περιορισµό των φραγµών στην εσωτερική αγορά 

υπηρεσιών και στην κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη, την αποτελεσµατική 

εφαρµογή των εθνικών πολιτικών και της περιφερειακής ή τοπικής ανάπτυξης.  

     Στην παρούσα εργασία θα αναπτυχθεί ο ορισµός της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, τα πεδία εφαρµογής της καθώς και τα µοντέλα στα οποία 

µπορεί να διακριθεί. Θα µιλήσουµε για τη στρατηγική και τους στόχους που 

έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναλύσουµε την κατάσταση που 

επικρατεί σήµερα στη χώρα µας αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα 

εξετάσουµε τις επιπτώσεις που τυχόν έχει η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και 

τους τρόπους που αυτή καθίσταται ασφαλής για το χρήστη. Τέλος θα 



εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα τα οποία θα αφορούν σε όλα τα 

προαναφερθέντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (e-GOVERNMENT) 

1.1. Ορισµός της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

     Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σύµφωνα µε τον επίσηµο ορισµό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι "η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και 

των τηλεπικοινωνιών στη δηµόσια διοίκηση σε συνδυασµό µε οργανωτικές 

αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, µε σκοπό τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και την 

υποστήριξη των δηµόσιων πολιτικών" (Πηγή: «Ειδικό αφιέρωµα: Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση, 2005 [online] διαθέσιµο από: 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials) 

     Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση αφορά τόσο στην εσωτερική όσο και στην 

εξωτερική χρήση των ΤΠΕ για εσωτερικές διοικητικές ενέργειες καθώς και για 

εξωτερικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η εξωτερική χρήση αφορά στις τρεις 

διαφορετικές κατηγορίες σχέσεων που συνάπτει µια κυβέρνηση: µε τους 

πολίτες, τις επιχειρήσεις και τέλος µε τις άλλες κυβερνήσεις. Η εξωτερική αυτή 

χρήση σε αντίθεση µε την εσωτερική η οποία λαµβάνει χώρα εδώ και 

δεκαετίες, αποτελεί το νέο και ίσως πιο ενδιαφέρον συστατικό του e-

Government. Συστατικό το οποίο φαίνεται να οδηγεί τις κυβερνητικές 

λειτουργίες σε µια δυναµική έντονης αναπροσαρµογής, αυξάνοντας τη 

συνεργασία µεταξύ διαφορετικών κυβερνητικών υπηρεσιών ή προσφέροντας 

υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης στους πολίτες. 

     Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση δεν έχει προσελκύσει έως σήµερα κάποιο 

σηµαντικό αριθµό ερευνών. Η ιστορία της αποτελείται από ένα σύνολο 

πολιτικών πρωτοβουλιών ο οποίος µόνο ασήµαντος µπορεί να θεωρηθεί, αν 

συγκριθεί τόσο µε τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τοµέα και τη ραγδαία 

ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, όσο και µε τις πραγµατικές 

δυνατότητες των ΤΠΕ. Έτσι, η έρευνα στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση ωχριά 

µπροστά στην αντίστοιχη έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί στον τοµέα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου.  

     Αν και, ουσιαστικά, η εδραίωση της χρήσης του διαδικτύου έχει τονώσει τις 

ελπίδες σχετικά µε την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, η έννοια του όρου δεν 

αναφέρεται µόνο στη χρήση ΤΠΕ στο δηµόσιο τοµέα. Αναφέρεται εξίσου και 

στην επιθυµία των κυβερνήσεων να κάνουν στρατηγικότερη χρήση των ΤΠΕ. 



Η ανάγκη στρατηγικής σκέψης απορρέει από πολλές αιτίες, 

συµπεριλαµβανοµένης της γενικότερης τάσης αναδιάρθρωσης των 

κυβερνητικών λειτουργιών µέσω της απορρύθµισης, της έλλειψης πόρων και 

ανταγωνισµού, των νέων, φθηνών, ολοκληρωµένων τεχνολογικών πακέτων 

και της ευρείας χρήσης στρατηγικών εργαλείων ΤΠΕ στον ιδιωτικό τοµέα, 

όπως λόγου χάρη των Enterprise Resource Planning (ERP), Workflow 

Management Systems (WMS) καθώς και εργαλείων Εξόρυξης ∆εδοµένων 

(Data Mining).  

 

1.2. Στόχοι της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

     Η πορεία προς την ανάπτυξη του e-Government και η ανάγκη για 

διοικητική αναµόρφωση γίνονται όλο και περισσότερο µέρος της πολιτικής 

ατζέντας των περισσότερων κρατών του ΟΟΣΑ (Οργανισµός για την 

Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη), ενώ η ταχύτατη διάδοση του 

∆ιαδικτύου έχει ως αποτέλεσµα την ολοένα αυξανόµενη παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών εκ µέρους των φορέων της πολιτείας προς τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης δώσει µεγάλη 

βαρύτητα στην άµεση υλοποίηση των οικονοµικών και κοινωνικών στόχων 

που σχετίζονται µε την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

     Το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία eEurope , µε 

κύριους στόχους: 

� Κάθε πολίτης, σχολείο, επιχείρηση και διοικητικός φορέας να έχουν    

πρόσβαση στο Internet.  

� Να "µορφωθεί ηλεκτρονικά" όλη η Ευρώπη, και να δηµιουργηθεί η 

κατάλληλη επιχειρηµατική κουλτούρα.  

� Να διασφαλιστεί ότι η όλη διαδικασία δεν θα οδηγήσει σε κοινωνικό 

αποκλεισµό συγκεκριµένων οµάδων και ότι θα ενισχυθεί η 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών µέσα από την κοινωνική συνοχή. 

     Προκειµένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η Επιτροπή πρότεινε 

10 κύριους τοµείς δράσης, ως µέρος του Σχεδίου ∆ράσης eEurope 2002, ένα 

φιλόδοξο πλάνο στο οποίο θα συµµετείχαν από κοινού τα κράτη-µέλη, οι 

επιχειρήσεις και οι πολίτες της Ευρώπης. Ένας από αυτούς τους τοµείς 

δράσης ήταν να έχουν οι κυβερνήσεις online παρουσία, ώστε να διασφαλιστεί 



ότι οι πολίτες θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε χρήσιµη πληροφορία, υπηρεσίες 

αλλά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Παρόµοιες δηµόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eServices) είναι σήµερα 

διαθέσιµες σε υπέρ-εθνικό (π.χ. G8, OOΣΑ), εθνικό και τοπικό επίπεδο σε 

όλα τα κράτη-µέλη. Ωστόσο, παρά τις παραπάνω πρωτοβουλίες, σύµφωνα µε 

τον George Hall, ∆ιευθυντή Επιχειρηµατικών Υποθέσεων στο ICL, δεν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο διοίκησης, ή µια 

ανάλυση του κόστους γι' αυτές, βρίσκονται υψηλά στην ατζέντα πολλών 

ευρωπαϊκών χωρών στην πορεία τους για την επίτευξη της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. Ναι µεν, όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ έχουν πλέον παρουσία 

στο ∆ιαδίκτυο, αλλά είναι βέβαιο ότι, εφόσον το κόστος και η παροχή των 

σχετικών υπηρεσιών δεν ιδωθούν ως επένδυση στο µέλλον, τότε το e-

Government θα παραµείνει ένα µακρινό όραµα χωρίς πρακτική σηµασία στην 

καθηµερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων. 

     Η αποτελεσµατική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση απαιτεί εσωτερική 

αναδιοργάνωση: αλλαγές στις δοµές και την οργάνωση της εργασίας, 

εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και κατάλληλες συνθήκες 

δουλειάς. Τα κράτη-µέλη συµφώνησαν να ανταλλάσσουν τις εµπειρίες τους 

στους τοµείς της εκπαίδευσης και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στο 

δηµόσιο τοµέα, ενώ οι αρµόδιοι υπουργοί κάλεσαν την Επιτροπή να ορίσει 

σαφή µεθοδολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Οι υπουργοί αναγνώρισαν 

επίσης ότι οι ΤΠΕ προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες για ευκολότερη 

πρόσβαση στο δηµόσιο τοµέα, και ότι η βελτίωση των συνθηκών για χρήση 

αυτής της πρόσβασης σε όλη την Ευρώπη θα συµβάλει στην οικονοµική 

ανάπτυξη και την αγορά εργασίας. 

     Οι αλλαγές µε στόχο την επίτευξη µιας πραγµατικής Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης θα πρέπει να υπερβούν το αρχικό επίπεδο της απλής 

παροχής πληροφοριών µέσω ∆ιαδικτύου, και να φθάσουν στο σηµείο της 

ολοκλήρωσης, προσφέροντας προηγµένες υπηρεσίες σε ένα πλήρως 

διαδραστικό (interactive) περιβάλλον εργασίας για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. Οι αρµόδιοι υπουργοί της Ευρώπης κάλεσαν την Επιτροπή να 

προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, 

ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η αξιοπιστία των υποδοµών 

επόµενης γενιάς (συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης µετάβασης στη γρήγορη 



πρόσβαση στο Internet). Τόνισαν επίσης την ανάγκη για καθορισµό 

προτεραιοτήτων, αξιολόγηση και συντονισµό των πρωτοβουλιών 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, και κάλεσαν την Επιτροπή να εξασφαλίσει την 

καλύτερη συνεργασία µεταξύ των χωρών-µελών. 

     Όταν ξεκίνησε το Σχέδιο ∆ράσης eEurope 2002, είχε ιδωθεί ως µια 

ενέργεια για γρήγορο πέρασµα της Ευρώπης στο ∆ιαδίκτυο. Γενικότερα 

στέφθηκε µε επιτυχία και συνέβαλε στο να είναι σήµερα online πολύ 

περισσότεροι άνθρωποι και περισσότερες επιχειρήσεις. Ωστόσο, έγιναν 

εµφανή και ορισµένα προβλήµατα που σχετίζονταν µε τη χρήση. 

Συγκεκριµένα: 

� Οι συνδέσεις ήταν πολύ αργές, κάτι που δεν βοηθούσε στην ανάπτυξη 

νέων υπηρεσιών και την επιτάχυνση του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

� Κάποια σχολεία µπορεί να ήταν συνδεδεµένα στο Internet, αλλά ο 

κυβερνοχώρος δεν είχε γίνει αναπόσπαστο µέρος της παιδαγωγικής 

διαδικασίας.  

� Η online παρουσία των κυβερνήσεων είχε ακόµη πολύ δρόµο να 

διανύσει προτού φθάσει στο επίπεδο της πραγµατοποίησης 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

     Έτσι, τον Ιούνιο του 2002 υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 

Σεβίλλης το Σχέδιο ∆ράσης eEurope 2005. Ο κύριος στόχος του νέου σχεδίου 

ήταν να τεθούν δύο οµάδες δράσεων που θα ενισχύουν η µία την άλλη: 

1. ∆ράσεις που θα προωθούν την ανάπτυξη υπηρεσιών, εφαρµογών και 

περιεχοµένου, καλύπτοντας τόσο τις online δηµόσιες υπηρεσίες όσο και το η-

επιχειρείν. 

2. ∆ράσεις που θα προωθούν την ανάπτυξη υποδοµών για ταχύτερες 

συνδέσεις και ασφαλέστερη πρόσβαση στο Internet. 

Στο Σχέδιο τονίζεται επίσης ότι µέχρι το 2005 η Ευρώπη θα έπρεπε να 

διαθέτει: 

� Σύγχρονες online δηµόσιες υπηρεσίες (Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Τηλεκπαίδευσης και Τηλεϊατρικής)  

� ∆υναµικό επιχειρηµατικό περιβάλλον  

� ∆ιευρυµένη διαθεσιµότητα γρήγορων συνδέσεων στο ∆ιαδίκτυο σε 

ανταγωνιστικές τιµές και υποδοµές απόλυτης ασφάλειας συναλλαγών 



     Η µέχρι σήµερα εµπειρία δείχνει ότι έχει συντελεστεί σηµαντική πρόοδος. 

Το Σχέδιο ∆ράσης του 2002 είχε στόχο να "φέρει" στο Internet κυβερνήσεις, 

πολίτες και επιχειρήσεις. Ο δεύτερος στόχος, που τέθηκε από το eEurope 

2005, ήταν να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται online όντως 

χρησιµοποιούνται. Ο δεύτερος αυτός στόχος προϋποθέτει την καλύτερη 

γνωριµία του κοινού µε τις online δηµόσιες υπηρεσίες και την οικοδόµηση 

εµπιστοσύνης. Αυτή είναι και η µεγαλύτερη πρόκληση της Ευρώπης σήµερα 

για την επίτευξη µιας πραγµατικής και ολοκληρωµένης Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. 

Τα κύρια διδάγµατα που εξάγονται από τις πρωτοβουλίες που είδαµε 

υπαγορεύουν την ανάγκη για: 

� Όραµα και πραγµατική δέσµευση από όσους εµπλέκονται  

� ∆ιοικητική δέσµευση για αναδιοργάνωση της υποδοµής και επένδυση 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο  

� Ξεκίνηµα σε µικρή κλίµακα, από την εµπειρία των απλών χρηστών, και 

κατόπιν γρήγορη ανάπτυξη για την κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών 

Οι βασικές προϋποθέσεις αφορούν: 

� Στη βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας  

� Στη µείωση του διαχειριστικού κόστους  

� Στη µείωση των σφαλµάτων  

� Στην αύξηση της αποδοτικότητας όλων των εµπλεκοµένων  

� Στη βελτίωση της διαδραστικότητας µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις  

� Στην προστασία των δηµόσιων πόρων από ηλεκτρονικές επιθέσεις  

� Στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας (οι υπηρεσίες να λειτουργούν 

σε οποιαδήποτε πλατφόρµα) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο  

� Στην ανάπτυξη πολλών διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας  

� Στη δηµιουργία πολλών ∆ηµόσιων Σηµείων Πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 

(Public Internet Access Points - PIAPs) 

     Η Ευρώπη χρειάζεται ένα καθαρό και φιλόδοξο όραµα, µε πρακτική 

εφαρµοσιµότητα στην καθηµερινή ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Για την υλοποίηση αυτού του οράµατος θα πρέπει ωστόσο να τεθούν κάποιες 

αρχές. Το Ευρωπαϊκό e-Government θα πρέπει µεταξύ άλλων να βασίζεται 

στα εξής: 



� Στο επίκεντρο οι τελικοί χρήστες/η κοινωνία: Η Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση θα πρέπει να καθοδηγείται αποκλειστικά από τις ανάγκες της 

κοινωνίας που υπηρετεί (τους πολίτες ως άτοµα ή οµάδες πολιτών και τις 

επιχειρήσεις). 

� Επανασχεδιασµός της διοικητικής λειτουργίας: Προκειµένου η 

διακυβέρνηση να γίνει αποτελεσµατικότερη, ο ρόλος του εκσυγχρονισµού και 

της ανάπτυξης νέου ήθους είναι κρίσιµος. 

� Η τεχνολογία είναι µέσο, όχι αυτοσκοπός: Η χρήση των ΤΠΕ αφορά 

στην υποστήριξη των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δηλ. στο 

να παρέχει η τεχνολογία τα απαραίτητα εργαλεία για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του κοινού, όχι στην υποκατάσταση του ανθρώπινου δυναµικού 

των δηµόσιων υπηρεσιών και στη δηµιουργία µιας απρόσωπης 

διακυβέρνησης. 

� Me-Government - Παροχή εξατοµικευµένων κυβερνητικών υπηρεσιών: 

Εφαρµογή διαδραστικών (interactive) µηχανισµών που θα επιτρέπουν την 

εξατοµίκευση των παρεχόµενων υπηρεσιών, θα αναγνωρίζουν π.χ. και θα 

εξυπηρετούν το χρήστη ακόµη κι αν αλλάξει χώρα διαµονής. 

� ∆ιαθεσιµότητα οποτεδήποτε, από οπουδήποτε, για οποιαδήποτε 

υπηρεσία: Πολυκάναλη πρόσβαση σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία 

από οποιαδήποτε συσκευή (επιτραπέζιο ή φορητό H/Y, PDA, κινητό 

τηλέφωνο κ.λπ.), από οποιοδήποτε σηµείο (εντός και εκτός Ευρώπης). 

� Συνεργασία υψηλού επιπέδου και τεχνολογική ολοκλήρωση: Η 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση θα πρέπει να καθοδηγείται αποκλειστικά από τις 

ανάγκες της κοινωνίας που υπηρετεί (τους πολίτες ως άτοµα ή οµάδες 

πολιτών και τις επιχειρήσεις). 

(Πηγή: «Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην υπηρεσία πολιτών και 

επιχειρήσεων: Στόχοι και προκλήσεις στην ΕΕ, 2005 [online] διαθέσιµο από: 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials) 

  

1.3. Σχεδιασµός της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

     Για να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει µε επιτυχία η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση είναι απαραίτητος ο σωστός σχεδιασµός που θα αποτελέσει τη 

βάση και θα οδηγήσει στα οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η εφαρµογή 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο δηµόσιο τοµέα, µπορεί να γίνει σταδιακά 



σε επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη ροή 

πληροφοριών από και προς το δηµόσιο τοµέα και θα δώσουν τη δυνατότητα 

στον πολίτη αλλά και στις επιχειρήσεις (ιδιωτικός τοµέας) να αποκτήσουν 

καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος. Τα επίπεδα 

αυτά, ξεκινώντας από το πιο χαµηλό και προχωρώντας στο πιο πολύπλοκο, 

χωρίζονται ως εξής: 

Επίπεδο 0 – Εσωτερική οργάνωση του φορέα  

     Για να µπορέσει ο φορέας να προχωρήσει στη διαδικασία της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης πρέπει να δηµιουργήσει την κατάλληλη υποδοµή. Αυτό το 

επίπεδο περιλαµβάνει ενέργειες όπως: 

� Προµήθεια υλικού (H/W) και λογισµικού (S/W) για εφαρµογές γραφείου 

(π.χ. Ms Office). 

� ∆ικτυακή διασύνδεση υπάρχοντος και καινούριου εξοπλισµού. 

� Η προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού και η δικτυακή διασύνδεσή 

του αποτελούν βασική προϋπόθεση ώστε να µπορέσουν τα υπόλοιπα 

επίπεδα να υλοποιηθούν και τελικά να µπορέσει ο φορέας να 

υποστηρίξει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Επίπεδο 1 – Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 

     Το πέρασµα από το κλασικό πρωτόκολλο (το χειρόγραφο) στο 

ηλεκτρονικό. Στα πλαίσια της ορθής µηχανοργάνωσης των εγγράφων ενός 

φορέα τόσο των εισερχόµενων όσο και των εξερχόµενων απαιτείται η 

µεταφορά από την κλασική πρωτοκόλληση (χειρόγραφα) στην ηλεκτρονική. 

Στο επίπεδο αυτό καταργείται το βιβλίο εισερχοµένων/εξερχόµενων εγγράφων 

στον φορέα και η διακίνηση εγγράφων πλέον κρατείται ηλεκτρονικά τόσο για 

εξοικονόµηση χρόνου στην πρωτοκόλληση όσο και για διευκόλυνση 

αναζήτησης και ανεύρεσης των εγγράφων. Στο επίπεδο αυτό, κάθε υπηρεσία 

του φορέα έχει δικό της πρωτόκολλο και ο αριθµός πρωτοκόλλου δίνεται 

χειρωνακτικά από τον χρήστη. 

Επίπεδο 2 – Business Process Re-engineering 

Το επίπεδο σχετίζεται µε τα ακόλουθα: 

� Μελέτη ανασχεδιασµού ροής εγγράφων και αλληλεξάρτησης 

εσωτερικών διαδικασιών και προετοιµασία όλων των διαδικασιών στο 

οργανόγραµµα του δηµόσιου φορέα για το επόµενο επίπεδο. 



� Προδιαγραφές, σχεδιασµός και υλοποίηση εφαρµογών που 

χρειάζονται τροποποιήσεις (legacy systems). 

Ειδικά σε αυτό το επίπεδο εµφανίζεται η διαφοροποίηση κάθε φορέα του 

δηµοσίου ανάλογα µε το είδος και το εύρος των εφαρµογών του. Για κάθε 

τέτοιο φορέα θα πρέπει µετά από ειδική µελέτη να δηµιουργηθούν νέα 

επίπεδα εφαρµογών. 

Για τη µετάβαση στα υπόλοιπα επίπεδα, πρέπει να γίνει µια καταγραφή 

των διαδικασιών από οργανωτική πλευρά ώστε να σχεδιαστεί η ενοποίηση και 

η επικοινωνία τους στο σύνολο του δηµόσιου φορέα. Παράλληλα, πρέπει να 

προδιαγραφούν πώς οι εφαρµογές που χρησιµοποιούνται ήδη από τις 

υπηρεσίες του φορέα δύναται να παραµείνουν σε λειτουργία µε µικρές 

παρεµβάσεις και τροποποιήσεις. 

Επίπεδο 3 – Intranet 

Στηρίζεται στο Επιπέδου 0 και στις υπάρχουσες υποδοµές. Οι υπάλληλοι 

του φορέα, µέσω ενός Internet-based περιβάλλοντος µπορούν να 

χρησιµοποιούν εφαρµογές του τµήµατός τους ή άλλων τµηµάτων χωρίς να 

είναι εγκατεστηµένες οι εφαρµογές αυτές στον προσωπικό τους σταθµό 

εργασίας. Σε κάθε εφαρµογή που απαιτείται login ο χρήστης (υπάλληλος του 

φορέα) διατηρεί το login/password που χρησιµοποιούσε και πριν την 

υλοποίηση του Επιπέδου 3 (δυνατότητα authorization, authentication). 

Συγκεκριµένα µπορεί να αφορά: 

� Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (κατάργηση hard-copy εγγράφων). 

� ∆ιαχείριση αρχείων και κοινός χώρος αποθήκευσης εγγράφων. 

� Παρακολούθηση της διαθεσιµότητας των υπαλλήλων (calendar) και 

ανάθεση εργασιών (to do list). 

� ∆ιοργάνωση εσωτερικών συνεδριάσεων (έχοντας εικόνα για τη 

διαθεσιµότητα των υπαλλήλων αλλά και των πόρων π.χ. πότε και ποια 

αίθουσα συνεδριάσεων είναι ελεύθερη, κλπ.). 

� ∆ιεκπεραίωση οφειλών (εγγράφων). 

� Βιβλιοθήκη διαθέσιµη on-line. 

� Τηλεφωνικός κατάλογος υπαλλήλων. 

� Νέα, ανακοινώσεις, προκηρύξεις. 

� Άλλες εφαρµογές απαραίτητες για την ολοκλήρωση καθηµερινών 

εργασιών προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε τµήµατος και κάθε 



διεύθυνσης (π.χ. στις πολεοδοµίες, διαχείριση οικοδοµικών αδειών και 

έλεγχος αυθαιρέτων). 

Επίπεδο 4 – Αυτοµατοποιηµένο πρωτόκολλο 

Σε όσες εφαρµογές απαιτείται, διατίθεται από το Επίπεδο 1 αριθµός 

πρωτοκόλλου αυτόµατα χωρίς την προσωπική χρήση του ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου από το χρήστη. Η εφαρµογή αυτή αποτελεί την πύλη εισόδου 

και εξόδου των εγγράφων και των φακέλων που διαχειρίζεται συνολικά ο 

φορέας. Η δόµησή της θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο σύστηµα να 

καταγράφει, να παρακολουθεί, να ελέγχει και να ενηµερώνει το σύνολο των 

ενεργειών εσωτερικών και εξωτερικών που πραγµατοποιούνται από τους 

υπεύθυνους παραλαβής και εξυπηρέτησης των πολιτών, µε συνέπεια τη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αναβάθµιση των παρεχοµένων 

υπηρεσιών. 

Η πρωτοκόλληση των εγγράφων θα πρέπει να γίνεται στις µονάδες της 

κεντρικής κλάσης, ενώ µέσω δικτύου θα γίνεται η παρακολούθηση µε τη 

χρέωση κάθε εγγράφου σε συγκεκριµένη µονάδα, τοµέα και άτοµο της 

κεντρικής ή άλλης κλάσης. Η εισαγωγή των εγγράφων στο σύστηµα θα 

πρέπει να γίνεται µε την αυτόµατη επιλογή αριθµού πρωτοκόλλου και 

ηµεροµηνίας, ενώ τα θέµατα των εγγράφων θα επιλέγονται από συγκεκριµένη 

λίστα, η οποία θα είναι ενιαία για το σύνολο των µονάδων κάθε κλάσης του 

φορέα. Η λίστα θα µπορεί να τροποποιηθεί και να συµπληρωθεί από τους 

διαχειριστές του συστήµατος όποτε χρειασθεί. Η εισαγωγή του αποστολέα θα 

πρέπει να γίνεται µία φορά στο σύστηµα και η επιλογή του σε επόµενη 

καταχώρηση να γίνεται από λίστα αποστολέων. 

Θα πρέπει να υπάρχει ο διαχωρισµός αν πρόκειται για εισερχόµενο ή 

εξερχόµενο έγγραφο. Επίσης χρειάζεται να διαχωρίζεται η πρωτοκόλληση 

εσωτερικής και εξωτερικής ως προς το φορέα διακίνησης εγγράφων. Ακόµη ο 

αριθµός πρωτοκόλλου θα προτείνεται από το λογισµικό, µε αύξουσα σειρά και 

θα διασφαλίζεται ότι είναι µονοσήµαντος σε όλο το εύρος του φορέα. Καθώς 

οι µονάδες του φορέα έχουν πολλαπλή επικοινωνία µε µία σειρά από 

δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς κατά την υλοποίηση του ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συµβατότητα και η συνεργασία 

µε αντίστοιχο λογισµικό (π.χ. ∆ήµους, Νοµαρχίες, Υπουργεία, Περιφέρειες), 



έχοντας ένα ειδικό πεδίο καταχώρησης του αριθµού πρωτοκόλλου που 

προέρχεται από τον εξωτερικό φορέα. 

Η επικοινωνία µεταξύ των λειτουργικών µονάδων του λογισµικού θα 

πρέπει να πραγµατοποιείται µε ασφάλεια µε τη χρήση κρυπτογράφησης. 

Χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα διαβάθµισης ασφάλειας κατά την 

επεξεργασία από το πρωτόκολλο και όπου επιθυµείται να κωδικοποιείται 

αντίστοιχα το εν λόγω έγγραφο. 

Επίπεδο 5 – Ενιαία αναγνώριση εσωτερικών χρηστών 

Μελέτη, σχεδιασµός και υλοποίηση ενός login/password για όλες τις 

εφαρµογές που το απαιτούν και που αντιστοιχεί σε κάθε εσωτερικό χρήστη. 

Σήµερα στα διάφορα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται στις κυβερνητικές 

υπηρεσίες, κάθε υπάλληλος/χρήστης έχει διαφορετικό login/password για να 

χαρακτηρίζεται από τα προγράµµατα ως µοναδικός και να είναι σε θέση να τα 

χρησιµοποιεί. Με το Επίπεδο αυτό, θα αποδίδεται σε κάθε χρήστη µοναδικό 

ζεύγος login/password µε το οποίο θα µπορεί να προσπελαύνει οποιοδήποτε 

πρόγραµµα χρησιµοποιείται εσωτερικά στις υπηρεσίες τους. 

Επίπεδο 6 – Portal  

∆ηµιουργία «πύλης» προς τους πολίτες µε πληροφορίες σχετικές µε το 

δηµόσιο φορέα και τοµέα χωρίς να χρειάζεται authentication του χρήστη. 

Ενδεικτικά µπορεί να περιέχει: 

� Ανακοινώσεις, νέα. 

� Προκηρύξεις, διαγωνισµοί. 

� Νόµοι, προεδρικά διατάγµατα. 

� On-line βιβλιοθήκες µε έγγραφα που δεν παρέχονται δωρεάν. 

� ∆ελτία τύπου. 

� Οδηγίες προς τον πολίτη για διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής. 

� ∆ηµοπρασίες. 

� Παρουσίαση φορέα προς τους πολίτες και των εποπτευόµενων 

φορέων του. 

� Links σε άλλα portals/sites ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πηγών 

ενδιαφερόντων πληροφοριών, σχετικών µε το αντικείµενο του ίδιου του 

δηµόσιου φορέα. 

� Αναζήτηση πληροφοριών. 

� Τηλέφωνα προσωπικού για το κοινό. 



� Help desk πολιτών. 

� Χάρτης του portal. 

Με αυτό τον τρόπο η εικόνα της κυβέρνησης φαίνεται ολοκληρωµένη και όχι 

σαν µια συλλογή διαφορετικών επιµέρους κοµµατιών. Ο πολίτης µπορεί να 

εξυπηρετηθεί επισκεπτόµενος µία και µόνη τοποθεσία (one-stop shop).  

Επίπεδο 7 – Ενιαία αναγνώριση εξωτερικών χρηστών 

Μελέτη, σχεδιασµός και υλοποίηση ενός login/password για όλες τις 

εφαρµογές που το απαιτούν και αντιστοίχηση σε κάθε εξωτερικό χρήστη. 

Αφορά εφαρµογές που είναι ήδη σε ηλεκτρονική µορφή και γινόταν χρήση 

τους µε την προσωπική παρουσία του πολίτη στο συγκεκριµένο 

τµήµα/διεύθυνση και δεν αφορά εφαρµογές που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια 

του Επιπέδου 8. 

Επίπεδο 8 – Αναβάθµιση πύλης µε εφαρµογές προσαρµοσµένες σε κάθε 

χρήστη 

Ενηµέρωση και εµπλουτισµός της πύλης µε εφαρµογές που απαιτούν από 

ασθενή έως πολύ ισχυρή αυθεντικοποίηση (authentication) εξωτερικών 

χρηστών. Σκοπός είναι η πύλη να παρέχει τη δυνατότητα σε διάφορες 

κατηγορίες χρηστών να προσπελαύνουν τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες 

ανάλογα µε τα δικαιώµατα πρόσβασης που τους έχουν δοθεί. Οι χρήστες της 

πύλης µπορούν να ανήκουν στις ακόλουθες πολύ γενικές κατηγορίες:  

� Πολίτες. 

� Υπάλληλοι των Υπουργείων και άλλων δηµόσιων φορέων. 

� Υπάλληλοι οργανισµών. 

� ∆ιαχειριστές. 

Η πύλη θα πρέπει να παρέχει ένα κεντρικό σηµείο συσσώρευσης 

δεδοµένων και διασύνδεσης µε πολλές και διαφορετικές εφαρµογές και 

συστήµατα που χρησιµοποιούνται από διάφορους συµµετέχοντες οι οποίοι 

βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Συνεπώς το θέµα της ασφάλειας και 

του χειρισµού των προσωπικών δεδοµένων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. 

Για την αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία της πύλης απαιτείται ο ορισµός 

µιας πολιτικής ασφάλειας σύµφωνα µε την οποία ο πολίτης θα χρησιµοποιεί 

το ίδιο login/password µπαίνοντας στο συγκεκριµένο χώρο οπότε και θα 

αναγνωρίζεται από το σύστηµα µέχρι να κάνει logout. Οι υπηρεσίες που θα 



παρέχει η πύλη αφορούν όλες τις παραπάνω κατηγορίες χρηστών και 

ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: 

� ∆ηµοσίευση πληροφοριών και διασύνδεση υπαρχόντων διαδικτυακών 

τόπων. 

� Αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών. 

� Αναζήτηση πληροφοριών και υποβολή στοιχείων για περαιτέρω 

επεξεργασία. 

� Αποστολή e-mail στο δηµόσιο φορέα µε προσωπική πληροφορία στο 

περιεχόµενο του κειµένου. 

� Λήψη e-mail από τον υπεύθυνο του δηµόσιου φορέα µε προσωπική 

πληροφορία. 

� Ηλεκτρονική συµπλήρωση αιτήσεων όπου δεν απαιτείται υπογραφή. 

� E-learning. 

� Συµµετοχή στα κυβερνητικά δρώµενα µε προσωπική ψήφο µέσω της 

«πύλης». 

� Χώρος ανταλλαγής απόψεων µε άλλους πολίτες. 

� Υποβολή παραπόνων. 

� Ηλεκτρονική συµπλήρωση φορολογικής δήλωσης και Φ.Π.Α. 

� Οικονοµικές συναλλαγές. 

� Ηλεκτρονικό εµπόριο. 

� On-line βιβλιοθήκες επί πληρωµή. 

� Ηλεκτρονική διακίνηση ιατρικών φακέλων. 

� Υπηρεσίες αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών.  

Επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα παρέχονται αφορούν: 

� Πολυγλωσσική υποστήριξη. Το περιεχόµενο της πύλης θα πρέπει να 

υποστηρίζει και άλλες γλώσσες εκτός της ελληνικής. 

� Μηχανή αναζήτησης (search engine) µε δυνατότητες ταξινόµησης για 

αναζήτηση και δηµιουργία ευρετηρίων για δοµηµένα και µη δεδοµένα. 

Η µηχανή αναζήτησης πρέπει να λειτουργεί ανεξαρτήτως γλώσσας. 

� Υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικοί χώροι συζητήσεων (on-line και off-line) 

µέρος των οποίων θα απευθύνονται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

(ΑΜΕΑ). 



� Ενιαία και αυτοµατοποιηµένη εξυπηρέτηση χρηστών µέσω πολλαπλών 

καναλιών επικοινωνίας (web, e-mail). ∆υνατότητα επέκτασης των 

καναλιών επικοινωνίας (π.χ. σε sms και fax). 

� Εργαλεία διαχείρισης περιεχοµένου (content management tools) πύλης 

για τη συντήρηση του περιεχοµένου. Η διαχείριση του περιεχοµένου 

αφορά στη δηµιουργία, στη διαχείριση και στην παράδοση του 

περιεχοµένου. 

� ∆υνατότητα δηµιουργίας προσωπικών σελίδων (personalization) για 

κάθε χρήστη που θα περιέχουν τις πληροφορίες και τις προτιµήσεις 

τους. 

� Υπηρεσίες ασφάλειας (security policy). 

� Ανοιχτή αρχιτεκτονική ώστε να επεκτείνεται ανάλογα µε την αύξηση 

των χρηστών και της κίνησης του κόµβου. 

� Παρακολούθηση της διαδικτυακής συµπεριφοράς και επισκεψιµότητας 

των χρηστών και στατιστικά εργαλεία για ανάλυση όλων των 

πληροφοριών που διακινούνται µέσω του κόµβου. 

� Εύκολη διαχείριση του κόµβου από εύχρηστο κεντρικό εργαλείο 

ελέγχου µε διαβαθµισµένη πρόσβαση και ασφάλεια. 

� ∆υνατότητα παρακολούθησης της προόδου επεξεργασίας αιτηµάτων 

και σχετικής ενηµέρωσης του αιτούντος µέσω π.χ. συστήµατος 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Επίπεδο 9 – Ψηφιακές Υπογραφές (digital signatures) 

Σε αντίθεση µε τα έγγραφα που ενσωµατώνονται σε χαρτί, τα ηλεκτρονικά 

έγγραφα είναι περισσότερο επιρρεπή σε αλλοιώσεις ή πλαστογραφήσεις. Για 

να αποφευχθεί λοιπόν ο κίνδυνος ανεπιθύµητων τροποποιήσεων, 

αναπτύχθηκαν µε τη βοήθεια κρυπτογραφικών µεθόδων διαδικασίες 

ψηφιακής υπογραφής. Είναι απαραίτητη όµως η νοµιµοποίηση των ψηφιακών 

υπογραφών, ώστε να µπορούν οι αιτήσεις, τα έγγραφα και οι συναλλαγές εν 

γένει που απαιτούσαν ως τώρα την υπογραφή του πολίτη να καλύπτονται 

από την αποστολή των συγκεκριµένων εγγράφων από το µηχάνηµα του 

πολίτη µε ψηφιακή εφαρµογή. 

Η ψηφιακή υπογραφή εκπληρώνει ταυτόχρονα κυρίως δύο λειτουργίες. Η 

µία είναι επιβεβαιωτική, δηλαδή ο παραλήπτης µπορεί να είναι σίγουρος ότι 

το παραλαµβανόµενο µήνυµα ανήκει, χωρίς ενδιάµεσες τροποποιήσεις, στον 



αποστολέα και η άλλη είναι εµπιστευτική, δηλαδή ο παραλήπτης εµπιστεύεται 

ότι µόνο αυτός θα διαβάσει το ηλεκτρονικό κείµενο και όχι και ανεπιθύµητοι 

τρίτοι. Η ψηφιακή υπογραφή δεν αποτελεί, όπως ίσως ο όρος παραπλανητικά 

υπονοεί, την ηλεκτρονική αποτύπωση της ιδιόχειρης υπογραφής, αλλά είναι 

στην ουσία µια «κλειδωµένη» σύντµηση ενός ηλεκτρονικού κειµένου. Αυτή η 

σύντµηση θα µπορούσε να χαρακτηριστεί παραστατικά ως δακτυλικό 

αποτύπωµα του ηλεκτρονικού κειµένου. Η βάση της διαδικασίας για τη 

δηµιουργία της ψηφιακή υπογραφής είναι κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι, που 

χρησιµοποιούν διαφορετικά κλειδιά για το «κλείδωµα» και το «ξεκλείδωµα» 

ενός ηλεκτρονικού µηνύµατος.  

Επίπεδο 10 – Έξυπνες κάρτες (Smart cards) 

Αποτελεί προηγµένη και ασφαλή µορφή αυθεντικοποίησης 

(authentication) για να µπορεί ο πολίτης να χρησιµοποιεί το portal και 

εµπεριέχει κρυπτογράφηση προσωπικών δεδοµένων. Οι έξυπνες κάρτες 

αποτελούν την πλέον διαδεδοµένη µέθοδο πιστοποίησης των 

συναλλασσόµενων. Οι κάρτες αυτές έχουν τη δυνατότητα του 

επαναπροσδιορισµού των στοιχείων που τηρούν στη µνήµη τους και 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε προηγµένες εφαρµογές. Σε αυτές 

αποθηκεύονται µοναδικά στοιχεία για τον ιδιοκτήτη τους τα οποία 

χρησιµεύουν στην πιστοποίησή του όπως µια αστυνοµική ταυτότητα και 

στοιχεία που σχετίζονται µε τις προηγµένες εφαρµογές διευκολύνοντας τη 

συναλλαγή των κατόχων έξυπνων καρτών µε την Κυβέρνηση, 

αυτοµατοποιώντας διαδικασίες που µε το συµβατικό τρόπο διεκπεραίωσής 

τους θα απαιτούσαν πολύ περισσότερο χρόνο, γραφειοκρατία και ουρές στα 

γραφεία εξυπηρέτησης του κοινού, κλπ. 

Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε φορέα προκύπτει ένα πλήθος 

εφαρµογών µε έξυπνες κάρτες, οι οποίες θα πρέπει και αυτές να 

ταξινοµηθούν σε διάφορα επίπεδα ανάλογα µε τη λειτουργική τους διάσταση. 

Επίπεδο 11 – Μεταγλώττιση 

Μετάφραση των εφαρµογών που είναι διαθέσιµες στους πολίτες σε 

διάφορες γλώσσες λόγω αριθµού µεταναστών στη χώρα µας και ενιαίας 

αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες θα πρέπει 

να είναι κατανοητές και προσπελάσιµες από µη ελληνόφωνους κατοίκους 

καθώς η χώρα µας αποτελεί πόλο έλξης πολλών οικονοµικών µεταναστών 



που στην προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας χρειάζεται να διεκπεραιώσουν 

συναλλαγές µε κυβερνητικές υπηρεσίες και οι συναλλαγές αυτές ως τώρα 

έχουν χαρακτηριστεί υπερβολικά χρονοβόρες και δύσκολες. 

Επίπεδο 12 – Ψηφιακή Τηλεόραση 

Προσπέλαση της «πύλης» µέσω ψηφιακής τηλεόρασης. Το απώτερο 

στάδιο ηλεκτρονικής κυβέρνησης όπου ο πολίτης (Έλληνας ή µη) θα είναι σε 

θέση να προσπελαύνει τις υπηρεσίες αυτές µέσω της τηλεόρασής του όπως 

αλλάζει τα κανάλια ανάλογα µε τις προτιµήσεις τηλεθέασής του, καθώς η 

τηλεόραση είναι ένα µέσο επικοινωνίας πιο προσιτό και γνώριµο στο µέσο 

πολίτη. 

Επίπεδο 13 – ∆ορυφορική Επικοινωνία 

Ενηµέρωση των κυβερνητικών στελεχών και ανταλλαγή απόψεων µέσω 

των δορυφορικών σηµάτων (GPS). Το προηγµένο αυτό στάδιο αποτελεί τον 

τρόπο ενηµέρωσης των κυβερνητικών στελεχών για τα τεκταινόµενα στον 

ελλαδικό χώρο κατά τις υποχρεώσεις τους εκτός Ελλάδας µέσω δορυφορικού 

σήµατος. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα αποστολής σύντοµων πληροφοριών 

στο portal για την ταχύτερη ενηµέρωση των πολιτών καθώς και συνοµιλίας 

τόσο µεταξύ των στελεχών αλλά και µε τους πολίτες για καίρια κυβερνητικά 

θέµατα. 

(Πηγή: Τσακαλίδης Α, Μαρκέλλου Π, Παναγιωτάκη Α, 2002, Ηλεκτρονική 

∆ιοίκηση και Επίπεδα Εφαρµογών, Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη, 

Αθήνα) 

 

1.4. Πλεονεκτήµατα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

     Μπορούµε να εντοπίσουµε τρεις ευρείες περιοχές αποτελεσµάτων/ 

επιπτώσεων που συνεισφέρουν στην αξία του δηµοσίου: 

� Εσωτερικές χρηµατοοικονοµικές και οργανωτικές επιπτώσεις, σχετικές 

µε τη λειτουργικότητα των δηµόσιων υπηρεσιών: περισσότερο (πιο 

αποδοτικά) λειτουργική δηµόσια διοίκηση 

� Εξωτερικές κοινωνικές επιπτώσεις, σχετικές µε τη χρήση των 

υπηρεσιών από πολίτες και επιχειρήσεις: καλύτερες υπηρεσίες και 

περισσότερες ευκαιρίες για πολίτες και επιχειρήσεις 



� Εξωτερικές κυβερνητικές επιπτώσεις, σχετικές µε τον τρόπο σύναψης 

δηµοσίων σχέσεων και τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων: 

ανοιχτή, διαφανής, αξιόπιστη, συνεργατική δηµόσια διοίκηση. 

Για κάθε µία από αυτές τις περιοχές επιπτώσεων, µπορούµε να συσχετίσουµε 

τρεις συναφείς βασικούς παράγοντες: 

� Αποδοτικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

� Αποτελεσµατικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

� Καλή ∆ιακυβέρνηση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

 

1. Αποδοτικότητα 

Οι επιπτώσεις της επιχειρησιακής αποδοτικότητας συµβάλλουν ουσιαστικά 

στα µετρήσιµα αποτελέσµατα που ονοµάζουµε Χρηµατοοικονοµική Αξία, αλλά 

παράγουν και πιο εκτεταµένα οφέλη που δεν µπορούν να αποτιµηθούν. Υπό 

αυτήν την άποψη, και µέσω ποιοτικής αποτίµησης, είναι δυνατόν να µετρηθεί 

το πώς ένα δεδοµένο έργο e-Government συµβάλλει, µεταξύ άλλων, στα 

ακόλουθα αποτελέσµατα: 

� Αναδιοργάνωση διαδικασιών και τυποποίηση (∆ιαλειτουργικότητα) 

� Ορθολογική οργάνωση των υποδοµών Πληροφορικής (που οδηγεί 

τελικά στην εξοικονόµηση του κόστους προµηθειών πληροφορικής) 

� Καινοτοµία διαδικασιών/ υπηρεσιών 

� Βελτιωµένος σχεδιασµός και διαµόρφωση στρατηγικών 

� ∆ιοικητική απλοποίηση 

� Αποκέντρωση 

     Άλλες ποιοτικές επιπτώσεις που µπορούν να επιτευχθούν µέσω του 

eGovernment αφορούν στις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων του 

δηµόσιου τοµέα και, µεταξύ άλλων, αφορούν: 

� στη βελτίωση του αντικειµένου εργασίας 

� στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

� στην ευελιξία της εργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της τηλε-εργασίας) 

 

2. Αποτελεσµατικότητα 

     Η µείωση του κόστους συναλλαγής πολιτών και επιχειρήσεων µε το 

δηµόσιο, δηλαδή το κόστος της γραφειοκρατίας, µπορεί να αποτιµηθεί εύκολα 

µε χρηµατικούς όρους (εξοικονόµηση από αλληλογραφία, µετακινήσεις, λοιπά 



κόστη) αλλά και µε πιο άµεσο τρόπο, σε όρους του κόστους ευκαιρίας του 

εξοικονοµούµενου χρόνου. 

     Από την άλλη πλευρά, η µείωση των χρόνων αναµονής και η απλοποίηση 

των απαιτήσεων κατά τη συναλλαγή µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, θα έχουν 

επίπτωση στην προσλαµβανόµενη ποιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών και 

την ολική ικανοποίηση των χρηστών. Η ίδια λογική ταιριάζει και σε 

περιπτώσεις άλλων ειδών προστιθέµενης αξίας για τους πολίτες (άνεση, 

πρόσβαση 24/7, ακριβέστερη πληροφόρηση, κλπ) που µετριούνται έµµεσα, 

αποτιµώντας τις νέες ευκολίες/ ευκαιρίες που ανακύπτουν από την διάθεσή 

τους ηλεκτρονικά, ή άµεσα από έρευνες ικανοποίησης των χρηστών. Αυτή η 

αύξηση στην ακριβή και την προσλαµβανόµενη ποιότητα των δηµόσιων 

υπηρεσιών, γεννά επίσης Αξία για τους Πελάτες των Οργανισµών, όπως 

κάνει και η δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης σε ευκαιρίες µέσω της 

παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών – ειδικά σε όρους ισότιµης πρόσβασης 

των ατόµων µε αναπηρίες (και δεδοµένου ότι η παροχή µέσων πολλαπλών 

καναλιών και οι λοιπές πολιτικές διασφαλίζουν την προσβασιµότητα και 

µειώνουν το ψηφιακό χάσµα). 

 

3. Καλή ∆ιακυβέρνηση 

     Μέσω ακριβούς, ενηµερωµένης, εύκολα προσβάσιµης και κατανοητής 

πληροφόρησης και µέσω ηλεκτρονικών δια-δραστικών εργαλείων, η δηµόσια 

διοίκηση µπορεί να γίνει πιο ανοιχτή και διαφανής. Το έργο της γίνεται πιο 

αξιόπιστο, κάτι που σε συνδυασµό µε την καλλιέργεια της συµµετοχής των 

πολιτών, του επιχειρηµατικού κόσµου και των εθελοντών, παράγει Πολιτική 

Αξία για το e-Government. Η αξία αυτή χαρακτηρίζεται ως «Πολιτική», καθώς 

ο όρος ταιριάζει καλύτερα από εναλλακτικούς (π.χ. «Συµµετοχική») που 

µπορούν να πηγάσουν από τις ευρύτερες και κυρίως συµβολικές επιπτώσεις 

του e-Government, όπως η ορθή διακυβέρνηση – της οποίας η συµµετοχή 

αποτελεί σηµαντική συνιστώσα, µαζί όµως µε τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και 

τη, βάσει συνεργασίας, διαχείριση των δηµοσίων υποθέσεων. 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

2.1. Στάδια για την εφαρµογή των n υπηρεσιών στο ∆ηµόσιο 

     Η εµπειρία έχει δείξει ότι η επανάσταση που φέρνουν οι η-υπηρεσίες στους 

δηµόσιους οργανισµούς δεν µπορεί να γίνει από τη µια µέρα στην άλλη, αλλά 

χρειάζεται να ακολουθήσει µια σταδιακή εξέλιξη. Για να επιτύχει τον κύριο 

στόχο της, δηλαδή µια πλήρως ολοκληρωµένη συνεργασία µεταξύ όλων των 

δηµόσιων οργανισµών, η εφαρµογή των η-υπηρεσιών πρέπει να ακολουθήσει 

µερικά κύρια στάδια µε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και πληρότητας. Τα 

στάδια αυτά είναι τέσσερα και αναλύονται παρακάτω: 

1. Καταχώρηση: 

     Σε αυτή τη φάση οι δηµόσιοι οργανισµοί δηµοσιεύουν πληροφορίες 

σχετικά µε τη λειτουργία τους και τη δοµή τους στο Internet. Η τεχνολογία δεν 

έχει ακόµα µια απτή επιρροή στον οργανισµό. Λόγω της έλλειψης εµπειρίας 

στην online παρουσία, η κυβέρνηση προτιµά να δηµιουργήσει µικρά και 

βραχυπρόθεσµα προσανατολισµένα προγράµµατα. Ο σηµαντικότερος στόχος 

της διοίκησης είναι η διαχείριση του περιεχοµένου που δηµοσιεύεται στο 

Internet. Μέσω της ενεργούς πρόσβασης σε επιλεγµένες πληροφορίες από 

διάφορους οργανισµούς, οι οργανισµοί µπορούν να κερδίσουν χρόνο, 

χρήµατα και έγγραφα.  

2. Συναλλαγή: 

     Αµφίδροµη επικοινωνία µε τους ενδιαφεροµένους (ειδικά µε τους πολίτες 

και την επιχείρηση). Οι κυβερνητικές ιστοσελίδες εξελίσσονται και οι πολίτες 

συνειδητοποιούν την αξία του ∆ιαδικτύου ως ενός άλλου καναλιού παροχής 

υπηρεσιών, και θέλουν να το εκµεταλλευτούν. Οι online φόρµες, το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και η διαχείριση σχέσεων πελατών (CRM) 

αντικαθιστούν σταδιακά την παραδοσιακή εργασία που γίνεται στα γραφεία. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτού του σταδίου είναι η online εγγραφή 

στο Εθνικό Κτηµατολόγιο. 

3. Κάθετη ολοκλήρωση: 

    Η απλή αυτοµατοποίηση των υπαρχουσών κυβερνητικών υπηρεσιών δεν 

είναι αρκετή. Η ανάγκη για µηχανοργάνωση υποχρεώνει τη δηµόσια διοίκηση 

να εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες της. Η κάθετη ολοκλήρωση 

επαναπροσδιορίζει την έννοια της κυβέρνησης. Ο στόχος αυτού του 



εκσυγχρονισµού είναι να ενσωµατωθούν οι κεντρικές αντιπροσωπείες µε τα 

περιφερειακά και τοπικά γραφεία χρησιµοποιώντας παρόµοιες λειτουργίες. 

Ένα πρακτικό παράδειγµα είναι η ελβετική δικτυακή πύλη Zefix. Αυτή η η-

υπηρεσία οµαδοποιεί τους εµπορικούς καταλόγους σε µια ενιαία υπηρεσία, 

προσιτή µέσω του Internet, και επιτρέπει την άµεση αναζήτησή τους χωρίς 

χάσιµο χρόνου. 

4. Οριζόντια ολοκλήρωση: 

     Πρόκειται για την ολοκλήρωση συστηµάτων που εκτελούν διαφορετικές 

λειτουργίες, δεδοµένου ότι µια συναλλαγή σε ένα δηµόσιο οργανισµό µπορεί 

να οδηγήσει σε αυτόµατους ελέγχους στα δεδοµένα άλλων οργανισµών. Αυτό 

το τελευταίο στάδιο ανάπτυξης στοχεύει να ενσωµατώσει τις διαφορετικές 

λειτουργίες και τις υπηρεσίες µέσα στη δηµόσια διοίκηση. Η έκβαση της 

οριζόντιας ολοκλήρωσης είναι µια αυτοµατοποιηµένη, προσανατολισµένη 

προς τη διαδικασία, οργάνωση back-office, ικανή να αλληλεπιδράσει µέσα 

στα διαφορετικά γραφεία στις διαφορετικές περιοχές και χώρες, και να 

µοιραστεί τους πόρους. Γκρεµίζοντας τους διαχωριστικούς τοίχους θα 

δηµιουργήσει ένα µοντέλο κυβέρνησης όπου οι πολίτες µπορούν να έχουν 

εικοσιτετράωρη πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες από το σπίτι τους, τα 

γραφεία τους ή ακόµα και ενώ ταξιδεύουν. Επιπλέον, η οριζόντια ολοκλήρωση 

όχι µόνο θα βελτιώσει την καθηµερινή ζωή για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις χρησιµοποιώντας την πληροφορική, αλλά επίσης θα µειώσει τη 

µεγάλη επιβάρυνση χρόνου που επιβάλλει η τρέχουσα γραφειοκρατία. Αυτή 

τη φορά η µείωση των σταδίων των διαδικασιών οδηγεί σε µια µείωση των 

ενεργών δαπανών, σε µια αποδοτικότερη και ευέλικτη διοίκηση. Η 

ολοκλήρωση της τεχνολογίας είναι µόνο µια πτυχή αυτού του σταδίου. Η 

οριζόντια ολοκλήρωση περιλαµβάνει επίσης διευθυντικά, οργανωτικά, 

πολιτιστικά και πολιτικά ζητήµατα. 
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     Το Σχήµα 1 παρουσιάζει τα διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης η-

υπηρεσιών στους δηµόσιους οργανισµούς. Προς το παρόν, το πρώτο στάδιο 

(καταχώρηση) είναι σε όλες ή στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες µια 

απτή πραγµατικότητα. Πολλές πληροφορίες είναι προσιτές χάρη στις καλές, 

οργανωµένες και προσιτές κυβερνητικές δικτυακές πύλες. Σε πολλές χώρες η 

επικοινωνία έχει µετατοπιστεί από πρόσωπο µε πρόσωπο και ταχυδροµικώς, 

σε έναν ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, δηλαδή το τηλέφωνο, το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τα κινητά τηλέφωνα κ.ά. Χώρες µε προχωρηµένη 

υποδοµή η-υπηρεσιών, όπως η Γερµανία, έχουν αναπτύξει επιτυχώς το 

στάδιο της καταχώρησης και τώρα οι συναλλαγές τους βελτιώνονται συνεχώς. 

Αντίθετα, οι αλληλεπιδράσεις (κάθετες και οριζόντιες) δεν έχουν ακόµα 

αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε. Η συστηµατική διαχείριση των ηλεκτρονικών 

κυβερνητικών διαδικασιών είναι ένα όραµα, ένας µελλοντικός στόχος που 



κάθε δηµόσιο ίδρυµα επιδιώκει να επιτύχει. Η απλή online δηµοσίευση των 

πληροφοριών δεν είναι αρκετή. Οι δηµόσιες η-υπηρεσίες θα εξελίξουν τον 

τρόπο που λειτουργούν οι κυβερνητικές εργασίες. Η εξέλιξη πρέπει να γίνει 

από µια προσανατολισµένη στη λειτουργία και γραφειοκρατική οργάνωση, σε 

ένα συνδεµένο δίκτυο οργανισµών που θα παρέχει η-υπηρεσίες προς τους 

πολίτες γρήγορα και εύκολα. 

 

2.2. Είδη Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

     Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθορίζει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

κύριων δραστών της, δηλαδή τους πολίτες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους 

δηµόσιους οργανισµούς (κυβέρνηση).  

Ο πίνακας 1 µας παρουσιάζει εννέα αλληλεπιδράσεις αρχής. Η δηµόσια 

διοίκηση παρέχει ενεργά τις η-υπηρεσίες της σε τρεις από τις εννέα σχέσεις, 

και έτσι έχουµε τις εξής κατηγορίες: 

� Κυβέρνηση-προς-Κυβέρνηση (G2G): διαδικασίες που αφορούν στις 

σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ των δηµόσιων οργανισµών.  

� Κυβέρνηση-προς-Πολίτες (G2C): κάθε αλληλεπίδραση µεταξύ των 

δηµόσιων οργανισµών και των πολιτών.  

� Κυβέρνηση-προς-Επιχειρήσεις (G2B): σχέση µεταξύ των δηµόσιων 

οργανισµών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
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Το µεγαλύτερο µέρος της βιβλιογραφίας και οι δηµοσιεύσεις σχετικά µε τις η-

υπηρεσίες δηµόσιων οργανισµών στρέφονται στις θεαµατικές (από την 

άποψη του πολίτη) τελικές υπηρεσίες µεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών 

ή της επιχείρησης (δηλαδή, η-υπηρεσίες τύπου G2C ή G2B). Εντούτοις, η 

αλληλεπίδραση και η συνεργασία µεταξύ των δηµόσιων οργανισµών σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο (δηλαδή το G2G) είναι κρίσιµες για την επιτυχία 

των ηλεκτρονικών κυβερνητικών προγραµµάτων. 

 

2.3. Κατηγορία g2g 

     Οι η-υπηρεσίες τύπου κυβέρνηση-προς-κυβέρνηση είναι ένα σχετικά νέο 

µοντέλο. Η σύντοµη εµπειρία που συσσωρεύεται σε αυτά τα λίγα έτη δείχνει 

ότι πολλές θεωρίες ενδιαφέρονται µόνο για την τεχνική πτυχή της 

διακυβερνητικής συνεργασίας, ενώ άλλες, αντίθετα, προσπαθούν να δώσουν 

µια ευρύτερη οπτική, συµπεριλαµβανοµένων των οργανωτικών και 

πολιτιστικών ζητηµάτων. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις G2G βγαίνουν από τις 

ετερογενείς ερµηνείες του µοντέλου η-υπηρεσιών κυβέρνηση-προς-



κυβέρνηση. Μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός και η 

περιοχή των προγραµµάτων G2G είναι ακόµα ασαφής. 

     Η εφαρµογή της πληροφορικής µέσα στους δηµόσιους οργανισµούς και 

µεταξύ τους µπορεί να θεωρηθεί G2G. Αλλά αυτό δεν αφορά µόνο στην 

καθαρή τεχνική συνεργασία. Οι η-υπηρεσίες του ∆ηµοσίου πρέπει να έχουν 

σαν αποστολή να µετατρέψουν µια καθαρά γραφειοκρατική οργάνωση σε µια 

αληθινή προσανατολισµένη στις διαδικασίες κυβερνητική δοµή. Οι 

διακυβερνητικές η-υπηρεσίες είναι - και πρέπει να είναι - πολύ περισσότερο 

από απλά καλώδια και υπολογιστές. Η ηλεκτρονική κυβέρνηση G2G πρέπει 

να αντιµετωπισθεί ως συνασπισµός πολλών διαφορετικών πτυχών: από τη 

στρατηγική στην οργάνωση, από την ασφάλεια στην αλλαγή της κουλτούρας. 

Το µοντέλο G2G έχει το δύσκολο στόχο της ριζικής επανασχεδίασης των 

κυβερνητικών υπηρεσιών και του τρόπου µε τον οποίο δουλεύουν οι δηµόσιοι 

υπάλληλοι. 

     Πρόσφατα, οι περισσότερες από τις αναπτυγµένες χώρες ανακάλυψαν τη 

σηµασία του G2G, ειδικά ως βάση για να φθάσουν στο κύριο σηµείο της 

ολοκλήρωσης. Παρά την αυξηµένη προσοχή που λαµβάνει, το G2G µπορεί 

ακόµα να εξεταστεί ως ένα εφηβικό στάδιο και, όπως θα δούµε παρακάτω, 

πρέπει να γίνουν πολλά, προτού να µπορέσουµε πραγµατικά να 

εκµεταλλευτούµε τα οφέλη της πληροφορικής για τη συνεργασία µεταξύ των 

δηµόσιων οργανισµών. 

     Οι δηµόσιες η-υπηρεσίες G2G είναι ουσιαστικά ένα διεπιστηµονικό θέµα. 

Το σχήµα 2 παρουσιάζει τρεις βασικές αρχές που αποτελούν τις 

δραστηριότητες του G2G.  

Η συνεταιριστική εργασία υποστηριζόµενη από υπολογιστή (CSCW), η 

εξόρυξη γνώσης (data mining), τα κατανεµηµένα συστήµατα ή η τεχνολογία 

λογισµικού, είναι παραδείγµατα των αντικειµένων έρευνας της πληροφορικής 

που περιλαµβάνονται στις ηλεκτρονικές κυβερνητικές δραστηριότητες G2G. 

Για να επιτραπεί η ηλεκτρονική επανάσταση (eRevolution), θα πρέπει να 

τροποποιηθούν οι νόµοι και οι εσωτερικοί κανόνες των δηµόσιων 

οργανισµών. Η πολιτική επιστήµη και ο νόµος είναι απαραίτητα για τον 

εκσυγχρονισµό των δηµόσιων οργανισµών και για την εισαγωγή των η-

υπηρεσιών G2G. Επιπλέον, οικονοµικές αρχές, όπως η διαχείριση αλλαγής 



και η διαχείριση διαδικασιών, είναι θεµελιώδεις για την οµαλή λειτουργία των 

ηλεκτρονικών κυβερνητικών δραστηριοτήτων. 
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     Η εµπειρία που συσσωρεύτηκε από την αποτυχία πολλών προγραµµάτων 

ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι ένα σηµαντικό µάθηµα για το νεότερο τοµέα της 

εφαρµογής η-υπηρεσιών στους δηµόσιους οργανισµούς. Στην 

πραγµατικότητα, µερικοί βασικοί κανόνες είναι ίδιοι. Η εισαγωγή και η χρήση 

της πληροφορικής αφορά σε πολλούς παράγοντες που πρέπει να 

αναγνωριστούν και να εξεταστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

αλλαγής. Επιπλέον, πολλά εµπόδια µπορούν να ξεπεραστούν. Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση είναι κάτι περισσότερο από χρήση τεχνολογιών όπως οι βάσεις 

δεδοµένων, οι ιστοσελίδες ή η υποδοµή δηµόσιου κλειδιού (PKI). Η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση προϋποθέτει σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές 

καινοτοµίες και πολιτικό-διοικητικές θεσµικές αλλαγές βασισµένες στις νέες η-

υπηρεσίες. Οι δηµόσιοι οργανισµοί πρέπει να εγκαταλείψουν την τεχνολογική 

προκατάληψή τους και να εστιάσουν στους κοινωνικό-πολιτιστικούς 

µετασχηµατισµούς. 

     Εποµένως πρέπει να γίνει µια δύσκολη και λεπτή δουλειά, προκειµένου να 

ενσωµατωθεί κάθε ενιαία µονάδα και να δηµιουργηθεί ένα οργανικό σύνολο η-

υπηρεσιών. Οι διαδικασίες των δηµόσιων οργανισµών απαιτούν 

αναδιοργάνωση και ολοκλήρωση, ώστε να µπορέσουν να συνεργαστούν τα 

back-offices των διαφορετικών οργανισµών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η 

αναδιοργάνωση των δηµόσιων η-υπηρεσιών απαιτεί µια ολοκληρωµένη 



κυβερνητική προσπάθεια και θα είναι ένα από τα πιο προκλητικά ζητήµατα για 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

     Στο σχήµα 3 παρουσιάζονται µερικές γενικές η-υπηρεσίες G2G. Η 

εισαγωγή των ηλεκτρονικών κυβερνητικών συστηµάτων G2G έχει ως στόχο 

να βελτιώσει την ποιότητα αυτών των βασικών υπηρεσιών και να ενισχύσει τις 

τρεις βασικές αρχές του χωρισµού των δυνάµεων (ελευθερία, ισότητα και 

νοµιµότητα). Συστήµατα όπως οι πύλες διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων, 

θα επιτρέψουν τη δηµιουργία δυναµικότερων και δηµοκρατικότερων 

υπηρεσιών. 

     Αν και κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει αναπτύξει ήδη µια εθνική στρατηγική για 

την εφαρµογή των η-υπηρεσιών στους δηµόσιους οργανισµούς, απέχουµε 

πολύ ακόµα από την ύπαρξη µιας πανευρωπαϊκής άποψης. Η δηµιουργία 

ηλεκτρονικών κυβερνητικών συστηµάτων G2G σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 

αργήσει αρκετά να γίνει µια απτή πραγµατικότητα. Πέρα από τα πολυάριθµα 

εµπόδια, οι λόγοι για την αποτυχία είναι: 

� Η πολυπλοκότητα των συστηµάτων που θα αναπτυχθούν  

� Ο απαιτούµενος χρόνος για να αλλάξουν οι δηµόσιοι οργανισµοί  

� Το οικονοµικό χάσµα µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών  

� Οι διαφορές κουλτούρας µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών  

� Η ανεπάρκεια των κυβερνήσεων για συντονισµό των εθνικών 

στρατηγικών τους µε µια κοινή καθορισµένη ευρωπαϊκή εφαρµογή 

     Ο συντονισµός σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι απλός. Οι ευρωπαϊκές και 

εθνικές οργανωτικές µονάδες πρέπει, απ' τη µια πλευρά, να ισορροπήσουν 

την εθνική, περιφερειακή και τοπική ταυτότητά τους και την αυτονοµία τους, 

και, απ' την άλλη πλευρά, να προσπαθήσουν να αντιµετωπίσουν την κεντρική 

πρόκληση µιας οµοιογενούς κοινωνίας γνώσης. Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει 

να είναι µαζί σε µια στρατηγική νίκης. Επιπλέον, οι στρατηγικές τους σε 

εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει όχι µόνο να 

οµογενοποιηθούν µέσα στα σύνορα, αλλά πρέπει, επίσης, να συµπεριλάβουν 

τις ευρωπαϊκές οδηγίες. 

     Οι διασυνοριακές η-υπηρεσίες G2G είναι επίσης µια µεγάλη ευκαιρία να 

αυξηθεί η εθνική και διεθνής ασφάλεια. Στην πραγµατικότητα, τα πρόσφατα 

εθνικά και διεθνή προβλήµατα ασφάλειας γίνονται όλο και περισσότερο 

συνδυασµένα. Η κλιµάκωση της διεθνούς τροµοκρατίας, η εγκληµατικότητα 



στο Internet και το spamming απαιτούν διεθνή συνεργασία και ανταλλαγή 

πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο. Λόγω των νοµοθετικών, πολιτιστικών, 

γλωσσικών και άλλων διαφορών, καθώς επίσης και λόγω της έλλειψης µιας 

ισχυρής κεντρικής κατεύθυνσης, η ολοκλήρωση των διασυνοριακών 

συµφωνιών είναι πολύ σπάνια. Κάποιες µεµονωµένες απόπειρες έχουν 

πραγµατοποιηθεί τα προηγούµενα έτη, αλλά πολλά προγράµµατα έχουν 

αποτύχει. 
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2.4. Ποιοι συµµετέχουν στην κατηγορία g2g 

     Έχουν αναγνωριστεί επτά σηµαντικές οµάδες (πέντε κύριοι και τρεις 

δευτερεύοντες συµµετέχοντες) που συµµετέχουν στην ευρωπαϊκή 

ηλεκτρονική κυβερνητική στρατηγική G2G. Πρόκειται για τους: 



� Κράτη-µέλη ΕΕ  

� Μη κράτη-µέλη ΕΕ  

� Πολιτικούς  

� Υπαλλήλους  

� Συµµαχίες µεταξύ ∆ηµοσίου και ιδιωτικών επιχειρήσεων  

� Πολίτες  

� Μη κερδοσκοπικούς οργανισµούς  

� Ιδιωτικές επιχειρήσεις 

Επιπλέον, κάθε κράτος-µέλος µπορεί να µοιραστεί περαιτέρω κάθετα τις 

εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες. Τα τρία επίπεδα έχουν µια 

επιρροή στις αποφάσεις του κράτους-µέλους και πρέπει να περιληφθούν στην 

ευρωπαϊκή ανάλυση. Καθένας εκ των συµµετεχόντων έχει αλληλεπίδραση µε 

τις η-υπηρεσίες G2G µε διαφορετικής κρισιµότητας τρόπο. 

(Πηγή: G2G: Η νέα πρόκληση του e-Government, Ελλάδα, 2005 [online] 

διαθέσιµο από: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

3.1. Στρατηγική i2010 

 

 

     Το Μάιο του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

συνεδρίασε στη Λισσαβόνα και προετοίµασε το 

σχέδιο δράσης της ΕΕ ως το 2010, το οποίο και 

έγινε γνωστό ως "Στρατηγική της Λισσαβόνας". Οι 

στόχοι όσο απλοί και αν ακούγονταν, τόσο δύσκολοι ήταν στην ουσία τους. 

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας, άνοδος της παραγωγικότητας, βελτίωση του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού προσώπου, ελαχιστοποίηση του κοινωνικού 

αποκλεισµού. Πίσω από όλους αυτούς τους στόχους βρίσκονταν και βρίσκεται 

η τεχνολογία, για αυτό και τον Ιούνιο του 2000, στη Φέιρα, ανακοινώθηκε η 

πρωτοβουλία eEurope - µε χρονικό ορίζοντα το 2002 αρχικά και έπειτα το 

2005 - που χαρτογραφούσε την τεχνολογική στρατηγική της ΕΕ. Φέτος, όµως, 

µετά και από τα απογοητευτικά αποτελέσµατα των ενδιάµεσων αξιολογήσεων 

της e-πορείας της, η ΕΕ αποφάσισε να αλλάξει σελίδα και πρόθεµα στη 

στρατηγική της, και έτσι το "e" αντικαταστάθηκε από το "i" και η νέα 

στρατηγική ονοµάστηκε i2010. 

     Το Φεβρουάριο της χρονιάς που διανύουµε, η κα Βίβιαν Ρέντινγκ, 

Επίτροπος αρµόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα, δήλωνε, 

στο πλαίσιο του Microsoft Government Forum στην Πράγα: "∆υστυχώς, 

υστερούµε σηµαντικά σε ανάπτυξη και καινοτοµία. Αν συνεχίσουµε µε τους 

ίδιους ρυθµούς, δεν θα πετύχουµε τους στόχους της Λισσαβόνας". Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά από µια πενταετία e- προσπάθειας στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας eEurope, διαπίστωσε ότι η πορεία της προς τους στόχους του 

2010 θα έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί. Η πρωτοβουλία eEurope έδωσε ότι 

είχε να δώσει, αλλά τα αποτελέσµατά της δεν ήταν επαρκή. ∆ιάφορες 

µετρήσεις, έρευνες και µελέτες υπέδειξαν ότι η Ευρώπη δεν αξιοποιεί στον 

καλύτερο δυνατό βαθµό τις νέες τεχνολογίες, ενώ δεν πραγµατοποιεί και τις 

αναγκαίες, βάσει στόχων, επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη νέων 

προϊόντων. 



     Αποχαιρετώντας, λοιπόν, το πρόθεµα "e", η ΕΕ παρουσίασε τη στρατηγική 

i2010 που κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την αγορά, τις 

επενδύσεις και την ποιότητα ζωής. Το πρόθεµα i περιλαµβάνει τρεις 

ερµηνείες, οι οποίες αξίζει να αναφέρουµε ότι ταυτίζονται σε σηµαντικό βαθµό 

µε τις προτάσεις που είχε καταθέσει η δική µας Ειδική Γραµµατεία για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας: 

� H πρώτη ερµηνεία-στόχος ("internal market for information services") 

αφορά στη δηµιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου για την ΚτΠ, 

όπου η τεχνογνωσία και η τεχνολογία θα διαχέονται µε µεγαλύτερη 

ταχύτητα και θα αξιοποιούνται από όλους τους πολίτες.  

� Η δεύτερη ερµηνεία-στόχος ("investment in ICT innovation for 

competitiveness") επικεντρώνεται στο ζήτηµα των επενδύσεων για την 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και 

αφορά κυρίως στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας τόσο των κρατών-

µελών όσο και συνολικά της ΕΕ.  

� H τρίτη και τελευταία ερµηνεία-στόχος ("inclusion and better quality of 

life") αφορά στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους 

Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και στην αντιµετώπιση των φαινοµένων 

κοινωνικού αποκλεισµού µε όχηµα πάντα την ΚτΠ. 

 

3.2. Στο 10% η χρήση των e-government υπηρεσιών 

     Πέραν των ενδιάµεσων αξιολογήσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων 

της ΚτΠ και των διάφορων µετρήσεων που διενεργεί η ΕΕ, απογοητευτικά 

είναι και τα αποτελέσµατα διάφορων µελετών αναφορικά µε τη διείσδυση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει η έρευνα "User 

Satisfaction and Usage Survey of eGovernment services" (Έρευνα για τη 

χρήση και την ικανοποίηση των χρηστών από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης), που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2003 και του 

2004 σε 17 χώρες, υπό την αιγίδα του τµήµατος eGovernment της ΕΕ, ο 

µέσος όρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών µε το δηµόσιο στην Ευρώπη 

κυµαίνεται µεταξύ του 5 µε 10% των συνολικών συναλλαγών. Επί της ουσίας, 

λοιπόν, το 90% των συναλλαγών της κυβέρνησης µε πολίτες και επιχειρήσεις, 

που είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν και µέσω ∆ιαδικτύου, γίνονται τελικά 



µέσω των παραδοσιακών διαύλων επικοινωνίας, δηλαδή δηµόσιες υπηρεσίες, 

γκισέ και ουρές… 

     Βέβαια, αυτός ο µέσος όρος δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατική e-εικόνα 

των διαφόρων κρατών µελών. Για παράδειγµα η χώρα µας - η οποία ούτως ή 

άλλως σε ότι αφορά σε τεχνολογικά ζητήµατα έχει "κλείσει" την τελευταία θέση 

- κινείται σε χαµηλότερα επίπεδα, ενώ και η Γερµανία δεν έχει να επιδείξει 

σηµαντικά επιτεύγµατα στο χώρο του e-government. Φωτεινές εξαιρέσεις 

αποτελούν η Ιρλανδία, η ∆ανία, η Νορβηγία και η Αγγλία, όπου παρατηρείται 

αυξηµένη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους 

πολίτες, γεγονός που αποδίδεται στη µεγαλύτερη διείσδυση του Internet στις 

χώρες αυτές, στην καλή e-οργάνωση του δηµόσιου τοµέα τους, αλλά και στις 

κλιµατολογικές συνθήκες που συχνά δυσκολεύουν σηµαντικά την επίσκεψη 

ενός πολίτη σε κάποια δηµόσια υπηρεσία. 

     Χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, στη 

Νορβηγία, ο αριθµός των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν µέσω 

δικτυακής πλατφόρµας το 2003, ανήλθε στις 1,1 εκατ. δηλώσεις, δηλαδή στο 

35% του συνόλου των δηλώσεων που υποβλήθηκαν στη χώρα (3,1 εκατ. 

δηλώσεις), ενώ στη ∆ανία το ανάλογο ποσοστό άγγιξε το 31%, 404 χιλ. 

δηλώσεις επί του συνόλου των 1,3 εκατ. φορολογικών δηλώσεων. Ο 

µικρότερος αριθµός φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν µέσω του 

Internet, συναντάται στο Βέλγιο, καθώς µόλις το 1% των Βέλγων 

φορολογουµένων επέλεξαν την ηλεκτρονική οδό υποβολής, ενώ και στη 

Γερµανία µόνον το 4% των φορολογουµένων δεν επισκέφθηκε τις κατά 

τόπους εφορίες. Από την άλλη πλευρά, αξίζει να αναφέρουµε ότι το 

επιχείρηµα των κλιµατολογικών συνθηκών καταρρίπτεται από τους Ισπανούς 

που, παρότι δεν έχουν να αντιµετωπίσουν τα χιόνια των Βορείων, το 2003 

υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση online σε ποσοστό 14%. 

 

3.3. Κυβερνητικά one-stop-shop  

     Τα παραπάνω ποσοστά βέβαια δεν πρέπει να παρερµηνευθούν, καθώς 

αφορούν στη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και όχι 

στην ύπαρξή τους αυτή καθαυτή. Αν ρίξουµε µια µατιά στην ηλεκτρονική 

ετοιµότητα των διάφορων κρατών-µελών, θα δούµε ότι η Ελλάδα αποτελεί µια 

από τις ελάχιστες χώρες που δεν διαθέτουν κυβερνητικό portal. Συνήθως τα 



κράτη δηµιουργούν ένα ηλεκτρονικό "one-stop-shop", όπου τόσο οι πολίτες 

όσο και οι επιχειρήσεις µπορούν πολύ εύκολα να εντοπίσουν τις υπηρεσίες 

που χρειάζονται. Αξίζει, βέβαια, να συµπληρώσουµε ότι το πρώτο βήµα για 

την "ελληνική κυβερνητική πύλη" προσφάτως ολοκληρώθηκε, µε ειδική 

κυβερνητική απόφαση που κάνει λόγο για τη "∆ηµιουργία εθνικής δηµόσιας 

πύλης στο ∆ιαδίκτυο η οποία θα λειτουργεί ως 'υπηρεσία µιας στάσης' και θα 

αποτελεί το κύριο σηµείο για την πρόσβαση στις πληροφορίες, υπηρεσίες και 

προϊόντα της δηµόσιας διοίκησης". Η ΕΕ για να µπορεί να µετρά την πρόοδο 

των κρατών-µελών στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δηµιούργησε 

διάφορους δείκτες, ενώ σε συνεννόηση µε τα ίδια τα κράτη προχώρησε στη 

δηµιουργία µιας λίστας µε 20 βασικές δηµόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες - 12 

προς τους πολίτες και 8 προς τις επιχειρήσεις. 

 

Υπηρεσίες προς τους πολίτες 

1. Φόρος εισοδήµατος: δήλωση, ειδοποίηση εισφορών, πληρωµή  

2. Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας συµπεριλαµβανοµένης αίτησης για εργασία 

σε φορείς του δηµοσίου  

3. Πιστοποιητικά (γεννήσεων, γάµου): αίτηση και αποστολή  

4. Αίτηση για κοινωνικά επιδόµατα  

5. Προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, δίπλωµα οδήγησης κ.λπ.)  

6. Άδεια αυτοκινήτου  

7. Οικοδοµικές άδειες  

8. ∆ήλωση στην αστυνοµία (π.χ. σε περίπτωση κλοπής)  

9. Χρήση δηµόσιων βιβλιοθηκών (ηλεκτρονικοί κατάλογοι, µηχανές 

αναζήτησης)  

10. Εγγραφές σε σχολεία και πανεπιστήµια, καθώς και αιτήσεις για 

απολυτήρια και πτυχία  

11. Ανακοινώσεις αλλαγής κατοικίας  

12. Υπηρεσίες σχετικές µε θέµατα υγείας (π.χ. λίστες αναµονής στα 

νοσοκοµεία) 

Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 

1. Φόρος εισοδήµατος/εργοδοτική εισφορά: πληρωµή, εγγραφή  

2. ∆ηµοτικός φόρος: δήλωση, ειδοποίηση, πληρωµή  

3. ΦΠΑ: εγγραφή, δήλωση, πληρωµή  



4. Σύσταση εταιρίας  

5. Υποβολή πληροφοριών σε στατιστικά γραφεία  

6. Άδειες εξαγωγών  

7. Άδειες σχετικές µε το περιβάλλον  

8. ∆ηµόσιες προµήθειες. 

     Παράλληλα, θέλοντας να εξετάσει και το ποσοστό "'ηλεκτρονικοποίησης" 

των υπηρεσιών - για παράδειγµα άλλο είναι να παρέχεται η σελίδα µιας 

αίτησης ηλεκτρονικά και άλλο να µπορεί και να κατατεθεί ηλεκτρονικά - η ΕΕ 

υιοθέτησε µια µέθοδο που είχε αναπτύξει η ολλανδική κυβέρνηση, σύµφωνα 

µε την οποία, κάθε υπηρεσία ανάλογα µε το βαθµό της ηλεκτρονικής της 

ωρίµανσης µπορεί να καταταχθεί στα 4 παρακάτω στάδια: 

� Πρώτο στάδιο: Απλή παροχή πληροφοριών .  

� ∆εύτερο στάδιο: Αλληλεπίδραση (για παράδειγµα το "κατέβασµα" 

αιτήσεων).  

� Τρίτο στάδιο: Αλληλεπίδραση "διπλής κατεύθυνσης" (η αίτηση 

επεξεργάζεται άµεσα και το αίτηµα κατατίθεται ηλεκτρονικά).  

� Τέταρτο στάδιο: Συναλλαγές (το αίτηµα ικανοποιείται ηλεκτρονικά ή µια 

πληρωµή ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά). 

Αξίζει να αναφέρουµε εδώ ότι δεν γίνεται όλες οι υπηρεσίες να φθάσουν το 

τέταρτο στάδιο. Για παράδειγµα, η έκδοση διαβατηρίου µπορεί να φθάσει 

µέχρι το τρίτο, αφού το διαβατήριο αυτό καθαυτό θα πρέπει να περάσει ο 

πολίτης αυτοπροσώπως να το παραλάβει από την αρµόδια υπηρεσία. 

 

(Πηγή: Ειδικό Αφιέρωµα: Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, Ελλάδα, 2005 [online] 

διαθέσιµο από: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΠΑΡΟΝ 

ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 

     Στις αρχές του νέου αιώνα, οι κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν ότι το 

Internet που είχε ήδη επικρατήσει στον ιδιωτικό τοµέα, θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί µε ανάλογο τρόπο και από το κράτος για την εξυπηρέτηση 

των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό άρχισε να αναπτύσσεται 

ένα νέο µοντέλο δηµόσιας διοίκησης που ονοµάστηκε ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση. Αρχικώς, αυτός ο όρος συνδέθηκε µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου 

για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών του κοινού µε το κράτος. Για 

παράδειγµα, ένας πολίτης θα µπορούσε να υποβάλει τη φορολογική του 

δήλωση, απευθείας, από το σπίτι του, χρησιµοποιώντας τον προσωπικό του 

υπολογιστή. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως το ∆ιαδίκτυο θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί και για την ενδυνάµωση της συµµετοχής των πολιτών στις 

δηµοκρατικές διαδικασίες. Πολλοί άρχισαν να οµιλούν για την αναβίωση της 

αθηναϊκής δηµοκρατίας. Όπως είναι γνωστό, στην αρχαία Αθήνα 

αναπτύχθηκε και άνθισε η άµεση δηµοκρατία όπου οι πολίτες 

συγκεντρώνονταν στην Αγορά και συναποφάσιζαν για τα κοινά. Σήµερα, κατά 

ανάλογο τρόπο, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µια εικονική "Αγορά" στο 

∆ιαδίκτυο, όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διαβουλεύονται µε τη 

διοίκησή τους ή και να ψηφίζουν για θέµατα που τους αφορούν. Βάσει αυτών 

η Ευρωπαϊκή Ένωση γενίκευσε τις νέες ιδέες και ορίζει ότι: 

"Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση των τεχνολογιών της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δηµόσια διοίκηση σε συνδυασµό 

µε οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, µε σκοπό τη 

βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάµωση της δηµοκρατίας και 

την υποστήριξη των δηµόσιων πολιτικών". 

Ο ορισµός αυτός καθορίζει δύο θεµελιώδεις αρχές: 

1. Οριοθετεί τους στόχους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τρεις 

συγκεκριµένους τοµείς: 

� Εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων  

� Βελτίωση των δηµοκρατικών διαδικασιών  

� Υποστήριξη των δηµόσιων πολιτικών. 



2. Συνδέει άρρηκτα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση µε ευρύτατες οργανωτικές 

αλλαγές στο εσωτερικό της δηµόσιας διοίκησης. 

     Πράγµατι, σήµερα οι κυβερνήσεις δηλώνουν ότι η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην αυτοµατοποίηση των διαδικασιών, αλλά 

αποτελεί το πιο σηµαντικό εργαλείο για µια ευρεία διοικητική µεταρρύθµιση 

όπου οι νέες τεχνολογίες διαδραµατίζουν ένα νέο ρόλο. 

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

σχεδίασε και υλοποίησε τα Προγράµµατα ∆ράσης 2002 και 2005 τα οποία, 

κυρίως, αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη εφαρµογών στα κράτη µέλη. Σήµερα, 

η Ε.Ε. σχεδίασε όπως προαναφέραµε, το νέο Πρόγραµµα ∆ράσης i2010. Το 

νέο πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενδυνάµωση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσδιορίζει τα βασικά ορόσηµα. 

Τα κυριότερα σηµεία είναι: 

1. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο επίκεντρο. 

     Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, µετά το 2005, θα απευθύνεται αποκλειστικά 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις για να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους: 

� Για τη διαβίωση, την εργασία και την επιχειρηµατικότητά τους στην 

Ευρώπη.  

� Ως χρήστες των διοικητικών υπηρεσιών, ως φορολογούµενοι και ως 

συµµέτοχοι στη δηµοκρατία. 

Οι δηµόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζουν τις διαδικασίες τους από τη 

σκοπιά του χρήστη. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 

απαιτήσεις, οι προτεραιότητες και οι προτιµήσεις κάθε µεµονωµένης 

κατηγορίας χρηστών. 

2. Ηλεκτρονική αναγνώριση των χρηστών και αυθεντικοποίηση των 

συναλλαγών. 

     Οι επικοινωνίες και οι συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων µε 

τις δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυθεντικότητα των 

συµβαλλόµενων µερών, την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και τις 

θεσµικές απαιτήσεις για τη διενέργεια νόµιµων διοικητικών συναλλαγών. Στο 

πλαίσιο αυτό, ορίζεται ότι: 

Μέχρι το 2010, θα αναπτυχθούν συναλλαγές σε πραγµατικό χρόνο (online) σε 

ολόκληρη την Ευρώπη µε τη βοήθεια ενός πανευρωπαϊκού διαλειτουργικού 

συστήµατος αναγνώρισης και αυθεντικοποίησης των συναλλαγών. 



3. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για όλους. 

     Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα ηλεκτρονικά προϊόντα θα έχουν αξία, εάν 

και µόνον εάν όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε αυτά. 

Όλοι πρέπει να συµµετέχουν ισότιµα στην κοινωνία της γνώσης, χωρίς 

γεωγραφικούς, οικονοµικούς και πολιτισµικούς αποκλεισµούς. Το νέο 

ευρωπαϊκό όραµα είναι: Μέχρι το 2010 δεν θα υπάρχει κανένας 

παραµερισµένος πολίτης από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

4. Αποδοτική και αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση. 

     Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δίνει την ευκαιρία για τη δηµιουργία 

παραγωγικών και αποτελεσµατικών δηµόσιων διοικήσεων και εποµένως, θα 

πρέπει σε ότι αφορά την: 

� Αποδοτικότητα: Μέχρι το 2010, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα πρέπει 

να αυξήσει την αποδοτικότητα σε ποσά που αντιστοιχούν µε το 1% του 

Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος. 

� Αποτελεσµατικότητα: Μέχρι το 2010, οι δηµόσιες διοικήσεις πρέπει να 

διαθέτουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις προϊόντα και υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας. 

5. Ηλεκτρονικές δηµόσιες προµήθειες. 

     Τα κράτη πραγµατοποιούν προµήθειες που αντιστοιχούν µε το 15% του 

Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση µπορεί 

να συνεισφέρει στη βελτίωση των διαδικασιών των δηµόσιων προµηθειών. Ο 

στόχος στον τοµέα αυτόν είναι: Μέχρι το 2010, οι κρατικές προµήθειες πρέπει 

να γίνονται ηλεκτρονικά έτσι ώστε όλες οι εταιρίες να µπορούν να 

συµµετέχουν στους σχετικούς διαγωνισµούς. 

6. ∆ιασυνοριακές υπηρεσίες. 

     Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση µπορεί να διευκολύνει την ελεύθερη 

διακίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών µεταξύ των 

κρατών-µελών και να συµβάλει στη δηµιουργία της ενωµένης Ευρώπης. Έτσι, 

το επόµενο ορόσηµο είναι: 

Μέχρι το 2100, πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ευρωπαϊκές διασυνοριακές 

εφαρµογές για την πρόνοια, την ανεύρεση εργασίας, την απόκτηση αδειών, 

την ίδρυση νέων εταιριών, την απόδοση του ΦΠΑ κλπ. 

     Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδιορίζει τα 

επόµενα ορόσηµα και προετοιµάζει την τρίτη γενιά δράσεων για την 



ηλεκτρονική διακυβέρνηση. ∆υστυχώς, η χώρα µας στο παρελθόν δεν 

παρακολούθησε τις εξελίξεις και περιορίστηκε στην ανάπτυξη 

ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων που δεν αντικατοπτρίζουν τη 

φιλοσοφία και τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Τώρα, η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης του ΥΠΕΣ∆∆Α σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς 

χαράζει εθνική στρατηγική και δροµολογεί την πρώτη "τριλογία" έργων που θα 

θεµελιώσουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη χώρα µας. Τα έργα αυτά 

αποσκοπούν στη δηµιουργία ενιαίας πρόσβασης, στην τυποποίηση και 

ασφάλεια των συναλλαγών ως εξής: 

1. ∆ηµιουργία εθνικής δηµόσιας πύλης στο ∆ιαδίκτυο. 

Η πύλη θα συνδέεται µε τις δηµόσιες διαδικτυακές τοποθεσίες και θα αποτελεί 

το µοναδικό σηµείο εισόδου για τη διενέργεια online συναλλαγών. 

2. ∆ηµιουργία εθνικού συστήµατος αυθεντικοποίησης και ασφάλειας των 

συναλλαγών. 

Το σύστηµα αυθεντικοποίησης θα ελέγχει την ταυτότητα των συµβαλλόµενων 

µερών και θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα και νοµιµότητα των online 

συναλλαγών. 

3. ∆ηµιουργία και θεσµοθέτηση Εθνικού Συστήµατος ∆ιαλειτουργικότητας. 

Με το έργο αυτό θα αναπτυχθούν και θα θεσµοθετηθούν ενιαίοι κανόνες για 

την ηλεκτρονική επικοινωνία των δηµόσιων υπηρεσιών. 

     Τα τρία αυτά έργα οριοθετούν τη φάση "εισόδου" στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και καθορίζουν το τεχνικό και θεσµικό πλαίσιο που είναι 

απαραίτητο για τη δηµιουργία online συναλλαγών. Χωρίς αυτό το πλαίσιο δεν 

µπορεί να γίνουν νόµιµες ηλεκτρονικές συναλλαγές και εποµένως δεν έχει 

νόηµα να οµιλούµε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Για αυτόν το λόγο τα 

παραπάνω έργα θεωρούνται ως το "εναρκτήριο λάκτισµα" για τη δηµιουργία 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα µας. 

(Πηγή: Ειδικό Αφιέρωµα: Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, Ελλάδα, 2005 [online] 

διαθέσιµο από: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials) 

 

4.1. Η Εµπειρία της Ελλάδας 

     Επικεντρώνοντας στα του οίκου µας, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή η πλέον ολοκληρωµένη ελληνική ηλεκτρονική δηµόσια υπηρεσία 



είναι το TAXISnet, που πλέον βρίσκεται και σε φάση αναβάθµισης. Η 

ηλεκτρονική δραστηριότητα των περισσότερων δηµόσιων οργανισµών αφορά 

µόνο στην παροχή πληροφοριών µέσω των web σελίδων τους, αν και, κατά 

µέσο όρο, τελικά η χώρα µας βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο του ευρωπαϊκού 

πλαισίου ηλεκτρονικής ωρίµανσης. Σε αυτήν τη δεύτερη θέση µάς ανεβάζουν 

εκτός του TAXISnet, το site του ΟΑΕ∆ µε την υπηρεσία ηλεκτρονικής εύρεσης 

εργασίας, το ΙΚΑnet και το site του Εθνικού Τυπογραφείου. Παράλληλα, 

σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η φιλοσοφία της ΕΕ, που ακόµα και την 

παροχή πληροφοριών ηλεκτρονικά, κάποιες φορές την αποδέχεται ως 

ηλεκτρονική υπηρεσία. Για παράδειγµα, η πληροφόρηση που δίνεται µέσω 

του site των ΚΕΠ προσµετράται από την Κοινότητα ως ηλεκτρονική υπηρεσία. 

     Αξίζει να σηµειώσουµε πάντως ότι, πέραν των υποχρεώσεών µας περί 

δαπανών και απορροφήσεων του επιχειρησιακού προγράµµατος για την ΚτΠ, 

ως το 2008 οφείλουµε να έχουµε "on air" τουλάχιστον 10 από τις συνολικά 20 

βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΕ. 

Ας δούµε όµως λίγο πιο αναλυτικά δύο ολοκληρωµένες ελληνικές 

ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες. 

 

4.1.1. TAXIS net: ∆ιευθέτηση φορολογικών εκκρεµοτήτων µέσω ∆ιαδικτύου 

 

     Το TAXISnet είναι η υπηρεσία που 

παρέχει στους φορολογούµενους τη 

δυνατότητα να διευθετούν τις 

εκκρεµότητές τους µε τις ∆ΟΥ µέσω 

Internet, χωρίς ουρές, ταλαιπωρία και 

σπατάλη πολύτιµου χρόνου. Το έργο 

TAXIS συµπεριλαµβάνεται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κλεισθένης" 

(Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και 

συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η 

υπηρεσία TAXISnet συγχρηµατοδοτείται και αυτή από το πρόγραµµα 

"Κλεισθένης" και αποτελεί µία ακόµη δράση της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφορικών Συστηµάτων προς την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). 



    Από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίας TAXISnet µπορούν να εξυπηρετηθούν 

όσοι φορολογούµενοι επιθυµούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9, Ε14 και ειδικό ενηµερωτικό 

σηµείωµα. Επίσης από το TAXISnet µπορούν να εξυπηρετηθούν όσοι πολίτες 

αλλά και επιχειρήσεις επιθυµούν να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. 

    Όποιος επιθυµεί να υποβάλει φορολογική δήλωση ή περιοδική δήλωση 

πρέπει προηγουµένως να έχει κάνει εγγραφή στο σύστηµα. Ο 

ενδιαφερόµενος χρήστης επισκέπτεται τη σχετική ηλεκτρονική σελίδα της 

Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων 

(https://www.taxisnet.gr/web/default.html), συµπληρώνει τη φόρµα εγγραφής 

και την υποβάλλει. Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί ελέγχονται και, εφόσον 

πιστοποιηθεί η ορθότητά τους, εκδίδεται ένας κωδικός χρήστη (username) και 

µια συνθηµατική λέξη (password), τα οποία και αποστέλλονται ύστερα από 

λίγες ηµέρες στο νέο χρήστη, στη διεύθυνση email που έχει καταχωρίσει στη 

φόρµα εγγραφής. 

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων θα χρησιµοποιεί, στην πλήρη 

ανάπτυξή της: 

� ∆ιαπιστευτήρια σύνδεσης 

� Πρωτόκολλα ασφαλούς επικοινωνίας µε τους χρήστες 

� Ηλεκτρονικές υπογραφές 

Τα µέτρα αυτά καθιστούν αδύνατη την υποκλοπή ή παραποίηση των 

στοιχείων που αποστέλλονται. 

     Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων έχει αναπτυχθεί σύµφωνα 

µε τους αναγκαίους κανόνες ασφαλείας. Οι πληροφορίες των δηλώσεων που 

διακινούνται µέσω Internet προστατεύονται µε κρυπτογράφηση, σύµφωνα µε 

τα σύγχρονα πρότυπα. Οι κωδικοί ονόµατος και τα συνθηµατικά που 

εκδίδονται από το υπουργείο Οικονοµικών για κάθε χρήστη είναι µοναδικά και 

προσωπικά γι' αυτόν. Κάθε πολίτης ή επιχείρηση που εγγράφεται στην 

υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων είναι υπεύθυνος για την 

υποβολή δήλωσης που πραγµατοποιείται µε χρήση του κωδικού του 

ονόµατος και συνθηµατικού. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόµα και εάν ο 

χρήστης αποφασίσει, µε δική του πρωτοβουλία, να γνωστοποιήσει το κωδικό 

του όνοµα και το συνθηµατικό στον φοροτεχνικό ή λογιστή µέσω του οποίου 

υποβάλλει τη δήλωσή του. 



Νοµοθεσία 

� Εγκύκλιος 1048 / 2003 "Όροι και προϋποθέσεις υποβολής των ετήσιων 

∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων 

ηλεκτρονικά, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών"  

� Εγκύκλιος 1036 / 2001 "Όροι και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων 

Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων µε ηλεκτρονικά µέσα". 

� Εγκύκλιος 1055 / 2001 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της 

περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. µε ηλεκτρονικά µέσα.  

� Εγκύκλιος 1157 / 2001 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 ΚΒΣ µε 

χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας  

� Εγκύκλιος 1257 / 2001 Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών 

δηλώσεων Φ.Π.Α. µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου (Τaxisnet).  

� Υπ. Απόφαση 1042252 / 2002 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 

µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου (ΤAXISnet), από τους 

υποκείµενους που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.  

� Υπουργική Απόφαση 1014179/258/Α0012/ 2001 Όροι και 

προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος 

Φυσικών Προσώπων µε ηλεκτρονικά µέσα.  

 

(Πηγή: ∆ιευθέτηση φορολογικών εκκρεµοτήτων µέσω διαδικτύου, Ελλάδα 

[online] διαθέσιµο από: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials) 

 

4.1.2. ΙΚΑnet 

 

 

     Ο χρήστης µπορεί µέσω του δικτυακού τόπου του ΙΚΑ 

(http://www.ika.gr/) να υποβάλει την Αναλυτική Περιοδική του 

∆ήλωση και να τυπώσει και να συµπληρώσει πληθώρα 

εντύπων όπως : 

� Αίτηση - ∆ήλωση Απογραφής Εργοδότη  

� Αναγγελία Απασχόλησης Προσωπικού σε Οικία  

� Αίτηση - ∆ήλωση Απογραφής Εργοδότη  



� Έντυπο Αίτησης - ∆ήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση 

Προσωπικού σε Οικία)  

� Έντυπο Αίτησης - ∆ήλωσης Απογραφής Οικοδοµοτεχνικού Έργου  

� Αίτηση - ∆ήλωση Απογραφής Οικοδοµοτεχνικού Έργου  

� ∆ήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη  

� ∆ήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης 

(Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)  

� Αίτηση - ∆ήλωση Μεταβολών Οικοδοµοτεχνικού Έργου  

� ∆ήλωση Μεταβολών Οικοδοµοτεχνικού Έργου  

� Βεβαίωση Εργοδότη  

� Αίτηση Επανέκδοσης Ατοµικού Λογαριασµού Ασφάλισης  

� ∆ήλωση ∆ιαφωνίας επί των Ασφαλιστικών Στοιχείων  

� Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης  

� Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης ∆ηµόσιου Έργου  

� Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής (µε fax)  

� Έντυπο ∆ήλωσης Υποβολής ΑΠ∆ και Καταβολής Εισφορών  

� Αίτηση Απογραφής Άµεσα Ασφαλισµένου  

� ∆ήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισµένου  

� Αιτήσεις Συνταξιοδότησης κ.ά. 

     Τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ µπορούν να χρησιµοποιήσουν όλοι οι 

εργοδότες, φυσικά ή µη φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΜΕ και ΑΦΜ, οι 

ιδιώτες/Κύριοι Οικοδοµοτεχνικών Έργων που διαθέτουν µόνο ΑΜΟΕ και οι 

Εταιρίες χωρίς ΑΜΕ που δεν απασχολούν προσωπικό στην έδρα τους αλλά 

εκτελούν Οικοδοµοτεχνικά Έργα (διαθέτουν δηλαδή µόνο ΑΜΟΕ). 

     Ο χρήστης πρέπει αρχικά, προκειµένου για Αναλυτικές Περιοδικές 

∆ηλώσεις (ΑΠ∆), να εγγραφεί στην υπηρεσία µέσω της βασικής σελίδας των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο χρήστης δίνει το e-mail του και το σύστηµα του 

αποστέλλει έναν προσωρινό κωδικό για να ολοκληρώσει την εγγραφή του. Οι 

τελικοί προσωπικοί του κωδικοί (PIN και PUK) θα του αποσταλούν µέσω 

ταχυδροµείου. Όταν ο χρήστης αποκτήσει username και password για το 

σύστηµα, µπορεί να συνδεθεί και να δει δηλώσεις που έχει ήδη υποβάλει 

αλλά και να εισαγάγει νέα δήλωση. 

 

 



Νοµοθεσία 

� Υπ. Απόφαση Φ11321/30819/1997 / 2004 Τροποποίηση του 

Κανονισµού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρµογή της Αναλυτικής 

Περιοδικής ∆ήλωσης. ΦΕΚ Β/496  

� Υπ. Απόφαση Φ.21 /2002 Όροι και προϋποθέσεις υποβολής 

Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (ΑΠ∆) µέσω διαδικτύου.  

� Νόµος 2972/2001 Εκσυγχρονισµός της οργάνωσης και της λειτουργίας 

του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις.  

� Υπ. Απόφαση Φ21/544 /2002 Κανονισµός διαδικασιών ασφάλισης για 

την εφαρµογή της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης.  

 

(Πηγή: ∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ), Ελλάδα [online], 

διαθέσιµο από: http://www,go-online.gr/ebusiness/specials) 

 

4.1.3. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

Ο δικτυακός τόπος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(http:/www.kep.gov.gr) έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για την 

ηλεκτρονική πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών από το 

σπίτι ή το γραφείο τους. Ο δικτυακός τόπος ενηµερώνεται 

καθηµερινά µε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που καλύπτουν 

όλο το εύρος του ∆ηµόσιου Τοµέα, καθιστώντας τον το σηµείο 

αναφοράς στο ∆ιαδίκτυο για τις συναλλαγές µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 

Επιπρόσθετα, δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν 

ηλεκτρονικές αιτήσεις προς τα ΚΕΠ για µία σειρά ∆ιοικητικών διαδικασιών οι 

οποίες αφορούν στα παρακάτω: 

� Άδειες επαγγέλµατος 

� Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων 

� Βεβαιώσεις από την Αστυνοµία 

� Βεβαιώσεις για τα Άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

� Γάµος - διαζύγιο 

� Γέννηση 

� ∆ΟΑΤΑΠ 

� Εκπαιδευτικοί 

� Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 



� Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 

� Καταναλωτές 

� Κατοικία 

� Κτηνοτροφία – Πτηνοτροφία – Μελισσοκοµία 

� Μητρώα αρρένων 

� Ναυτιλία (Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού) 

� Νοσηλεία 

� Ξένες γλώσσες 

� Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) 

� ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) 

� Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 

� Οικογένεια 

� Πληρώµατα εµπορικών πλοίων 

� Ποινικό µητρώο – Ποινική δίωξη 

� Πολεοδοµία – Σχέδιο πόλης 

� Συντάξεις 

� Ταµείο Νοµικών και Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης ∆ικηγόρων 

(ΚΕΑ∆) 

� Τρίτη ηλικία 

� ΤΣΑΥ 

� ΤΣΜΕ∆Ε 

� Υγεία 

Επίσης στα ΚΕΠ λειτουργεί και το σύστηµα WAP ή Wireless Application Protocol 

(Πρωτόκολλο Ασύρµατων Εφαρµογών), το οποίο σχεδιάστηκε αρχικά για να 

επιτρέψει στους χρήστες των κινητών τηλεφώνων να έχουν πρόσβαση, 

ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, σε διάφορες πληροφορίες που αντλούνται 

από ειδικά διαµορφωµένες «ιστοσελίδες». Πριν από το WAP η πρόσβαση σε 

online πληροφορίες από το κινητό τηλέφωνο µπορούσε να γίνει µόνο µε την 

παράλληλη χρήση κάποιου ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με το WAP όµως το 

«surfing» µπορεί να γίνει από την οθόνη οποιουδήποτε κινητού, ακόµη και αν 

η οθόνη του έχει περιορισµένες διαστάσεις. Φυσικά οι «ασύρµατες 

ιστοσελίδες» δεν έχουν καµία οµοιότητα µε τις ιστοσελίδες που οι χρήστες 

µπορούν να δουν µέσω του World Wide Web και των Η/Υ. 



Σχεδόν όλα τα κινητά τηλέφωνα της αγοράς ενσωµατώνουν πλέον το WAP, 

επιτρέποντας την ασύρµατη ανάκτηση πληροφοριών και πολλές φορές 

λογοτύπων, µελωδιών κ.α. Μέρος των πρωτοκόλλων του WAP άλλωστε 

χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των multimedia στοιχείων των MMS. 

Σύµφωνα µε το WAP Forum, το WAP έχει χρησιµοποιηθεί επίσης σε PDAs, 

pagers, ασύρµατα τηλέφωνα κ.α. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της WAP έκδοσης του διαδικτυακού χώρου των 

Κ.Ε.Π είναι:  

http://wap.kep.gov.gr και εκεί µπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν :  

� Τα νέα της επικαιρότητας  

� ∆ιαδικασίες από τον Οδηγό του πολίτη  

� Στοιχεία και διευθύνσεις δηµοσίων υπηρεσιών  

� Στοιχεία και διευθύνσεις Κ.Ε.Π.  

� Προσωπικούς φακέλους πολιτών  

 

4.2. Ο µακρύς δρόµος του ελληνικού e-Government 

     Ο σχεδιασµός της Ελληνικής Κυβέρνησης αναπτύσσεται σε συµφωνία µε 

τους στόχους που έχουν τεθεί από το eEurope, το αρµόδιο πρόγραµµα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του οποίου τα κράτη-µέλη έχουν αναλάβει 

δεσµεύσεις για την παροχή φθηνότερης και ταχύτερης πρόσβασης στο 

διαδίκτυο στους πολίτες, τη λήψη µέτρων ενθάρρυνσης της χρήσης του 

διαδικτύου, καθώς και τη ψηφιοποίηση υπηρεσιών σε κρίσιµους τοµείς 

συναλλαγών των πολιτών µε το Κράτος.  

     Έχει υποστηριχθεί ότι η ψηφιακή επανάσταση επιταχύνει τις οικονοµικές 

εξελίξεις, τόσο στη δηµόσια, όσο και στην ιδιωτική σφαίρα δραστηριότητας. 

Καθώς στη νέα οικονοµία οι ευθύνες των κέντρων χάραξης στρατηγικής 

αυξάνονται και περιπλέκονται, η Πολιτεία καλείται να διαδραµατίσει κεντρικό 

ρόλο µε συντονιστικές και ρυθµιστικές αρµοδιότητες. Σε επίσκεψή του στην 

Αθήνα, ο Walter Cernoia, επικεφαλής του European Investment Fund (επ’ 

ευκαιρία της συνεργασίας του EIF µε την Εθνική Επιχειρηµατικών 

Συµµετοχών) επεσήµανε την αυξηµένη ευθύνη του Κράτους στους τοµείς 

εισαγωγής και συντήρησης των χρηµατοδοτικών µηχανισµών που θα 

ενισχύσουν την ανάπτυξη της νέας οικονοµίας.  



     Σε ψηφιακά αναπτυσσόµενες χώρες όπως η Ελλάδα, η ανάπτυξη του e-

Government απαιτεί στέρεες και σύγχρονες βάσεις, δεδοµένου ότι έχει να 

επιτελέσει έναν ακόµη στόχο: να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναµη για την 

εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στον πληθυσµό.  

     Το ελληνικό Κράτος καλείται να λειτουργήσει στην αιχµή των ψηφιακών 

εξελίξεων, εφαρµόζοντας τα πλέον σύγχρονα κριτήρια διαχείρισης και 

αξιολόγησης επενδύσεων σε µία νέα αγορά η οποία χαρακτηρίζεται από 

διαρκείς µεταβολές. Τα κεφάλαια που αναµένεται να διοχετευθούν τα 

προσεχή χρόνια στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και η ενεργός κρατική επενδυτική 

δράση που επιτάσσει η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων, 

ενδυναµώνουν την κρατική εξουσία, ανάγοντας τις αρµόδιες υπηρεσίες σε 

κύριους ρυθµιστές του εθνικού ψηφιακού µέλλοντος.  

     Η υιοθέτηση και η ευρεία χρήση του διαδικτύου ως µέσου επικοινωνίας, 

διενέργειας συναλλαγών, αλλά και ως εργαλείου αναβάθµισης της σχέσης 

πολιτών-Κράτους διέρχεται µέσα από πολλά στάδια δοµικών µεταβολών του 

ίδιου του οικονοµικού και κοινωνικού τοπίου. Στο πλαίσιο αυτό, η φαινοµενική 

ισχυροποίηση του Κράτους υπό τον ψηφιακό µανδύα δεν αρκεί για να 

αναιρέσει τα µηνύµατα που εκπέµπονται από τις παραδοσιακές στρεβλώσεις 

της ελληνικής αγοράς (πελατειακές σχέσεις, αδιαφάνεια, χαµηλή 

παραγωγικότητα, συµπτώµατα διαφθοράς, κλπ.), οι οποίες αλλοιώνουν τον 

χαρακτήρα της σύγχρονης επιχειρηµατικότητας.  

     Στο πρόσφατο παρελθόν, η ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν εκείνη που 

ανέλαβε την “εκπαίδευση” του ελληνικού κοινού στο διαδίκτυο, που αποτελεί, 

προς τον παρόν, την κύρια πλατφόρµα ανάπτυξης της ψηφιακής 

επανάστασης. Οι επικοινωνιακές στρατηγικές των πρώτων διαδικτυακών 

πυλών και των καταστηµάτων ηλεκτρονικού εµπορίου που 

δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική ψηφιακή αγορά συνέβαλαν στην αργή, 

αλλά οµολογουµένως σταθερή, αύξηση της διείσδυσης του Νέου Μέσου στον 

πληθυσµό.  

     Σήµερα, που διεθνώς οι υπερβολικές προσδοκίες για την εµπορική 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών έχουν κλονιστεί και τα εγχειρήµατα της 

ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας έχουν χάσει τον δυναµισµό τους, το Κράτος 

καλείται να καλύψει µε γοργά βήµατα την υστέρηση που το ίδιο είχε επιδείξει 

τα τελευταία χρόνια και να αναλάβει τον ρόλο που του αρµόζει.  



     Στη χώρα µας, οι ευθύνες του κρατικού µηχανισµού είναι αυξηµένες 

δεδοµένου ότι, εδώ και δεκαετίες, η κυβερνητική πολιτική που ανέπτυξε και 

διατήρησε το Κράτος-επιχειρηµατία έχει καταστεί υπεύθυνη για την 

καθυστερηµένη ωρίµανση της ιδιωτικής επιχειρηµατικής δράσης και εντέλει 

για την αδυναµία της να ανταπεξέλθει στην εµφάνιση συγκυριακών 

φαινοµένων ύφεσης. ‘Άλλωστε, όπως ξεκάθαρα επισηµαίνει και ο ΟΟΣΑ, 

“ήταν µόλις στα µέσα της δεκαετίας του 1990 όταν, για πρώτη φορά στη 

µεταπολεµική ιστορία της Ελλάδας, η εγχώρια στρατηγική οικονοµικής 

ανάπτυξης στράφηκε, από την κρατική διαχείριση, στις δυνάµεις της αγοράς”.  

(Πηγή: Ο µακρύς δρόµος του Ελληνικού e-Government, Ελλάδα [online], 

διαθέσιµο από: http://www.disabled.gr/lib/?p=7431) 

 

4.3. Η Κατάσταση στην Ευρώπη 

     Αν και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δε γνωρίζουν µεγάλη 

άνθηση στην Ευρώπη για το σύνολο των χωρών της, σηµαντικό είναι, όπως 

αποκαλύπτει έρευνα για λογαριασµό της ΕΕ, ότι οι χρήστες που αξιοποιούν 

τις ηλεκτρονικές κυβερνητικές υπηρεσίες είναι κατά πλειονότητα 

ευχαριστηµένοι, ενώ δηλώνουν εµπιστοσύνη για τις online συναλλαγές τους 

µε το ∆ηµόσιο. Σε χαµηλά επίπεδα εξακολουθεί να παραµένει η διείσδυση 

των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) στα κράτη-µέλη 

της ΕΕ. Ανάλογη, βέβαια, είναι η κατάσταση που επικρατεί και στα λοιπά 

κράτη του ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου.  

     Αναλυτικά, ο µέσος όρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο 

στην Ευρώπη κυµαίνεται µεταξύ 5 µε 10% των συνολικών συναλλαγών, όπως 

αποκαλύπτει έρευνα µε την επωνυµία «User Satisfaction and Usage Survey 

of eGovernment services», δηλαδή «Ικανοποίηση από τη χρήση των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης και εξέταση χρήσης», που 

πραγµατοποιήθηκε στα έτη 2003 και 2004 σε 17 χώρες, από ερευνητικό 

κονσόρτσιουµ και υπό την αιγίδα του τµήµατος e-Government της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

     Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το 90% των συναλλαγών του πλέγµατος της 

ηλεκτρονικής κυβέρνησης που είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν και µέσω 

∆ικτύου γίνονται τελικά µε τους παραδοσιακούς διαύλους επικοινωνίας µε το 

κράτος και τις δηµόσιες υπηρεσίες.  



     Μάλιστα, αρκετές χώρες βρίσκονται χαµηλότερα και αυτού του -

αναµφίβολα- χαµηλού ποσοστού. Ανάµεσά τους και η Ελλάδα, που ούτως ή 

άλλως είναι ουραγός της ΕΕ για την πλειονότητα των δράσεων µετάβασης 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Εξαιρέσεις αποτελούν η Νορβηγία και 

η ∆ανία εκ των σκανδιναβικών χωρών (Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία και 

∆ανία), αλλά και η Ιρλανδία, όπου παρατηρείται αυξηµένη χρήση των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης από τους πολίτες, γεγονός, άλλωστε, 

που ήταν σε κάποιο βαθµό αναµενόµενο λόγω και της µεγαλύτερης 

διείσδυσης του ∆ικτύου στις χώρες αυτές, που συνδέεται άµεσα και µε τις 

κλιµατολογικές συνθήκες. 

     Για του λόγου το αληθές, στη Νορβηγία, ο αριθµός των φορολογικών 

δηλώσεων που υποβλήθηκαν στην «εφορία» της νορβηγικού κράτους µέσω 

δικτυακής πλατφόρµας στην τελευταία διαθέσιµη οικονοµική χρήση, το 2003 

δηλαδή, καθώς οι σχετικές διαδικασίες για το 2004 δεν έχουν ολοκληρωθεί, 

προσέγγισε τις 1,1 εκατ. δηλώσεις, µέγεθος που αντιστοιχεί στο 35% του 

συνόλου των δηλώσεων που υποβλήθηκαν στη χώρα (3,1 εκατ. δηλώσεις).  

     Στη ∆ανία το ανάλογο ποσοστό κυµάνθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα, για 

να διαµορφωθεί τελικά στο 31%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 404 χιλ. 

δηλώσεις επί του συνόλου των 1,3 εκατ. φορολογικών δηλώσεων για το ίδιο 

έτος. Στη Σουηδία το ανάλογο ποσοστό κυµάνθηκε αρκετά χαµηλότερα, στο 

11%, που αντιστοιχεί σε 750 χιλ. ηλεκτρονικές δηλώσεις επί του συνόλου των 

6,8 εκατ. φορολογικών δηλώσεων που υπέβαλαν οι Σουηδοί. 

     Ερχόµενοι ελαφρά πιο νότια, παρατηρούµε ότι µικρότερος είναι ο αριθµός 

των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν µέσω του Internet στη 

Γερµανία. Συγκεκριµένα, ανήλθαν στο 4% του συνόλου, ποσοστό που 

αναλογεί σε 1,2 εκατ. δηλώσεις επί των 30 εκατ. φορολογικών δηλώσεων που 

υποβλήθηκαν, ενώ στο Βέλγιο µόλις το 1% των βέλγων φορολογουµένων 

επέλεξαν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση µέσω δικτυακής 

πλατφόρµας (57 χιλ. δηλώσεις επί του συνόλου των 5,6 εκατ. δηλώσεων). 

Αντίθετα, οι Ισπανοί παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στην αξιοποίηση του 

∆ικτύου για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, καθώς το 

14% αυτών υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση online. Το ποσοστό αυτό 

αντιστοιχεί σε 2,3 εκατ. δηλώσεις επί του συνόλου των 16,2 εκατ. δηλώσεων 

που υποβλήθηκαν στην Ισπανία. 



     Σηµαντικό είναι να τονιστεί ότι τα ευρήµατα της έρευνας αποτελούν ένα 

ακόµη τεκµήριο της βραδυπορίας υλοποίησης των στόχων της Λισαβόνας, 

που επιχειρήθηκε ως τις µέρες µας µέσω του ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 

eEurope, για τη µετάβαση των χωρών-µελών της ΕΕ στην ΚτΠ. Την περίοδο 

αυτή, µάλιστα, σε διαδικασία διαβούλευσης βρίσκεται η ΕΕ µε τις χώρες-µέλη 

της για το µέλλον της ΚτΠ.  

     Σύµφωνα δε µε συνάντηση των αρµόδιων κέντρων µετάβασης στην ΚτΠ 

των χωρών-µελών µε τα αρµόδια όργανα των Βρυξελλών, που 

πραγµατοποιήθηκε το Φεβρουάριο 2005 -διαπιστώσεις που εδράστηκαν ως 

επί το πλείστον στα αποτελέσµατα της έκθεσης Wim Kok το Νοέµβριο 2004- η 

Ευρώπη δεν αξιοποιεί στον καλύτερο δυνατό βαθµό τις ΤΠΕ, ενώ δεν 

πραγµατοποιεί τις αναγκαίες βάσει στόχων επενδύσεις σε έρευνα νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών, προκειµένου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά 

της και την ποιότητα ζωής των πολιτών της. 

     Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δροµολογηθεί διαδικασία διαµόρφωσης νέας 

ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ΚτΠ, που φέρει την επωνυµία i2010, η οποία 

και διαδέχεται το σχεδιασµό eΕurope. Υπενθυµίζεται ότι η νέα πρωτοβουλία, 

i2010, ανακοινώθηκε στις 30.01.2005 από την αρµόδια επίτροπο, Βιβιάν 

Ρέντινγκ. 

     Η έρευνα «User Satisfaction and Usage Survey of eGovernment services» 

συνάδει µε την κατεύθυνση της έντασης και εκπλήρωσης των στόχων του 

στρατηγικού σχεδιασµού της ΕΕ για τη µετάβαση των χωρών-µελών της στην 

ΚτΠ.  

Αιτία το γεγονός ότι η παρούσα έρευνα προσπάθησε να «αφουγκραστεί» τους 

χρήστες και να διερευνήσει τον τρόπο µε τον οποίο οι τελευταίοι 

αντιµετωπίζουν τη µετεξέλιξη των παραδοσιακών τρόπων συναλλαγής µε το 

κράτος σε ψηφιακούς διαύλους συναλλαγής (υπηρεσίες e-government). 

    Το ερευνητικό έργο διεξήχθη µε τη µέθοδο του δοµηµένου 

ερωτηµατολογίου και ήταν εστιασµένο σε 6 συγκεκριµένες υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής κυβέρνησης: α) την ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος, β) την περιοδική δήλωση ΦΠΑ, γ) τη δήλωση έναρξης 

επιτηδεύµατος, δ) την υποβολή προσφορών για δηµόσιες προµήθειες, ε) την 

αναζήτηση τίτλων σε βιβλιοθήκες και στ) την εγγραφή σε υψηλότερες 

βαθµίδες εκπαίδευσης. 



     Πάνω σ’ αυτές τις θεµατικές πλατφόρµες εξετάστηκε πολύπλευρα ο 

βαθµός ικανοποίησης των χρηστών από τις συγκεκριµένες υπηρεσίες. 

Μεθοδολογικά, για την πραγµάτωση της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν δύο 

διαφορετικά ερωτηµατολόγια: α) αυτό που απευθυνόταν στους δηµόσιους 

παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης (e-government 

administrators) και β) ένα ερωτηµατολόγιο που απάντησαν online οι χρήστες 

των παραπάνω υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης. 

      Ειδικότερα, το πρώτο ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε από δείγµα 253 

παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, µέσω e-mail ή τηλεφώνου, ενώ το 

δεύτερο από 48.228 χρήστες, εκ των οποίων οι 28.332 προέρχονταν από τον 

επιχειρηµατικό τοµέα ως άµεσα εµπλεκόµενοι, ενώ οι υπόλοιποι (19.896) 

ήταν απλοί πολίτες. Αξίζει να επισηµανθεί ότι το δεύτερο ερωτηµατολόγιο 

αναρτήθηκε σε 64 συνολικά δικτυακούς τόπους και απαντήθηκε από τους 

επισκέπτες αυτών online.  

      Αναγκαία επεξήγηση, που αφορά την ανάγνωση των ευρηµάτων της 

έρευνας, αποτελεί το ότι αυτά καταγράφουν τις εξελίξεις στις 6 από τις 17 

χώρες που συµµετείχαν στην έρευνα. Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα για τη Νορβηγία, τη ∆ανία, την Ισπανία, τη Σουηδία, τη 

Γερµανία και το Βέλγιο. Μεθοδολογικά αποφασίστηκε τελικώς να εδραστούν 

τα αποτελέσµατα της έρευνας στις 6 εκ των 17 χωρών που αυτή 

πραγµατώθηκε, προκειµένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις. Έτσι, δεν 

συµπεριλήφθηκαν στο στατιστικό εξαγόµενο αποτέλεσµα τα πολύ µεγάλα και 

τα πολύ µικρά ποσοτικά δείγµατα. 

     Εντούτοις, όπως επισηµαίνεται στην έρευνα, τα ευρήµατά της 

αποτυπώνουν µε αξιοπιστία ένα στιγµιότυπο της κατάστασης σε υπολογίσιµο 

αριθµό κρατών, καθώς επίσης και τις αντιλήψεις υπολογίσιµου αριθµού 

χρηστών από τα ίδια κράτη.  

     Τόσο οι απλοί χρήστες όσο και οι χρήστες που προέρχονταν από τους 

κόλπους της επιχειρηµατικής αγοράς και πήραν µέρος στην ερευνητική 

διεργασία, εξέφρασαν την εµπιστοσύνη τους στις υπηρεσίες online και έκαναν 

λόγο για συγκεκριµένα οφέλη που αποκοµίζουν χρησιµοποιώντας τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής κυβέρνησης.  

     Αναλυτικότερα, πλέον του 60% των χρηστών δήλωσαν ότι έµειναν «πολύ 

ικανοποιηµένοι» από τη χρήση των υπηρεσιών, ενώ µόνο το 10% δήλωσαν 



το ακριβώς αντίθετο («καθόλου ικανοποιηµένοι»). Το υπόλοιπο ποσοστό, 

περίπου το 30% δηλαδή, ανέφεραν ότι έµειναν «µετρίως» ή «σχεδόν 

ικανοποιηµένοι». Μάλιστα, το 75% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα 

προτείνουν στο κοντινό τους περιβάλλον τις υπηρεσίες που χρησιµοποίησαν, 

αποτιµώντάς τις ως χρήσιµες.  

     Σηµαντικό είναι να τονιστεί ότι στην ερώτηση «ποια είναι τα µεγαλύτερα 

οφέλη που αποκοµίσατε από τη χρήση των υπηρεσιών;» η συντριπτική 

πλειονότητα των χρηστών απάντησαν ότι εξοικονοµούν χρόνο, ενώ τόνισαν 

πως οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής κυβέρνησης παρέχουν ευελιξία. 

Συγκεκριµένα, οι χρήστες ανέφεραν ότι εξοικονοµούν κατά µέσο όρο 70 λεπτά 

για κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιούν online, σε σύγκριση µε το χρόνο 

που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της ίδιας διαδικασίας µέσω της 

παραδοσιακής οδού.  

     Έτσι, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στην εφορία µέσω 

της παραδοσιακής οδού διαρκεί κατά µέσο όρο 70 λεπτά περισσότερο από 

όσο θα διαρκούσε αν γινόταν online. Σηµειώνεται ότι στο απαιτούµενο 

χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση µιας off line διαδικασίας δεν 

περιλαµβάνεται ο απαιτούµενος χρόνος για την προσέγγιση της δηµόσιας 

υπηρεσίας. Για παράδειγµα, δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος που χρειάζεται 

ένας φορολογούµενος πολίτης για να επισκεφτεί την εφορία, να βρει θέση 

στάθµευσης, να περιµένει στην «ουρά» µέχρι να έρθει η σειρά του να 

εξυπηρετηθεί κλπ. Με τη διευκρίνιση αυτή, καθίσταται προφανές ότι το 

χρονικό διάστηµα που εξοικονοµείται µέσω της ηλεκτρονικής οδού είναι 

αδήριτα πολύ µεγαλύτερο. 

      Παράλληλα, και σε ότι αφορά την ευελιξία που προσδίδεται στους χρήστες 

των κυβερνητικών υπηρεσιών online, αυτοί µπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες e-government από οπουδήποτε και καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εικοσιτετραώρου, αντίθετα µε τους χρονικούς και τοπικούς περιορισµούς που 

είναι σύµφυτοι µε τις off line υπηρεσίες της δηµόσιας διοίκησης. Εκτός του 

χρόνου και της ευελιξίας, οι χρήστες ανέφεραν ότι µέσω των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής κυβέρνησης έχουν πρόσβαση σε περισσότερη και καλύτερη 

πληροφορία, εξοικονοµούν χρήµατα, οργανώνουν καλύτερα τις υποθέσεις 

τους και λαµβάνουν γρηγορότερα απαντήσεις στα ζητήµατα που τους 

απασχολούν. 



      Σχετικά µε τη χρηστικότητα των υπηρεσιών, µικρό ήταν το ποσοστό όσων 

ανέφεραν ότι δυσκολεύτηκαν να χρησιµοποιήσουν ορισµένη υπηρεσία e-

government. Πιο συγκεκριµένα, το 20% των απλών χρηστών και το 17% των 

επιχειρηµατικών έδωσαν αρνητική απάντηση στην ερώτηση «ήταν εύκολο να 

βρείτε την υπηρεσία;», ενώ το 13% των απλών και το 17% των 

επιχειρηµατικών χρηστών έδωσαν αρνητική απάντηση στην ερώτηση «ήταν 

εύκολη η χρήση της υπηρεσίας;». 

     Στο ίδιο πλαίσιο, το 11% των απλών και το 8% των επιχειρηµατικών 

χρηστών απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση «βρήκατε εύκολα το site;», ενώ 

στα ερωτήµατα «η γλώσσα ήταν κατανοητή;» και «είστε ικανοποιηµένος από 

την ταχύτητα;» το ποσοστό όσων απάντησαν αρνητικά και στις δύο 

κατηγορίες ήταν σχεδόν το ίδιο και κυµάνθηκε µεταξύ 7% και 9%. 

(Πηγή: Μελίδου Θ, Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση: Βραδυπορία στην υλοποίηση των 

στόχων της Λισαβόνας, 2005 [online], διαθέσιµο από: 

http://www.disabled.gr/lib/?p=8066) 

 

4.4. Ανταγωνιστικότητα και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

     Πρόσφατη έρευνα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που παρουσιάστηκε 

από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, διερευνά τη σχέση µεταξύ της 

ηλεκτρονικής κυβέρνησης και της ανταγωνιστικότητας των οικονοµιών, 

προχωρώντας σε µία αναλυτική επισκόπηση µίας σειράς κύριων ζητηµάτων 

µε καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των κύριων ζητηµάτων που πρέπει µία 

υγιής και ανταγωνιστική οικονοµία να προσέξει. Ο ρόλος της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης είναι σηµαντικός, καθώς βοηθάει στην επιτάχυνση της 

ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονοµιών. 

     Η Κοινωνία της Πληροφορίας, και ειδικότερα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

αναφέρονται συχνά ως βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την πρωτοβουλία "ανάπτυξη και εργασία". 

Εντούτοις, ο συσχετισµός µεταξύ του "µετασχηµατισµού" των δηµόσιων 

υπηρεσιών και µίας ανταγωνιστικότερης οικονοµίας - οδηγώντας έτσι σε 

ακόµα µεγαλύτερη ανάπτυξη, σε καλύτερες εργασίες και ένα αυξανόµενο 

βιοτικό επίπεδο - παραµένει µία σύνθετη και αόριστη έννοια. 



     Η ανταγωνιστικότητα µίας οικονοµίας έχει δύο συµπληρωµατικές 

διαστάσεις: την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται επιτυχώς στη 

διεθνή αγορά και τις ευκαιρίες για νέες θέσεις απασχόλησης του πληθυσµού. 

Με την πρώτη µατιά, ακούγεται αντιφατικό, η ανταπόκριση των επιχειρήσεων 

σε µία διεθνοποιηµένη αγορά όπου το κόστος αποτελεί συχνά ένα βασικό 

παράγοντα, συγχρόνως να αυξάνει τα πραγµατικά εισοδήµατα. Αποτελεί 

σίγουρα πρόκληση, και ένας από τους πλέον αποφασιστικούς παράγοντες 

επιτυχίας για την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού κόστους µε υψηλές αµοιβές 

είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία βασίζεται ολοένα και 

περισσότερο στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ). Οι ΤΠΕ αποτελεί πλέον τον κύριο παράγοντα που εξηγεί την εµφάνιση 

και την αύξηση του χάσµατος παραγωγικότητας µεταξύ της Ε.Ε. και των ΗΠΑ 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, που µπορεί να οδηγήσει σε ένα 

ακόµα µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης της διαφοράς στο ΑΕΠ, τα επίπεδα 

απασχόλησης και το βιοτικό επίπεδο. 

     Για τις ευρωπαϊκές οικονοµίες, που χαρακτηρίζονται από τη γήρανση των 

πληθυσµών, η τάση για αύξηση των περιορισµών στους προϋπολογισµούς 

και σε µερικές περιπτώσεις των υψηλών επιπέδων ανεργίας, καθιστά 

µονόδροµο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Και αυτό απαιτεί µε τη σειρά 

του την αύξηση της παραγωγικότητας, µέσω της καλύτερης αξιοποίησης των 

επενδύσεων στις ΤΠΕ σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες της 

κοινωνίας. Έτσι, η δηµόσια διοίκηση αποτελεί ενεργό µοχλό 

ανταγωνιστικότητας που επηρεάζει την οικονοµική δραστηριότητα µέσω της 

φορολογίας, των κοινωνικών δαπανών (στην εκπαίδευση, την έρευνα και την 

ανάπτυξη ή τις υποδοµές) και του θεσµικού πλαισίου (π.χ. σε σχέση µε τις 

πολιτικές στο περιβάλλον, κ.ά.). 

     Οι δηµόσιες υπηρεσίες διαδραµατίζουν έναν ιδιαίτερο οικονοµικό ρόλο στις 

ευρωπαϊκές οικονοµίες µε διαφορετικούς ρόλους π.χ. φορείς παροχής 

υπηρεσιών, εργοδότης, αγοραστής, κ.λπ. Παρότι η έρευνα δείχνει ότι δεν 

υπάρχει σαφής και καθαρή σχέση µεταξύ του µεγέθους και της ευρύτερης 

οικονοµικής επίδοσης, αναγνωρίζεται εντούτοις ότι η αποδοτικότητα και η 

παραγωγικότητα του δηµόσιου τοµέα ασκούν σηµαντική επίδραση στην 

ανταγωνιστικότητα. Η ενίσχυση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του 

δηµόσιου τοµέα συµβάλλουν στην ώθηση της ανταγωνιστικότητας µέσω της 



επίδρασης στην αύξηση παραγωγικότητας της ευρύτερης οικονοµίας. Έτσι, αν 

το κράτος και οι δοµές του γίνουν αποτελεσµατικά και πιο αποδοτικά, 

ενισχύουν την ποιότητα στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στην οικονοµία 

και τους πολίτες. 

     Η ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση υπόσχεται ακριβώς αυτό. Αναγκαία, 

όµως, συνθήκη αποτελεί η εξασφάλιση δύο στρατηγικών στόχων: η παροχή 

ενδο-υπηρεσιακών βελτιώσεων σε όλη τη δηµόσια διοίκηση και η µείωση του 

"κόστους" από τη µη συµµόρφωση για τους αποδέκτες των δηµόσιων 

υπηρεσιών. Οι αρχικές προσπάθειες για τη µέτρηση της επίδρασης από την 

προσπάθεια επίτευξης των συνθηκών αυτών στην ανταγωνιστικότητα, µε 

έµφαση στον οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο της ηλεκτρονικής δηµόσιας-

κυβέρνησης, γίνονται µε την ανάπτυξη σχετικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί 

στοχεύουν να προβλέψουν την περαιτέρω εξέλιξη στην αξιολόγηση της 

σχέσης µεταξύ της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης, της ανταγωνιστικότητας 

και της οικονοµικών επιδόσεων. Η επόµενη σύνοδος κορυφής για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση (φθινόπωρο 2005), θα εξετάσει από κοντά την 

πρόοδο και θα αποφανθεί για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 

επίτευξη των στόχων της επόµενης περιόδου. 

(Πηγή: Ειδικό Αφιέρωµα: Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, Ελλάδα, 2005 [online], 

διαθέσιµο από: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5.1. ∆ιαβουλεύσεις και Πρωτοβουλίες των Αρχών Προστασίας ∆εδοµένων 

σχετικά µε τα ζητήµατα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης           

     Όλες οι ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδοµένων έχουν εκφράσει κατά 

κάποιον τρόπο τις απόψεις τους σχετικά µε τα ζητήµατα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι δηµόσιες αρχές 

ζήτησαν επισήµως τη γνώµη των αρχών προστασίας δεδοµένων. Γενικά, 

αυτή η διαβούλευση απαιτείται επισήµως ώστε η δηµόσια διοίκηση να 

συµµορφώνεται µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από την εθνική 

νοµοθεσία για την προστασία δεδοµένων, στις περιπτώσεις που λαµβάνονται 

νοµοθετικά ή κανονιστικά µέτρα από τη δηµόσια διοίκηση, τα οποία έχουν 

αντίκτυπο στην προστασία των δεδοµένων, ή στην περίπτωση της εφαρµογής 

συγκεκριµένων ηλεκτρονικών διοικητικών διαδικασιών. Όσον αφορά το θέµα 

αυτό, αρκετές αρχές ανέφεραν ότι η συγκεκριµένη υποχρέωση διαβούλευσης 

µε την αρχή προστασίας δεδοµένων δεν τηρείται συστηµατικά από τις αρχές. 

Η δηµόσια διοίκηση µπορεί επίσης να ζητεί τη γνώµη της εν λόγω αρχής κατά 

βούληση για ζητήµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

     Οι αρχές προστασίας δεδοµένων µπορούν επίσης να διατυπώσουν τη 

γνώµη τους σε δηµόσιες συζητήσεις ή επ’ ευκαιρία ανταλλαγών απόψεων 

σχετικά µε το θέµα που διοργανώνουν οι δηµόσιες αρχές. Αυτό συνέβη στη 

Γαλλία όπου η «Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ατοµικών Ελευθεριών» 

(CNIL) συνεργάστηκε µε την κυβέρνηση στη δηµόσια συζήτηση που διεξήχθη 

σχετικά µε τα ζητήµατα αυτά και δηµοσίευσε τα πρώτα στοιχεία των σχετικών 

απόψεων στην τελευταία ετήσια έκθεσή της, ή στο Ηνωµένο Βασίλειο όπου 

δεν ζητήθηκε επισήµως η γνώµη του Επιτρόπου Πληροφοριών από τις 

δηµόσιες αρχές, ο οποίος διατύπωσε τη γνώµη του σχολιάζοντας διάφορες 

κυβερνητικές προτάσεις ή συµµετέχοντας σε δηµόσιες διαβουλεύσεις. 

     Οι απόψεις των αρχών προστασίας δεδοµένων για τα ζητήµατα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µπορεί επίσης να είναι αποτέλεσµα ιδίας 

πρωτοβουλίας. Στις Κάτω Χώρες, για παράδειγµα, η αρχή ανέλαβε 

πρωτοβουλία και εξέφρασε τις απόψεις της σχετικά µε το θέµα χωρίς 

συγκεκριµένη αφορµή. 



     Τέλος, µερικές αρχές µπορούν να ανήκουν σε οµάδες εργασίας 

συγκεκριµένων σχετικών µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (συγκεκριµένα 

στην Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Γαλλία) ή να έχουν ζητήσει να 

ενηµερώνονται για την εξέλιξη συγκεκριµένων σχεδίων (Πορτογαλία). 

     Οι διαβουλεύσεις και οι πρωτοβουλίες των αρχών µπορούν να σχετίζονται 

µε το γενικό πλαίσιο της ανάπτυξης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, ή µε συγκεκριµένα ζητήµατα. 

     Οι συνεισφορές των διαφόρων αντιπροσωπειών αποδεικνύουν ότι τα 

θέµατα που απασχόλησαν τις αρχές είναι ποικίλα. Κατ’ αρχήν, µπορεί να είναι 

µια άποψη που αφορά γενικά σχέδια, όπως, στην Ισπανία, η καθιέρωση µιας 

ηλεκτρονικής ταυτότητας ή η εφαρµογή ενός γενικού σχεδίου προώθησης της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· στη Σουηδία, η υλοποίηση µιας «κοινής 

πολιτικής» από την Ένωση Τραπεζών της Σουηδίας και το Ταχυδροµείο 

σχετικά µε την ηλεκτρονική ταυτότητα· στην Ιταλία, εκτός από την έκδοση 

ηλεκτρονικής ταυτότητας, η εφαρµογή ενός σχεδίου εθνικής εµβέλειας για την 

ίδρυση ενός «ενιαίου δικτύου δηµόσιας διοίκησης», δηλ. ενός ηλεκτρονικού 

δικτύου που συνδέει όλες τις διοικητικές αρχές της χώρας. 

     Οι αρχές προστασίας δεδοµένων µπορεί επίσης να παρεµβαίνουν σε 

περίπτωση εφαρµογής συγκεκριµένων ηλεκτρονικών διοικητικών 

διαδικασιών, όπως, αυτές που αφορούν την προσωπική φορολογία, την 

ηλεκτρονική φορολογική δήλωση εισοδήµατος και την ηλεκτρονική καταβολή 

φόρου, αυτές που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, την ηλεκτρονική δήλωση 

και αποζηµίωση ιατρικών δαπανών (Ισπανία, Γαλλία) κτλ. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι αρχές προστασίας δεδοµένων δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

ζήτηµα της προστασίας δεδοµένων. 

     ∆ιατυπώθηκαν επίσης απόψεις σχετικά µε την περίπτωση εισαγωγής στην 

εθνική νοµοθεσία συγκεκριµένων διατάξεων, όπως η ευρωπαϊκή οδηγία για 

τις ηλεκτρονικές υπογραφές. 

  

5.2. Κατάσταση Ανάπτυξης των ∆ηµοσίων Ηλεκτρονικών ∆ιοικητικών 

∆ιαδικασιών 

     Η συγκεκριµένη ερώτηση αποσκοπούσε στην εξακρίβωση, σε κάθε χώρα, 

του επιπέδου ανάπτυξης των ηλεκτρονικών διοικητικών διαδικασιών, καθώς 

και του αντίστοιχου επιπέδου ασφαλείας που έχει υλοποιηθεί, σύµφωνα µε 



τον κατάλογο των 20 βασικών διαδικασιών στις οποίες πρέπει να υπάρχει 

ηλεκτρονική πρόσβαση, µε βάση το σχέδιο δράσης e-Europe που 

καταρτίστηκε ενόψει του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Φέιρα (Ιούνιος 2000). 

Μόνο οκτώ χώρες συµπλήρωσαν τον κατάλογο. Με εξαίρεση το Βέλγιο και τη 

Γερµανία, όλες οι αρχές προστασίας δεδοµένων συνεργάστηκαν στα σχέδια 

των ηλεκτρονικών διοικητικών διαδικασιών που υλοποιήθηκαν στη χώρα 

τους. 

     Γενικά, οι παρατηρήσεις των αρχών προστασίας δεδοµένων αφορούσαν 

κυρίως µέτρα ασφαλείας, και πιο συγκεκριµένα µέτρα ταυτοποίησης και 

εξακρίβωσης στοιχείων των χρηστών, καθώς και φορέων ή επαγγελµατιών µε 

άδεια πρόσβασης σε εφαρµογές ηλεκτρονικών διοικητικών διαδικασιών. 

Οµοίως, η κρυπτογράφηση δεδοµένων κατά τη µετάδοσή τους αποτελεί µέτρο 

ασφαλείας που γενικά συνιστάται καθώς επίσης και, σε µικρότερο βαθµό, η 

κρυπτογράφηση κατά την αποθήκευση δεδοµένων και η εφαρµογή 

λειτουργιών καταγραφής δεδοµένων και αρχείων καταγραφής (Πορτογαλία, 

Κάτω Χώρες, Γαλλία, Αυστρία). 

     Επιπλέον, οι αρχές προστασίας δεδοµένων συµφωνούν από κοινού ότι η 

ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διοικητικών διαδικασιών πρέπει να συνοδεύεται 

από µέτρα πληροφόρησης των πολιτών, ειδικά για τα δικαιώµατα που 

εκχωρούνται σε αυτούς σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την προστασία 

δεδοµένων. 

     Κατ’ αρχήν, όλες οι χώρες που αναφέρονται παραπάνω παρέχουν στους 

χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης σε µια ηλεκτρονική διαδικασία για τη 

φορολογική δήλωση εισοδήµατος, η οποία συχνά συνδέεται, επιπλέον, µε τη 

δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωµής (6 χώρες) και της ηλεκτρονικής 

παρακολούθησης του φακέλου από το χρήστη (6 χώρες επίσης). 

     Οµοίως, µεταξύ των ηλεκτρονικών διοικητικών διαδικασιών που 

παρέχονται στις επιχειρήσεις, η υπηρεσία που αναφέρεται συχνότερα 

σχετίζεται µε την ηλεκτρονική φορολογική δήλωση, τη δήλωση ΦΠΑ (8 χώρες) 

ή την άµεση φορολογία (6 χώρες). 

Συνεπώς, ο τοµέας της δηµόσιας οικονοµίας αποτελεί αναµφίβολα το 

προνοµιούχο πεδίο παρέµβασης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 



     Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες που 

παρέχονται σε αυτό το πεδίο γενικά αναπτύσσουν ένα υψηλότερο επίπεδο 

ασφάλειας σε σχέση µε άλλες ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες, µε αρκετές 

χώρες να δηλώνουν ότι έχουν καταλήξει σε συστήµατα ηλεκτρονικής 

υπογραφής (Φινλανδία, Ισπανία, Γαλλία), ή κρυπτογράφησης δεδοµένων 

(Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία). Στην Αυστρία, η πρόσβαση προστατεύεται 

µόνο µε τη χρήση κωδικών πρόσβασης. 

     Η διοικητική ειδοποίηση για την αλλαγή διεύθυνσης, στο βαθµό που αυτό 

το βήµα αποτελεί συνηθισµένη (ακόµα και επιβεβληµένη) διοικητική τυπική 

διαδικασία σε ένα µεγάλο αριθµό χωρών, είναι, µετά τον τοµέα της 

φορολογίας, η πιο συχνά αναφεροµένη ηλεκτρονική διοικητική διαδικασία, µε 

6 χώρες να δηλώνουν ότι παρέχουν αυτή την υπηρεσία, η οποία επίσης 

συσχετίζεται, σε 3 χώρες (Ισπανία, Φινλανδία, Νορβηγία), µε τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής παρακολούθησης του φακέλου από το χρήστη. Στις υπηρεσίες 

αυτές εφαρµόζονται διάφορα επίπεδα ασφάλειας σε κάθε χώρα, µε ορισµένες 

χώρες (Ισπανία, Φινλανδία) να έχουν θέσει σε εφαρµογή ένα σύστηµα 

ηλεκτρονικής υπογραφής. 

     Η επόµενη αναφερόµενη ηλεκτρονική διαδικασία είναι η αναζήτηση 

εργασίας, που επίσης έχει υλοποιηθεί σε 6 χώρες, και µερικές φορές 

συνοδεύεται από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των φακέλων 

των χρηστών (3 χώρες). Συνήθως, παρέχεται πρόσβαση σε αυτές τις 

διαδικασίες µέσω ονοµάτων χρήστη και κωδικών πρόσβασης, δηλαδή µέσω 

συµβατικών διαδικασιών ασφαλείας.  

      Επίσης, αναφέρθηκε ένας πλήρης κατάλογος από άλλες ηλεκτρονικές 

διαδικασίες, όπως αιτήσεις για άδειες ανοικοδόµησης, δανεισµός σε δηµόσιες 

βιβλιοθήκες, αιτήσεις για έγγραφα από το ληξιαρχείο, διαδικασίες 

καταχώρισης νέων εταιρειών, κοινωνικές εισφορές, σχέσεις των χρηστών µε 

επαγγελµατίες οργανισµών υγείας, εγγραφές σε σχολεία και πανεπιστήµια, 

εγγραφές για εξετάσεις, καταχώριση αριθµού κυκλοφορίας οχηµάτων, 

αποζηµίωση ιατρικών δαπανών και τέλος καταχώριση καταγγελιών (στις 

αστυνοµικές αρχές, στη δικαιοσύνη). Η τελευταία αυτή υπηρεσία γενικά 

συνδέεται µε µια υπηρεσία ταχυδροµείου. 

      Η ανάλυση των απαντήσεων που παρείχαν οι αρχές προστασίας 

δεδοµένων σχετικά µε την ασφάλεια των προαναφερθεισών διαδικασιών 



αποδεικνύει µεγάλη ανοµοιογένεια µεταξύ των περιπτώσεων, εκτός από 

ορισµένες υπηρεσίες, που αναµφίβολα θεωρούνται πιο «ευαίσθητες» (π.χ.: 

καταχώριση αριθµού κυκλοφορίας οχηµάτων, έλεγχος αποζηµιώσεων για 

ιατρικές δαπάνες, κτλ.) και οι οποίες φαίνεται να επιζητούν την εφαρµογή 

ειδικών µέτρων ασφαλείας. 

     Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να διεξαχθούν σηµαντικά συµπεράσµατα 

εκτός από την ένδειξη ότι καµιά χώρα µέχρι σήµερα – εκτός ίσως από τη 

Φινλανδία και τη ∆ανία – δεν έχει σαφή άποψη για τις προϋποθέσεις 

ασφαλείας που πρέπει να υλοποιηθούν σχετικά µε τις εφαρµογές 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

5.3. Πύλη Πρόσβασης 

     Η προσέγγιση της «πύλης πρόσβασης», δηλαδή η ανάπτυξη ενός 

µοναδικού σηµείου πρόσβασης στις ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες, έχει 

υλοποιηθεί ή σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στο µέλλον σε όλες σχεδόν τις χώρες 

που ασχολούνται µε αυτή τη µελέτη. Αυτή η γενική τάση εµφανίζεται στις 

χώρες στις οποίες υπάρχει ανάπτυξη τοποθεσιών στο διαδίκτυο που 

εξυπηρετούν κατά κάποιον τρόπο ως ανεξάρτητες πύλες πρόσβασης καθώς 

και στις χώρες στις οποίες δεν προϋπήρχε σχετικό σύστηµα. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, υπεύθυνο για αυτή την πύλη πρόσβασης είναι ένα συγκεκριµένο 

υπουργείο. Έτσι, στην Φινλανδία, για τη διαχείριση της τοποθεσίας 

http://www.suomi.fi υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Οικονοµικών και στην 

Αυστρία, για τη διαχείριση της πύλης πρόσβασης της Οµοσπονδιακής 

Κυβέρνησης http://www.help.gov.at είναι επίσης υπεύθυνο το Υπουργείο 

Οικονοµικών. Αυτές οι πύλες πρόσβασης γενικά αποτελούν τοποθεσίες µε 

γενικές πληροφορίες: διασυνδέσεις µε διάφορες δηµόσιες και θεσµικές 

υπηρεσίες, κατάλογος διευθύνσεων διοικητικών φορέων και δηµόσιων 

οργανισµών, αρχεία πληροφοριών, αποσπάσµατα από την Επίσηµη 

Εφηµερίδα σχετικά µε διάφορες διαδικασίες (φόρµες, πληροφορίες για 

διοικητικές διαδικασίες, πληροφορίες για οικονοµική βοήθεια, αιτήσεις 

χρηµατοδότησης, προσκλήσεις για υποβολή προσφορών, θέσεις εργασίας 

στο δηµόσιο τοµέα, κτλ.), πληροφορίες για την εθνική νοµοθεσία, τρέχουσες 

εκδηλώσεις, «κυτίο προτάσεων», δηµοσιεύσεις κλπ. 



     Ολοένα και πιο συχνά, αυτές οι πύλες πρόσβασης χρησιµοποιούνται 

επίσης για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες που 

αφορούν τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις. Συνεπώς, προκύπτει το 

ζήτηµα της πιθανής διατήρησης των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 

στην πύλη. Προς το παρόν, αυτές οι δικτυακές τοποθεσίες δεν θα διατηρούν 

δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στη ∆ανία, τη Γερµανία, την Ισπανία, την 

Πορτογαλία και τη Σουηδία. ωστόσο, οι εν λόγω δικτυακές τοποθεσίες 

υποστηρίζουν ή θα υποστηρίζουν τη διατήρηση τέτοιων δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο Βέλγιο, την Ιταλία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, 

την Αυστρία (αποκλειστικά εάν ο πολίτης πρόκειται να χρησιµοποιήσει µια 

διαδικασία που απαιτεί απαραίτητα ταυτοποίηση του χρήστη) και στην 

Ιρλανδία. 

     Στην Ιρλανδία, το σύστηµα θα υποστηρίζει την εγγραφή κατά τη σύνδεση 

του χρήστη. Παρέχει πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη µέσω του 

προσωπικού Αριθµού ∆ηµόσιων Υπηρεσιών (Personal Public Service 

Number - PPSN) και πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες µέσω ενός 

µεσίτη, ο οποίος θα τηρεί τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σε µια 

ασφαλή κεντρική αποθήκη δεδοµένων. Η ταυτότητα του ατόµου θα 

πιστοποιείται µέσω της Βάσης ∆εδοµένων Ταυτότητας ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, 

η οποία περιέχει βασικά στοιχεία ταυτότητας και για τη λειτουργία της είναι 

υπεύθυνο το Υπουργείο Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων. Το 

σύστηµα θα καλύπτει πρόσθετες απαιτήσεις πιστοποίησης για πιο ασφαλείς 

και εµπιστευτικές συναλλαγές. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες µέσω του µεσίτη 

θα βασίζεται στην ατοµική συγκατάθεση ενώ οι πολίτες δεν θα είναι 

υποχρεωµένοι να χρησιµοποιούν το σύστηµα προκειµένου να έχουν 

πρόσβαση στις υπηρεσίες. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 

χρησιµοποιούνται συχνότερα (π.χ. στοιχεία γεννήσεως και έκδοσης 

διαβατηρίου, εισοδήµατος, οικογενειακού δένδρου κλπ) θα τηρούνται από το 

µεσίτη σε µια κεντρική αποθήκη δεδοµένων. Ο µεσίτης θα είναι υπεύθυνος για 

τη διαχείριση και την προστασία αυτών των πληροφοριών για λογαριασµό 

των χρηστών. Τα σχετικά δεδοµένα θα διατίθενται στις δηµόσιες υπηρεσίες 

µόνο σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες οδηγίες του χρήστη στη διάρκεια µιας 

συναλλαγής για µια υπηρεσία µέσω του µεσίτη. Προβλέπεται να αναπτυχθούν 

οι κατάλληλες πολιτικές ασφάλειας για διάφορες υπηρεσίες ενώ τα δεδοµένα 



προσωπικού χαρακτήρα στην κεντρική αποθήκη θα είναι κρυπτογραφηµένα. 

Όταν αναπτυχθεί το σύστηµα, ο µεσίτης θα έχει τη δυνατότητα πρόβλεψης 

πραγµατικών γεγονότων (π.χ. συνταξιοδότηση) και κάθε κατηγορία του 

συστήµατος θα έχει τη «νοηµοσύνη» να προτείνει σηµεία ενδιαφέροντος ή 

κατάλληλα για το χρήστη. Ο µεσίτης, µέσω της πύλης πρόσβασης, θα παρέχει 

ένα «ενιαίο σηµείο επαφής» σε χρήστες που διεξάγουν συναλλαγές µε 

κυβερνητικές υπηρεσίες. Προοδευτικά θα επιτρέπει την εξατοµίκευση των 

συγκεκριµένων υπηρεσιών καθώς θα δηµιουργηθεί ένα προφίλ από τις 

διαδοχικές επισκέψεις. Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι η προσωπική ζωή του 

χρήστη είναι σεβαστή, καθώς ο χρήστης θα έχει εγκρίνει τη χρήση και 

αποθήκευση των προσωπικών του δεδοµένων µε αυτή τη µέθοδο για την 

παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Αυτό το µοντέλο εγκρίθηκε από την 

ιρλανδική αρχή, υπό αυστηρές προϋποθέσεις προστασίας δεδοµένων σχετικά 

µε τη συγκατάθεση και τη χρήση των δεδοµένων για συγκεκριµένους 

σκοπούς. 

     Η ολλανδική αρχή επίσης έθεσε το θέµα προς συζήτηση, επικεντρώνοντας 

την προσοχή της δηµόσιας διοίκησης στις συνέπειες όσον αφορά την 

προστασία δεδοµένων κατά τη λειτουργική διάκριση µεταξύ του «γραφείου 

εξυπηρέτησης» (front office) και του «γραφείου υποστηρικτικών λειτουργιών» 

(back office), δηλαδή των υπηρεσιών στις οποίες υπάρχει άµεση επαφή µε 

τον πολίτη από τη µία πλευρά (ταµεία και γραφεία υποδοχής) και των 

υπηρεσιών χειρισµού αρχείων από την άλλη πλευρά. Η διοίκηση του 

«γραφείου εξυπηρέτησης» συλλέγει δεδοµένα πάσης φύσεως που είναι 

απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών προς τον πολίτη, και στη 

συνέχεια η διοίκηση του «γραφείου υποστηρικτικών λειτουργιών» θα 

χρησιµοποιήσει αυτά τα δεδοµένα ώστε να εκτιµήσει τη θέση του πολίτη ως 

προς κάθε µία από αυτές τις υπηρεσίες. Έτσι, η δηµόσια διοίκηση µπορεί να 

παρέχει ένα µοναδικό σηµείο εξυπηρέτησης για πολλές υπηρεσίες. Η δηµόσια 

διοίκηση τείνει όλο και περισσότερο να υιοθετήσει αυτή την οργανωτική δοµή, 

στην οποία οι υπηρεσίες της πύλης πρόσβασης και του µοναδικού «σηµείου 

εξυπηρέτησης» είναι συµβολικές. Σε αυτή την ετήσια έκθεση, η ολλανδική 

αρχή τόνισε ότι οι δηµόσιες διοικήσεις πρέπει, σε αυτές τις συνθήκες, να 

προσδιορίζουν αυστηρά τις αντίστοιχες αρµοδιότητες κάθε εµπλεκόµενου 

τµήµατος σύµφωνα µε τα δεδοµένα επεξεργασίας, προκειµένου να 



αποτρέπεται οποιαδήποτε µη νόµιµη χρήση ή κυκλοφορία των δεδοµένων 

του πολίτη στο πλαίσιο των υπηρεσιών του «γραφείου υποστηρικτικών 

λειτουργιών». 

 

5.4. Εθνικά Συστήµατα Ταυτοποίησης Προσώπων  

     Κατ’ αρχήν, πρέπει να υπενθυµιστεί ότι µέχρι τώρα οι µόνες χώρες που 

έχουν υλοποιήσει ένα µοναδικό αναγνωριστικό χρήστη γενικής χρήσης σε 

εθνικό επίπεδο είναι το Βέλγιο, η ∆ανία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η 

Ιταλία, το Λουξεµβούργο, η Νορβηγία και η Σουηδία. Σχέδια ανάπτυξης 

τέτοιων µοναδικών αναγνωριστικών χρήστη υπάρχουν σε άλλες χώρες, 

συγκεκριµένα στην Αυστρία, αλλά µόνο ως κρυφός αριθµός προέλευσης για 

αριθµούς ταυτοποίησης βάσει τοµέων. Στη ∆ανία, το Βέλγιο και την Ισπανία, 

αυτό το µοναδικό αναγνωριστικό χρήστη συνυπάρχει µε τα αναγνωριστικά 

χρήστη βάσει τοµέα. Στις υπόλοιπες χώρες υπάρχουν µόνο αναγνωριστικά 

χρήστη βάσει τοµέα: Γερµανία (κοινωνική ασφάλιση, αριθµός διαβατηρίου), 

Γαλλία και Πορτογαλία (κυρίως αριθµός κοινωνικής ασφάλισης), Ελλάδα, 

Κάτω Χώρες (αριθµός φορολογικού µητρώου-κοινωνικής ασφάλισης, 

συγκεκριµένα). Σε χώρες όπως η Γερµανία και η Πορτογαλία πρέπει να 

υπενθυµιστεί ότι η χρήση ενός µοναδικού αναγνωριστικού για κάθε πολίτη 

θεωρείται αντισυνταγµατική. 

     Η ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µερικές φορές 

αποτελεί αφορµή για επανασχεδίαση αυτού του συστήµατος αναγνωριστικού 

χρήστη ή επέκτασης του εύρους ενός αναγνωριστικού βάσει τοµέα. Προς το 

παρόν, µόνο στην Πορτογαλία και την Αυστρία υπάρχουν ενδείξεις ότι η 

ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών είχε ως συνέπεια τη γενική αναθεώρηση του 

εθνικού συστήµατος ταυτοποίησης των πολιτών. 

     Η γενική τάση είναι, για το σκοπό της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές 

διοικητικές υπηρεσίες, να χρησιµοποιηθούν προϋπάρχοντα αναγνωριστικά, 

είτε µοναδικά (Βέλγιο, ∆ανία, Ισπανία, Ιρλανδία) ή βάσει τοµέα (Γαλλία, Κάτω 

Χώρες, Πορτογαλία, Ιταλία). Σε ορισµένες χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν 

µοναδικά αναγνωριστικά θεωρήθηκε ότι η υλοποίηση από τη δηµόσια 

διοίκηση µιας πύλης πρόσβασης προσαρµοσµένης στις προτιµήσεις των 

χρηστών δεν πρέπει να αποτελεί λόγο υλοποίησης των εν λόγω µοναδικών 

αναγνωριστικών (στη Γαλλία, συγκεκριµένα). Η Αυστρία αποτελεί µια ειδική 



περίπτωση όσον αφορά το θέµα αυτό, καθώς πρόκειται να καθιερώσει ένα 

µοναδικό αριθµό ταυτότητας (τον αριθµό µητρώου κατοίκου), ο οποίος δεν 

πρέπει να αποθηκεύεται εκτός του µητρώου κατοίκων και χρησιµοποιείται 

µόνο για την απεικόνιση αναγνωριστικών βάσει τοµέα µέσω µιας ειδικά 

προστατευµένης διαδικασίας. Οι δηµόσιες αρχές δεν επιτρέπεται να 

αποθηκεύουν τους αριθµούς ταυτοποίησης ενός τοµέα εκτός του εύρους του. 

     Σχέδια επέκτασης των αναγνωριστικών βάσει τοµέα για το σκοπό της 

πρόσβασης σε ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες ήταν, ή είναι ακόµα υπό 

µελέτη σε ορισµένες χώρες. Το σχέδιο για τη γενική χρήση του αριθµού 

κοινωνικής ασφάλισης/φορολογικού µητρώου στις Κάτω Χώρες 

εγκαταλείφθηκε από την κυβέρνηση, µετά την αρνητική γνώµη που 

διατύπωσε η αρχή επί του θέµατος. Προς το παρόν, τέτοιο σχέδιο υφίσταται 

µόνο στην Ιταλία, όπου αναµένεται ο φορολογικός κωδικός να γενικευθεί ώστε 

να αποτελεί µοναδικό αναγνωριστικό για την πρόσβαση σε ορισµένες 

ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες. Στην Ιρλανδία, ο προσωπικός αριθµός 

∆ηµόσιων υπηρεσιών (PPSN) αποτελεί θεσµοθετηµένο µοναδικό 

αναγνωριστικό για την πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες και, σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις φορολογικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες, καθώς και άλλες υπηρεσίες ∆ηµόσιων ή τοπικών αρχών. 

     Στην Ιταλία έλαβε χώρα δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τον κίνδυνο της εκ 

των πραγµάτων γενίκευσης του αναγνωριστικού βάσει τοµέα (στην 

προκειµένη περίπτωση, ο ιταλικός φορολογικός κωδικός) µετά την 

ενσωµάτωσή του σε µια ηλεκτρονική ταυτότητα: η ιταλική αρχή υπενθύµισε 

στη κυβέρνηση ότι δυνάµει του άρθρου 8, παράγραφος 7, της οδηγίας 95/46, 

όσον αφορά την καθιέρωση ενός µοναδικού αναγνωριστικού, συνιστάται ο 

αυστηρός προσδιορισµός των συνθηκών υπό τις οποίες θα χρησιµοποιηθεί ο 

εν λόγω κωδικός. Η ιταλική κυβέρνηση διαβεβαίωσε την ιταλική αρχή ότι 

προτίθεται να λάβει υπόψη της τη συγκεκριµένη άποψη, αλλά προς το παρόν 

η κατάσταση δεν έχει παγιωθεί. 

     Η απελευθέρωση της χρήσης του µοναδικού αναγνωριστικού εφαρµόζεται 

στην Ιρλανδία, και αναµένεται η εφαρµογή της στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο, η 

χρήση του εθνικού αριθµού µητρώου (και ως προεπιλογή για τα άτοµα που 

δεν διαθέτουν τέτοιο αριθµό, η χρήση του αριθµού κοινωνικής ασφάλισης) ως 

µοναδικού αναγνωριστικού είναι πλέον επιβεβληµένη σε όλα τα 



πληροφοριακά συστήµατα των ∆ηµόσιων αρχών. Η αρχή προστασίας 

δεδοµένων πρέπει να διατυπώσει άµεσα τη γνώµη της σχετικά µε αυτό το 

ζήτηµα. 

     Η χρήση µόνο αναγνωριστικών βάσει τοµέα εξακολουθεί να ισχύει στη 

Γερµανία, την Πορτογαλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Τα εν λόγω 

αναγνωριστικά θα χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια µόνο για τους αρχικούς 

σκοπούς τους. 

     Ακολουθώντας την ίδια λογική για την αποφυγή των κινδύνων της 

διασύνδεσης, άλλες αρχές υποστήριξαν ή πρότειναν την προσφυγή σε 

παραγόµενα αναγνωριστικά βάσει τοµέα, ειδικά στις Κάτω Χώρες, όπου το 

προκαταρκτικό σχέδιο της κυβέρνησης τροποποιήθηκε γι’ αυτό το λόγο, και 

στην Αυστρία, όπου ο (κρυφός) µοναδικός αριθµός ταυτότητας σε συνδυασµό 

µε την ηλεκτρονική υπογραφή σε µια ειδική λειτουργία (την επονοµαζόµενη 

«Bürgerkarte» ή «Κάρτα πολίτη») θα χρησιµοποιηθεί για την ασφαλή 

ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις εφαρµογές της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης (e-Government), και επιπλέον σε ειδικά σχεδιασµένες 

ηλεκτρονικές εφαρµογές του ιδιωτικού τοµέα. 

Συγκεκριµένα : 

� Στην Φινλανδία, προβλέπεται σχέδιο αναθεώρησης των συστηµάτων 

ταυτοποίησης ατόµων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το 

οποίο συνεπάγεται την προσφυγή σε ένα µοναδικό αναγνωριστικό που 

θα δηµιουργηθεί ειδικά για το σκοπό της ηλεκτρονικής υπογραφής και 

της ηλεκτρονικής ταυτότητας στο κέντρο µητρώου πληθυσµού. ∆εν 

αναµένεται το εν λόγω αναγνωριστικό να χρησιµοποιηθεί για 

πρόσβαση σε ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες. Το ήδη υπάρχον 

µοναδικό αναγνωριστικό, ο αριθµός κοινωνικής ασφάλισης, δεν πρέπει 

να χρησιµοποιηθεί γι’ αυτούς τους σκοπούς. 

� Στο Βέλγιο, η ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ήταν 

η αφορµή για τη δηµιουργία ενός µοναδικού αναγνωριστικού για 

επιχειρήσεις: Ο τρέχων ΑΦΜ (ο οποίος επεκτάθηκε σε εταιρείες και 

οργανισµούς που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ) µετατράπηκε σε ένα 

µοναδικό αναγνωριστικό για όλες τις επιχειρήσεις και τους 

οργανισµούς. Αυτός ο αριθµός θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους 

ειδικούς αριθµούς και θα καθιερωθεί ως µοναδικό αναγνωριστικό για 



εταιρείες και οργανισµούς σε όλα τα πληροφοριακά συστήµατα των 

αρχών. 

 

5.5. ∆ιασυνδέσεις που συνεπάγεται η Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης 

     Η συγκεκριµένη ανησυχία που εξέφρασε έντονα η βρετανική αρχή είναι ότι 

η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν πρέπει να λειτουργήσει ως 

προπέτασµα καπνού που αποκρύπτει τη γενικευµένη διασύνδεση των 

∆ηµόσιων βάσεων δεδοµένων πληροφοριών και την αυξηµένη ανταλλαγή 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ των ∆ηµόσιων διοικήσεων. Η 

CNIL επίσης υπενθύµισε το γενικό δόγµα της, που συνιστάται στην άρνηση 

οποιασδήποτε γενικευµένης διασύνδεσης των αρχείων. Η CNIL υπενθύµισε 

αυτή τη θέση για την περίπτωση διαβουλεύσεων που οργανώνονται από τους 

συντάκτες έκθεσης, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν αιτήµατος της κυβερνήσεως, 

σχετικά µε την «ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την προστασία των δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα». Μετά την υποβολή της εν λόγω έκθεσης στην 

κυβέρνηση οργανώθηκε δηµόσια συζήτηση για τα κύρια σηµεία που 

εντοπίστηκαν κατά το σχεδιασµό της. Ένα από τα βασικά συµπεράσµατα της 

δηµόσιας συζήτησης, που ταυτίζεται απόλυτα µε τις γραµµές του δόγµατος 

της CNIL, ήταν ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν πρέπει να έχει ως 

συνέπεια την αύξηση του επιπέδου ελέγχου των ατόµων, όπως αυτός 

προκύπτει κατ’ αρχήν από τις διασυνδέσεις. 

     Επιπλέον, στη Γερµανία, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι σε σχέση µε το 

ζήτηµα των διασυνδέσεων το γερµανικό Ανώτατο ∆ικαστήριο επέµεινε στη 

διάσηµη θεωρία του για το «δικαίωµα των ατόµων για αυτοδιάθεση των 

πληροφοριών». Το εν λόγω δικαίωµα συνίσταται, για κάθε άτοµο, στη 

δυνατότητα να αποφασίζει για τη µετάδοση και τη χρήση των προσωπικών 

του/της δεδοµένων από τρίτα µέρη. Η αναγνώριση αυτού του δικαιώµατος, αν 

δεν ισοδυναµεί µε την απόλυτη απαγόρευση των διασυνδέσεων, τουλάχιστον 

περιορίζει κατά πολύ τις δυνατότητες των διασυνδέσεων. 

     Από αυτή την άποψη, όταν αναφέρθηκε σε µερικές χώρες ότι 

προβλέπονται διασυνδέσεις, το ουσιαστικό κίνητρο προς αυτή την 

κατεύθυνση προέκυψε από την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών. Αυτό 



το κίνητρο αφορά τις εταιρείες και τα άτοµα, ειδικά, όσον αφορά τα τελευταία, 

στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης. 

Αναφέρθηκε επίσης ο στόχος καταπολέµησης της απάτης (συγκεκριµένα στην 

Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο). 

     Προς το παρόν, αυτές οι διασυνδέσεις δεν έχουν προσδιοριστεί γενικά, ή 

βρίσκονται απλώς στο στάδιο του προσδιορισµού. Οι εµπλεκόµενοι τοµείς 

ποικίλουν σύµφωνα µε τα εθνικά πεδία ενδιαφέροντος: µεταξύ άλλων 

αναφέρεται ο τοµέας της υγείας (Ισπανία, Φινλανδία), η διαχείριση των 

σχέσεων µεταξύ ∆ηµόσιων διοικήσεων και εταιρειών (Βέλγιο), η δηµιουργία 

ευρετηρίου των ∆ηµόσιων αρχείων (Ιταλία), η εφαρµογή πληροφοριακών 

διαδικασιών εντός της δηµόσιας διοίκησης (Ισπανία: συγκεκριµένα αναφέρεται 

στο επονοµαζόµενο «Ενιαίο Παράθυρο», που επιτρέπει το συντονισµό µεταξύ 

διαφόρων διοικητικών τµηµάτων εν εξελίξει των διαδικασιών µε βάση την 

ανταλλαγή εγγράφων). 

     Αρκετές αρχές προστασίας δεδοµένων συµµετέχουν σε οµάδες εργασίας 

που εξετάζουν τα εν λόγω ζητήµατα (για παράδειγµα, στις Κάτω Χώρες ή στη 

Φινλανδία). Άλλες πάλι, όπως η CNIL, ασχολούνται µε αυτά τα ζητήµατα ως 

συνέπεια της αρµοδιότητάς τους για τον πρότερο έλεγχο της επεξεργασίας 

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο δηµόσιο τοµέα. 

     Τα ζητήµατα προς διερεύνηση σε σχέση µε τα εν λόγω έργα εµφανίζονται 

συστηµατικά τα ίδια σε όλες τις χώρες που συµµετέχουν: 

� Σε νοµικό επίπεδο, οι διασυνδέσεις υπάγονται είτε στο πλαίσιο 

θεσµοθετηµένης εξουσιοδότησης (Γαλλία), είτε στο πλαίσιο παροχής 

υπηρεσιών που απαιτούν την συγκατάθεση του ατόµου. Έτσι, στην 

Ισπανία, η αρχή προστασίας δεδοµένων θεώρησε το σχέδιο ρύθµισης 

για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συµβατό µε τις 

προϋποθέσεις που επιβάλλει ο γενικός νόµος για την προστασία 

δεδοµένων, καθώς απαιτεί τη συγκατάθεση των εµπλεκόµενων ατόµων 

πριν από τη µεταφορά των δεδοµένων µε ηλεκτρονικά µέσα µεταξύ 

των ∆ηµόσιων διοικήσεων. Αυτή η ρύθµιση εγκρίθηκε µε βασιλικό 

διάταγµα της 28ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά µε τη ρύθµιση για 

τηλεπληροφορικές εγγραφές, ειδοποιήσεις, πιστοποιητικά και 

µεταδόσεις. Με αυτό το διάταγµα θεσπίστηκαν επίσης οι διαδικασίες 

που πρέπει να εφαρµοστούν για τη χρήση αυτών των συστηµάτων, 



ειδικά στο πλαίσιο των επικοινωνιών µε πολίτες ή για την ανταλλαγή 

πληροφοριών εντός των τµηµάτων ∆ηµόσιων υπηρεσιών. Στην 

τελευταία περίπτωση, εποµένως, απαιτείται η προηγούµενη 

συγκατάθεση για τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται. Αξίζει να 

αναφερθεί επίσης ότι το διάταγµα περιλαµβάνει µία ρήτρα που 

επιβάλλει στη δηµόσια διοίκηση τη συµµόρφωση µε το νόµο για την 

προστασία δεδοµένων. 

� Όσον αφορά τις αρχές προστασίας, οι χώρες επέµειναν ιδιαιτέρως στις 

αρχές της ποιότητας των δεδοµένων, της νοµιµότητας της 

επεξεργασίας, στην ενηµέρωση των εµπλεκόµενων ατόµων, καθώς και 

στο επίπεδο ασφαλείας που εφαρµόζεται. Τα ζητήµατα σχετικά µε την 

αναγκαιότητα και τις γενικές συνθήκες υλοποίησης των διασυνδέσεων 

µελετήθηκαν ιδιαίτερα στο Ηνωµένο Βασίλειο, επ’ ευκαιρία της 

δηµοσίευσης το 2002, έκθεσης που ζήτησε η βρετανική κυβέρνηση 

από τη Μονάδα Επιδόσεων και Καινοτοµίας («Performance and 

Innovation Unit») (ενός οργανισµού στρατηγικής σκέψης στην καρδιά 

της βρετανικής κυβέρνησης, εφεξής αποκαλούµενου «Μονάδα 

Στρατηγικής»). Αυτή η έκθεση µε τίτλο Ιδιωτική ζωή και µετάδοση 

δεδοµένων: το µέλλον για τις δηµόσιες υπηρεσίες, παρουσιάζει το θέµα 

της διασύνδεσης όπως προάγεται φαινοµενικά από την ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τις προσδοκίες των πολιτών σε αυτό 

τον τοµέα, αλλά τονίζει τις εξίσου σηµαντικές προσδοκίες τους για 

προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό να 

επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ των διασυνδέσεων (και της επακόλουθης 

υποτιθέµενης βελτίωσης των διοικητικών υπηρεσιών) και της 

προστασίας των χρηστών όσον αφορά την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδοµένων τους. Η αναζήτηση αυτής της ισορροπίας 

οδηγεί υποχρεωτικά στα ακόλουθα βήµατα ανάλυσης: 

o ποια είναι τα αναµενόµενα πλεονεκτήµατα από τη χρήση των 

δεδοµένων και την διασύνδεσή τους έχοντας υπόψη τους στόχους 

της κυβέρνησης; 

o υπάρχουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για την επίτευξη του ίδιου 

στόχου; 



o ποιοι είναι οι κίνδυνοι και το κόστος που απορρέουν από µια 

διασύνδεση; 

o ποιες είναι οι πιθανές απαραίτητες εγγυήσεις για τη διαχείριση 

αυτών των κινδύνων (παράδειγµα: τεχνολογίες προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων (PETs)); 

o και στο τέλος της ανάλυσης, υπάρχει ισορροπία µεταξύ των 

πλεονεκτηµάτων και των κινδύνων που απορρέουν από την υπό 

εξέταση διασύνδεση; 

Τέλος, ένας εξίσου σηµαντικός σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι να 

υπενθυµίσει ότι οι διασυνδέσεις δεν είναι αναπόφευκτες για τη βελτίωση των 

διοικητικών υπηρεσιών. 

 

5.6. Ηλεκτρονική Υπογραφή και ∆ηµόσια Βασική Υποδοµή 

      Η πλειονότητα των αντιπροσωπειών δηλώνουν ότι η συµµετοχή ιδιωτικών 

φορέων εκµετάλλευσης, «παροχέων υπηρεσιών πιστοποίησης» στις 

συµµετέχουσες χώρες επιτρέπεται ή θα επιτραπεί στο πλαίσιο της 

υλοποίησης µηχανισµών ηλεκτρονικής υπογραφής για ορισµένες 

ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει 

νοµοθετικό πλαίσιο για τους παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης (για 

παράδειγµα, όρος συµφωνίας). Αυτά τα ζητήµατα αντιµετωπίστηκαν συχνά 

κατά τη µεταφορά στην εθνική νοµοθεσία της οδηγίας για την ηλεκτρονική 

υπογραφή. 

      Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η προσφυγή σε ιδιωτικούς 

εξωτερικούς φορείς παροχής, λόγω του ότι µόνο το κράτος αναλαµβάνει αυτό 

το ρόλο (Γερµανία, Ισπανία). Στη Γαλλία, αυτό ισχύει εξ ορισµού: έως τώρα οι 

ιδιωτικοί εξωτερικοί φορείς παροχής λειτουργούν µόνο ως φορείς 

πιστοποίησης ηλεκτρονικών δηλώσεων ΦΠΑ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, 

το κράτος αναλαµβάνει το ρόλο της αρχής πιστοποίησης. Γενικά, τονίζεται ότι 

η προσφυγή σε µηχανισµούς ηλεκτρονικής υπογραφής δεν είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγµένη προς το παρόν, είτε λόγω έλλειψης του κατάλληλου νοµικού 

πλαισίου, είτε γιατί το κόστος και η πολυπλοκότητα αυτών των συστηµάτων 

εξακολουθούν να είναι απαγορευτικά. Συνεπώς, η CNIL υπογραµµίζει σχετικά 

µε αυτό το θέµα ότι η συστηµατική προσφυγή στις εν λόγω διαδικασίες δεν 

µπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή ηλεκτρονικών διοικητικών 



διαδικασιών: σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την τρέχουσα 

κατάσταση της τεχνολογίας και της αγοράς δηµοσίων βασικών υποδοµών, 

κρίνεται πρόωρη η επιβολή µιας τέτοιας προϋπόθεσης. 

     Αντιθέτως, αναφέρεται ότι ορισµένες διοικητικές διαδικασίες δεν είναι 

διαθέσιµες ακόµα ηλεκτρονικά γιατί αυτό θα απαιτούσε την εφαρµογή µέσων 

ηλεκτρονικής υπογραφής και κρυπτογράφησης. Έτσι, µε εξαίρεση ορισµένες 

χώρες, πολλές δηµόσιες διοικήσεις δεν διαθέτουν ακόµα γενικές δηµόσιες 

διαδικασίες µε τις οποίες να συσχετίζεται ένας µηχανισµός ηλεκτρονικής 

υπογραφής. Μια τέτοια εξαίρεση είναι η ∆ανία όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 

µηχανισµοί ηλεκτρονικής υπογραφής. Ως εκ τούτου, οι ηλεκτρονικές 

υπογραφές διατίθενται δωρεάν στους πολίτες και πολλές πύλες στο ∆ιαδίκτυο 

υποστηρίζουν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

     Τα πεδία αυτών των εφαρµογών εκφράζουν διάφορες προτεραιότητες 

ανάλογα µε κάθε χώρα: για παράδειγµα, τοµείς φορολογίας και κοινωνικών 

υπηρεσιών (Γαλλία), εγγραφή πληθυσµού στο µητρώο (Φινλανδία). Στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων, οι εν λόγω µηχανισµοί αντιστοιχίζονται εξίσου 

σε άτοµα, εταιρείες και φορείς δηµόσιας διοίκησης. Σε µερικές χώρες, πρώτοι 

σε προτεραιότητα είναι οι πολίτες (Γερµανία), σε άλλες χώρες οι εργαζόµενοι, 

οι επιχειρήσεις και οι παροχείς υπηρεσιών και ως εκ τούτου όχι κυρίως οι 

πολίτες (∆ανία) και σε άλλες πρώτοι σε προτεραιότητα είναι οι φορείς της 

δηµόσιας διοίκησης (Νορβηγία). Στην τελευταία περίπτωση υπενθυµίστηκε η 

εξής διάκριση: οι ηλεκτρονικές υπογραφές που αφορούν τους φορείς της 

δηµόσιας διοίκησης δεν απαιτούν τόσο τον προσδιορισµό της ταυτότητας του 

ατόµου που υπογράφει όσο την πιστοποίηση ότι ο υπογράφων διαθέτει τις 

απαιτούµενες ικανότητες για τη λήψη αποφάσεων ή τη διεξαγωγή της 

σχετικής ενέργειας. 

     Οι αρχές προστασίας δεδοµένων θα µπορούσαν να ενηµερώσουν τις 

δηµόσιες αρχές σχετικά µε τις θέσεις τους σε διάφορες περιπτώσεις. Μερικές 

φορές ζητήθηκε η γνώµη τους από την κυβέρνηση στην περίπτωση έγκρισης 

νοµοθετικών ή κανονιστικών µέτρων για την πλαισίωση των δραστηριοτήτων 

που απαιτούν την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπογραφών. Σε µερικές 

περιπτώσεις αποφάσισαν να διατυπώσουν τη γνώµη τους κατόπιν της 

υποβολής προηγούµενης εξέτασης συγκεκριµένων εφαρµογών. 



     Η γενική στάση των αρχών προστασίας δεδοµένων προς τους 

µηχανισµούς ηλεκτρονικής υπογραφής είναι θετική, γιατί οι εν λόγω 

µηχανισµοί ερµηνεύονται ως µηχανισµοί που πιθανόν θα υποστηρίζουν την 

προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, αρκετές αρχές 

τόνισαν την ανάγκη να συµπεριληφθούν ζητήµατα σχετικά µε την προστασία 

δεδοµένων στην ανάπτυξη των εν λόγω µηχανισµών. Έγινε ιδιαίτερη σύσταση 

σχετικά µε το ότι πρέπει να διατεθούν στο χρήστη σαφείς πληροφορίες από 

τους παροχείς υπηρεσιών πιστοποίησης για τη µετάδοση των δεδοµένων, 

σύµφωνα µε τους κανόνες για τη µετάδοση δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Επίσης, η σαφής, µοναδική ταυτοποίηση των ατόµων που ζητούν 

ηλεκτρονική πρόσβαση σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται από 

την αυστριακή επιτροπή προστασίας δεδοµένων σηµαντική συνεισφορά στην 

προστασία δεδοµένων στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

5.7. Ηλεκτρονικές Ταυτότητες 

     Προς το παρόν, η πλειονότητα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που έχουν 

στην κατοχή τους ευρωπαίοι πολίτες είναι κάρτες βάσει τοµέα. Οι εν λόγω 

κάρτες είναι ως επί το πλείστον κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, στις οποίες 

προβλέπεται περιστασιακά η καταχώριση ιατρικών δεδοµένων 

µακροπρόθεσµα (για παράδειγµα στην Αυστρία). Αυτές οι κάρτες βάσει τοµέα 

µερικές φορές συνυπάρχουν µε τις γενικές ταυτότητες, ειδικά στο Βέλγιο και 

τη Φινλανδία. 

     Τελικά, όσες είναι οι χώρες που χρησιµοποιούν τις γενικές ταυτότητες 

τόσες πρέπει να είναι και οι χώρες που χρησιµοποιούν µόνο τις κάρτες βάσει 

τοµέα. Πράγµατι, µολονότι οι γενικές ηλεκτρονικές ταυτότητες έχουν προς το 

παρόν διατεθεί µόνο στο Βέλγιο, την Ιταλία και τη Φινλανδία, αναµένεται η 

διάθεσή τους στη Γερµανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ισπανία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο (όπου γίνεται λόγος για «κάρτες δικαιωµάτων»: η κάρτα 

δεν θα χρησιµοποιείται για έλεγχο της ταυτότητας του κατόχου της, αλλά για 

τον προσδιορισµό της ταυτότητας ατόµων που επιθυµούν να έχουν 

πρόσβαση σε ορισµένες ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες και θα αποτελεί 

επίσης κάρτα κοινωνικής ασφάλισης). Και στην Πορτογαλία σχεδιάζεται µια 

µοναδική κάρτα. Θα καταγράφονται διάφοροι τύποι δεδοµένων σε µια 

µοναδική κάρτα, οι οποίοι θα αντιστοιχούν σε διάφορα αναγνωριστικά, ώστε 



µια δηµόσια διοίκηση να µπορεί να έχει πρόσβαση µόνο στα δεδοµένα που 

την αφορούν. Σε εξέλιξη βρίσκεται µια µελέτη τεχνικής σκοπιµότητας για την 

εν λόγω κάρτα. Η πορτογαλική αρχή προστασίας δεδοµένων ζήτησε να 

ενηµερωθεί για τις εξελίξεις αυτής της εργασίας, προκειµένου να εξασφαλιστεί 

η τήρηση των συνταγµατικών διατάξεων που απαγορεύουν την καθιέρωση 

ενός µοναδικού αναγνωριστικού στην Πορτογαλία. 

     Ακολουθούν οι εµπειρίες από τα πιο προηγµένα σχέδια ανάπτυξης 

ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που έχουν υλοποιηθεί στην Ιταλία και τη Φινλανδία. 

� Στη Φιλανδία, η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι µια ταυτότητα µε τη 

φωτογραφία του/της κατόχου της και ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα στο 

οποίο έχουν αποθηκευθεί το πιστοποιητικό εξουσιοδότησης του/της 

κατόχου, το απαιτούµενο πιστοποιητικό αναγνώρισης για τις εφαρµογές 

ηλεκτρονικής υπογραφής και το πιστοποιητικό του γραφείου µητρώου 

πληθυσµού, που θα παρέχει τον «ηλεκτρονικό αριθµό» του ατόµου. Αυτός 

ο µοναδικός αριθµός χρησιµοποιείται κυρίως για τους σκοπούς εµπορικών 

συναλλαγών. Η κάρτα δεν περιέχει πληροφορίες για το αναγνωριστικό 

γενικής χρήσης του ατόµου (που καθορίζεται κατά τη γέννηση), ούτε για τη 

διεύθυνση και την ηµεροµηνία γέννησής του/της. Προστατεύεται από έναν 

προσωπικό αριθµό αναγνώρισης (PIN), που µπορεί να χρησιµοποιήσει 

επίσης ο χρήστης για πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών όπως το 

∆ιαδίκτυο. Εκτός από τη χρήση της ως ταυτότητας (καθώς και ως 

διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης), αυτή η κάρτα είναι επίσης χρήσιµη για 

τους σκοπούς της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της ηλεκτρονικής 

υπογραφής. Είναι χρήσιµη για εµπορικές συναλλαγές, αλλά και 

συναλλαγές µε τη δηµόσια διοίκηση. Έτσι, για παράδειγµα, η κάρτα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για την ηλεκτρονική επικύρωση µιας αλλαγής 

διεύθυνσης µέσω της εφαρµογής που δηµιουργήθηκε γι’ αυτό το σκοπό 

από το γραφείο µητρώου πληθυσµού και το φιλανδικό ταχυδροµείο. 

Επιπλέον, τον Νοέµβριο του 2002 η κυβέρνηση πρότεινε η εν λόγω 

ταυτότητα να συσχετιστεί µε την κάρτα κοινωνικής ασφάλισης. Κατόπιν 

αιτήµατος του .ιαµεσολαβητή για την προστασία δεδοµένων, στο σχέδιο 

αναφέρθηκε ότι το άτοµο διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει αν τα ιατρικά 

δεδοµένα και τα δεδοµένα κοινωνικής ασφάλισης θα ενσωµατωθούν στην 

κάρτα. Προς το παρόν, η κάρτα κοστίζει 29 ευρώ και ισχύει για 3 χρόνια. Το 



κόστος προβλέπεται να αυξηθεί έως και 40 ευρώ και να επεκταθεί η 

περίοδος ισχύος έως και 5 χρόνια. ∆εν χορηγείται µόνο σε Φιλανδούς 

πολίτες: οι αλλοδαποί µόνιµοι κάτοικοι της Φιλανδίας, των οποίων µπορεί 

να γίνει εξακρίβωση στοιχείων, δικαιούνται επίσης να γίνουν κάτοχοι της 

ταυτότητας. Οι εν λόγω κάρτες χορηγούνται από τις τοπικές αστυνοµικές 

αρχές προσκοµίζοντας την ταυτότητα, το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. 

Το γραφείο µητρώου πληθυσµού, που λειτουργεί ως φορέας παροχής 

υπηρεσιών πιστοποίησης εκ µέρους της φιλανδικής δηµόσιας διοίκησης, 

παρέχει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. 

Εκτός από την κάρτα, απαιτείται µια συσκευή ανάγνωσης «έξυπνων» 

καρτών που πρέπει να διατηρούν οι χρήστες στο σπίτι. Ωστόσο, µελλοντικά 

θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση από φορητή συσκευή, όπως κινητό 

τηλέφωνο, εξοπλισµένη µε ειδικό ολοκληρωµένο κύκλωµα. Όλο το 24ωρο 

είναι διαθέσιµο ένα σύστηµα δήλωσης απώλειας ή κλοπής της κάρτας. Η 

φινλανδική ταυτότητα δεν είχε την αναµενόµενη επιτυχία. Προς το παρόν 

χρησιµοποιείται µόνο από 13.000 Φιλανδούς. Ανάµεσα στους κυριότερους 

παράγοντες που ερµηνεύουν αυτή την έλλειψη αποδοχής της κάρτας είναι 

το γεγονός ότι η κάρτα δεν είναι δωρεάν, το ίδιο και οι συσκευές 

ανάγνωσης «έξυπνων» καρτών που πρέπει να έχουν οι χρήστες στο σπίτι 

ώστε να χρησιµοποιούν την κάρτα για εµπορικές συναλλαγές στο 

∆ιαδίκτυο, καθώς και η σχετικά ασαφής αντίληψη των πλεονεκτηµάτων 

που απορρέουν από την κατοχή της. Συνεπώς, εφόσον η χρήση της 

κάρτας είναι προαιρετική, οι Φιλανδοί γενικά προτίµησαν να διατηρήσουν 

τις παραδοσιακές ταυτότητες. 

� Η ιταλική ηλεκτρονική ταυτότητα, αντίθετα µε τη φιλανδική, προορίζεται να 

αντικαταστήσει την έντυπη ταυτότητα και ως εκ τούτου θα είναι 

υποχρεωτική για κάθε πολίτη. Σύµφωνα µε το υφιστάµενο σχέδιο, εκτός 

από τη χρήση της ως ταυτότητας µε την αυστηρή έννοια, καθώς επίσης και 

ως τίτλου εθνικότητας και τίτλου που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ιταλική ταυτότητα θα παρέχει επίσης 

πρόσβαση στις εθνικές και τοπικές δηµόσιες υπηρεσίες, θα παρέχει µια 

λειτουργία ηλεκτρονικής υπογραφής και θα επιτρέπει στους πολίτες να 

ψηφίζουν µέσω του ∆ιαδικτύου. Ενδέχεται να προσφέρονται και άλλες 

λειτουργίες, όπως η δυνατότητα ηλεκτρονικών ραντεβού µε γιατρό, για 



παράδειγµα. Η εν λόγω κάρτα, η οποία µπορεί να χορηγηθεί σε ανήλικους, 

περιέχει στοιχεία για την ταυτότητα του ατόµου αλλά και τον αριθµό 

φορολογικού µητρώου του ατόµου. Στο µέλλον, θα περιέχει επίσης τα 

δαχτυλικά αποτυπώµατα και τα δεδοµένα ιατρικού ιστορικού του ατόµου 

(εκτός του DNA), για την καταγραφή των οποίων θα είναι απαραίτητη η 

εξουσιοδότηση του/της κατόχου της κάρτας (αυτή η προϋπόθεση για την 

προηγούµενη εξουσιοδότηση του ατόµου εφαρµόστηκε κατόπιν 

παρέµβασης της ιταλικής αρχής προστασίας δεδοµένων). Η κυβέρνηση 

σκοπεύει να προωθήσει τη χρήση της κάρτας στο ∆ιαδίκτυο τοποθετώντας 

τερµατικά για το κοινό σε µπαρ, εστιατόρια και καταστήµατα στα οποία 

µέσω της ηλεκτρονικής ταυτότητας θα αναγνωρίζεται ηλεκτρονικά η 

ταυτότητα των ατόµων. Ένας άλλος στόχος αυτής της ενέργειας είναι τα 

καταστήµατα να διαδραµατίσουν το ρόλο των σηµείων εξυπηρέτησης για 

διοικητικές υπηρεσίες, γεγονός που µακροπρόθεσµα θα επιτρέψει τη 

µείωση του κόστους αυτών των λειτουργιών για τη δηµόσια διοίκηση. 

Ανάµεσα στους προβληµατισµούς του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών 

σχετικά µε την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, υπάρχει, µεταξύ άλλων, το 

θέµα της κεντρικής οργάνωσης βάσει µιας λογικής δοµής των 

εξουσιοδοτηµένων φορέων έκδοσης της κάρτας, για να εξασφαλιστεί η 

ανεξαρτησία των τοπικών κοινοτήτων κατά την πραγµατοποίηση των 

ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών µε τους πολίτες και για την εφαρµογή µιας 

πολιτικής ασφάλειας για την ίδια την κάρτα, κατά το χρόνο έκδοσής της 

αλλά και καθόλη τη διάρκεια ζωής της. Αυτή η πολιτική ασφάλειας 

συνίσταται για παράδειγµα, στον καθορισµό µιας πολύπλοκης διαδικασίας 

παραγωγής, αρχικής ρύθµισης, ενεργοποίησης και έκδοσης της κάρτας. 

Την έκδοση της κάρτας αναλαµβάνουν οι τοπικές αρχές που είναι αρµόδιες 

για τη συλλογή των προσωπικών δεδοµένων και για την καταγραφή τους 

στην κάρτα, συµπεριλαµβανοµένης της φωτογραφίας. 

     Σε µια παραδοσιακή πλαστική κάρτα χρησιµοποιούνται δύο τεχνολογίες: 

ένας µικροεπεξεργαστής 16K και µια ταινία λέιζερ. Στην πλαστική κάρτα 

υπάρχει φωτογραφία και αναγράφονται εµφανώς όνοµα, επώνυµο, φύλο, 

ηµεροµηνία και τόπος γέννησης του ατόµου καθώς και ένα µοναδικό 

αναγνωριστικό. Στην άλλη πλευρά της κάρτας αναγράφονται η διεύθυνση και 

ο αριθµός φορολογικού µητρώου του ατόµου, η περίοδος ισχύος της κάρτας 



και ενσωµατώνονται δύο λειτουργικά τµήµατα (ο µικροεπεξεργαστής και η 

ταινία λέιζερ). Επίσης, στην ταινία λέιζερ βρίσκονται σε ολόγραµµα ατοµικές 

πληροφορίες καθώς και τα δαχτυλικά αποτυπώµατα και η υπογραφή του 

ατόµου. 

     Κάθε τεχνολογία έχει τη σκοπιµότητά της: η ταινία λέιζερ χρησιµοποιείται 

ως ταυτότητα και ο µικροεπεξεργαστής ως κάρτα για υπηρεσίες. Ο 

µικροεπεξεργαστής εξυπηρετεί σκοπούς ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης µε 

βάση συµµετρικά και ασυµµετρικά κλειδιά. Θα είναι δυνατή η αποθήκευση 

έως και δεκαέξι κλειδιών στην κάρτα. 

     Όταν εφαρµόζονται σχέδια ηλεκτρονικών ταυτοτήτων γενικής χρήσης, οι 

στόχοι είναι εν γένει κοινοί. Κατ’ αρχήν, χρησιµοποιούνται προφανώς ως 

πιστοποιητικά ταυτότητας του ατόµου. 

� Επίσης, προβλέπεται σχεδόν συστηµατικά η χρήση της κάρτας για την 

πρόσβαση σε ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες (εκτός από τη 

Γερµανία, σύµφωνα µε τις τρέχουσες διαθέσιµες πληροφορίες), για την 

ταυτοποίηση και την εξουσιοδότηση του κατόχου σε συναλλαγές 

ηλεκτρονικού εµπορίου (αυτό το σηµείο δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόµα 

στην Ισπανία). 

� Η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής προβλέπεται συστηµατικά για τις 

ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες καθώς επίσης και για εφαρµογές 

ηλεκτρονικού εµπορίου (αυτό το σηµείο, ωστόσο, δεν έχει 

αποσαφηνιστεί ακόµα στην Ισπανία). 

� Από την άλλη πλευρά, αυτές οι κάρτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

ως κάρτες πληρωµών µόνο στη Γερµανία, την Ιταλία, την Αυστρία, την 

Πορτογαλία και τη Σουηδία. 

� Η λειτουργία της κάρτας ως «κάρτας υγείας» διατηρείται σίγουρα µόνο 

στη Γερµανία και τη Φινλανδία, και είναι υπό εξέταση στην Πορτογαλία, 

την Ιταλία και την Αυστρία. 

� Η λειτουργία της κάρτας ως «κάρτας κοινωνικής ασφάλισης» 

διατηρείται µόνο στη Γερµανία και τη Φινλανδία. Στις άλλες χώρες, 

αυτό γίνεται συχνά µέσω µίας κάρτας βάσει τοµέα. 

� Τέλος, αυτές οι κάρτες θα χρησιµοποιηθούν επίσης ως κάρτες 

ψηφοδέλτια στη Γερµανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και πιθανόν την 

Πορτογαλία και τη Σουηδία. 



Για τα ζητήµατα αυτά πραγµατοποιήθηκαν διαβουλεύσεις µεταξύ των 

περισσοτέρων ευρωπαϊκών αρχών προστασίας δεδοµένων. Ορισµένες 

ενέκριναν τα σχέδια που προέβλεπαν οι δηµόσιες αρχές (Φινλανδία, 

Σουηδία), σε άλλες διεξάγονται προς το παρόν συζητήσεις επί των 

υφιστάµενων σχεδίων και άλλες υποστήριξαν διαφορετικές απόψεις από 

αυτές των ∆ηµόσιων διοικήσεων που είναι υπεύθυνες των σχεδίων (Ιταλία, 

Κάτω Χώρες). Σε όλες τις περιπτώσεις, εντοπίστηκαν αρκετά στοιχεία που 

πιθανόν να προκαλέσουν προβλήµατα: 

� Προσδιορισµός του είδους των δεδοµένων που θα καταγράφονται στην 

κάρτα. 

� Προσδιορισµός των διαδικασιών επεξεργασίας δεδοµένων. 

� Προσδιορισµός των οργανισµών που θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης 

στις διάφορες κατηγορίες πληροφοριών. 

� Σεβασµός στα δικαιώµατα των ατόµων. 

� Προσδιορισµός των ∆ηµόσιων διοικήσεων που θα έχουν δικαίωµα να 

αποφασίζουν για το είδος των δεδοµένων που θα καταγράφονται στην 

ηλεκτρονική ταυτότητα. 

� Πιθανή χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας για εµπορικούς σκοπούς 

(ηλεκτρονικές πληρωµές, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κλπ). 

� Υλοποίηση µέτρων ασφαλείας (η Ιταλία υπογράµµισε σχετικά µε αυτό 

το θέµα ότι σήµερα µόνο µία εταιρεία στον κόσµο είναι σε θέση να 

προσφέρει λύσεις στο επίπεδο των τεχνολογικών απαιτήσεων του 

σχεδίου). 

� Κεντρική αποθήκευση δεδοµένων που αφορούν την υγεία και 

βιοµετρικών δεδοµένων (δακτυλικά αποτυπώµατα). 

 

5.8. Έλεγχος από το χρήστη των Προσωπικών του ∆εδοµένων  

     Αυτό το ζήτηµα δεν αντιµετωπίζεται οµοιόµορφα στις διάφορες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγµατικότητα, όπως επισηµαίνει η βρετανική 

αρχή, µπορεί να προκύψουν εσωτερικές εντάσεις στη δηµόσια διοίκηση 

µεταξύ της επιθυµίας για παροχή συνεκτικών και πρακτικών υπηρεσιών στο 

χρήστη και της διάθεσης να συνδυαστούν πηγές πληροφοριών για τα άτοµα 

µε τέτοιο τρόπο που είναι πιθανόν να παραβιάζεται ο νόµος σχετικά µε την 

προστασία δεδοµένων. Στο επίκεντρο αυτής της έντασης, βρίσκεται εποµένως 



το ζήτηµα του ελέγχου από τους πολίτες των προσωπικών δεδοµένων τους. 

Για να γίνουν κατανοητές οι απαντήσεις των αρχών σχετικά µε το θέµα αυτό, 

παρουσιάζονται οι δύο κύριες τάσεις σε αυτά τα ζητήµατα: 

     Μια πρώτη τάση, την οποία υποστηρίζουν ρητά αρκετές χώρες, εν γένει σε 

συµφωνία µε τις αρχές προστασίας δεδοµένων (Ιρλανδία, .ανία, Ισπανία, 

Φινλανδία), είναι η άποψη ότι οι πολίτες πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο των 

δεδοµένων τους σε όλα τα στάδια των διοικητικών διαδικασιών και ότι πρέπει 

να ενηµερώνονται για τις ανταλλαγές δεδοµένων που συνεπάγεται 

οποιαδήποτε απόφαση λαµβάνεται γι’ αυτούς. Συνέπεια αυτής της τάσης είναι 

ότι η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των ∆ηµόσιων διοικήσεων µέσω 

τηλεµατικής υποδοµής µπορεί να απαιτεί την συγκατάθεση των ατόµων που 

αφορά (π.χ. Ισπανία, Ιρλανδία). Σε άλλες χώρες υπάρχουν περισσότερες 

επιφυλάξεις (Ηνωµένο Βασίλειο, Βέλγιο). Αυτή η πρώτη τάση υποστηρίζεται 

από την άποψη ότι ο εν λόγω προσωπικός έλεγχος θα επηρεάσει 

αποφασιστικά την εµπιστοσύνη που πρέπει να εµπνέει η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση καθώς και την αξιοπιστία της. Όπως συµβαίνει µε το φαινόµενο 

της χιονοστιβάδας, όσο περισσότερο εµπιστεύονται οι πολίτες τη δηµόσια 

διοίκηση, τόσο λιγότερο θα νιώθουν την ανάγκη να ασκούν αυτό τον έλεγχο. 

Ωστόσο, ακόµα και αν ο χρήστης διατηρεί τον έλεγχο των δεδοµένων του, 

επιβάλλεται να εφαρµοστούν οι θεµελιώδεις αρχές της προστασίας 

δεδοµένων. Ως εκ τούτου, προκειµένου να τηρείται η προϋπόθεση της 

νόµιµης συλλογής δεδοµένων, η ιρλανδική αρχή προτείνει να µην 

αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων δεδοµένα που διατέθηκαν για άλλο 

σκοπό. Αντίθετα, προτάθηκε και έγινε αποδεκτό να παρέχεται στους πολίτες η 

δυνατότητα να εγκρίνουν τη συµπερίληψη των προσωπικών δεδοµένων τους 

στο νέο σύστηµα και να ενηµερώνονται για τους σκοπούς και τη χρήση της 

κεντρικής βάσης δεδοµένων. Επίσης, πρέπει να τηρείται η αρχή σχετικά µε 

την ποιότητα των δεδοµένων: δεν θα πρέπει να συλλέγονται ή να 

αποθηκεύονται περιττά ή άσχετα προσωπικά δεδοµένα που πιθανόν δεν 

έχουν καµία νόµιµη και συναφή εφαρµογή στις δηµόσιες υπηρεσίες. Το άτοµο 

θα διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίζει ποια πρόσθετα δεδοµένα επιθυµεί να 

παρέχει προκειµένου να εξυπηρετήσει περισσότερες υπηρεσίες. Οµοίως, τα 

άτοµα πρέπει να λαµβάνουν γνώση για το εύρος των πιθανών χρήσεων των 

δεδοµένων τους κατά το χρόνο της συλλογής τους, και οι διοικητικοί 



εκπρόσωποι πρέπει να ενηµερώνονται σαφώς για τις µορφές νόµιµης χρήσης 

των δεδοµένων στα οποία έχουν πρόσβαση. Οι εν λόγω πληροφορίες, 

συνεπώς, πρέπει να είναι επαρκώς ακριβείς ώστε τα άτοµα να κατανοούν 

πραγµατικά τους πιθανούς κινδύνους και τις συνέπειες που απορρέουν από 

τη µετάδοση των δεδοµένων τους. Ελλείψει τέτοιων πληροφοριών, η 

συγκατάθεση του ατόµου θα βασίζεται σε ψευδή στοιχεία, γιατί δεν θα µπορεί 

να αιτιολογήσει την άρνηση της συγκατάθεσής του για τη µετάδοση των 

δεδοµένων του/της έναντι του επιχειρήµατος της απλοποίησης των 

διοικητικών διαδικασιών. 

     Επιπλέον, αρκετές αρχές υπογραµµίζουν ότι υπάρχει ένα ακόµα βασικό 

σηµείο που συντελεί στην εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας 

στις σχετικές εφαρµογές. Αυτό το σηµείο δεν είναι θεωρητικό σύµφωνα µε 

πρόσφατη άποψη της ισπανικής αρχής. Στην προκειµένη περίπτωση, µια 

τοπική αρχή ανέθεσε µε υπεργολαβία σε δύο χρηµατοοικονοµικούς 

οργανισµούς την υλοποίηση µιας διαδικασίας αιτήσεων για πιστοποιητικά 

διαµονής, τα οποία χρησιµοποιούνται από τους αιτούντες για να 

εξασφαλίσουν έκπτωση στα εισιτήρια των µαζικών µέσων µεταφοράς. Οι 

χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί εκδίδουν αυτά τα πιστοποιητικά µέσω των 

µηχανηµάτων έκδοσης εισιτηρίων. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της αίτησης, 

το µηχάνηµα έκδοσης εισιτηρίων εντόπιζε όχι µόνον τα προσωπικά δεδοµένα 

ενός ατόµου αλλά και αυτά των ατόµων που ζουν στην ίδια κατοικία, εφόσον 

είχαν καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων. Η ισπανική αρχή επέβαλε κυρώσεις 

στην τοπική αρχή για παράνοµη διάθεση των δεδοµένων. 

     Αντιθέτως, µια δεύτερη τάση είναι η άποψη ότι η απλοποίηση των 

διοικητικών διαδικασιών αναγκαστικά έχει ως τίµηµα ένα βαθµό απώλειας 

ελέγχου από το χρήστη των προσωπικών δεδοµένων του/της. Συνεπώς, δεν 

είναι δυνατόν να πληρούνται ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις για ταχύτερη 

ανάπτυξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οι προϋποθέσεις 

τήρησης «παραδοσιακών» πληροφοριών για τους πολίτες. Τρεις χώρες 

(Πορτογαλία, Γερµανία και Ιταλία) υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα τον έλεγχο των 

προσωπικών δεδοµένων από τους πολίτες. Ένα επιχείρηµα που διατύπωσε η 

γαλλική αρχή όσον αφορά το θέµα αυτό είναι ο κίνδυνος ο εν λόγω έλεγχος να 

αποτελεί απλώς ψευδαίσθηση στην πράξη. Πράγµατι, ο χρήστης θα θεωρεί 



λανθασµένα ότι ελέγχει τα δεδοµένα του/της, ενώ η δηµόσια διοίκηση 

διαµορφώνει προφανώς ένα πεδίο παρέµβασης, όπου µπορεί να επιβληθεί 

στα άτοµα, βάσει νόµων και κανονισµών, να παρέχουν δεδοµένα στη δηµόσια 

διοίκηση. Προς την ίδια κατεύθυνση, η πορτογαλική αρχή προστασίας 

δεδοµένων θεωρεί ότι ακόµα και αν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση υποστηρίζει 

εν µέρει το δικαίωµα πρόσβασης των ατόµων στα διαθέσιµα ηλεκτρονικά 

δεδοµένα τους, οι χρήστες δεν θα ασκούν οποιοδήποτε περαιτέρω έλεγχο στα 

δεδοµένα τους, ειδικά όσον αφορά τη συγκατάθεσή τους για τη µετάδοση των 

δεδοµένων σε τρίτα µέρη εντός της δηµόσιας διοίκησης.  

 

5.9. Σύσταση Ελεγκτικής Αρχής  

     Εκτός από το Βέλγιο και, σε ένα συγκεκριµένο βαθµό, τη Φινλανδία, δεν 

έχει συζητηθεί το ζήτηµα της σύστασης µιας αρχής για την προστασία των 

δεδοµένων ειδικά για τα θέµατα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι ήδη 

υπάρχουσες αρχές φαίνεται να έχουν εξελιχθεί στις αρµόδιες Αρχές που 

γνωµοδοτούν επί των σχεδίων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που επηρεάζουν 

την προστασία των δεδοµένων. 

     Μπορούν να κληθούν και άλλες αρχές εκτός των αρχών για την προστασία 

δεδοµένων για να µελετήσουν ζητήµατα σχετικά µε την προστασία δεδοµένων 

στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έτσι, για παράδειγµα, στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, ο Εθνικός ∆ιαµεσολαβητής µπορεί να ερευνήσει τις 

καταγγελίες των πολιτών σχετικά µε τις δραστηριότητες της δηµόσιας 

διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Οµοίως, στη Φινλανδία, η συντονιστική αρχή των τηλεπικοινωνιών παραµένει 

επικεφαλής για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των αρχών πιστοποίησης και 

των τηλεπικοινωνιών γενικά, ενώ τα ζητήµατα της ηλεκτρονικής 

αρχειοθέτησης εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των αντίστοιχων ∆ηµόσιων 

διοικήσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως στη ∆ανία, η αρχή προστασίας 

δεδοµένων ανέλαβε ρητά πρόσθετες αρµοδιότητες κατόπιν αιτήµατος των 

∆ηµόσιων αρχών όσον αφορά την έγκριση λύσεων ασφαλείας στον τοµέα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το ζήτηµα δεν 

είναι ο καταµερισµός της αρµοδιότητας ελέγχου της συµµόρφωσης των εν 

λόγω δραστηριοτήτων µε τη νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων 

µεταξύ των αρχών προστασίας δεδοµένων και µιας άλλης αρχής. 



     Από την άλλη πλευρά, αυτός ο καταµερισµός της αρµοδιότητας εξετάστηκε 

στο Βέλγιο. Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση σχεδίου για τη σύσταση ενός 

Συµβουλίου Ελέγχου, εκτός της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων. Το Συµβούλιο 

αυτό θα αποτελείται από επιτροπές έγκρισης της πρόσβασης σε ιδιωτικά 

δεδοµένα που διατηρούνται από τη δηµόσια διοίκηση σε µια βάση δεδοµένων 

που ονοµάζεται «επιχειρηµατική τράπεζα δεδοµένων» («banque carrefour 

des entreprises»). Κατ’ αρχήν, η σύσταση των επιτροπών έγκρισης θα 

γινόταν εκτός του πλαισίου της Επιτροπής. Η τελευταία, στην απόφασή της 

σχετικά µε τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων, απαίτησε οι εν λόγω 

επιτροπές να συσταθούν εντός της Επιτροπής. Τόνισε συγκεκριµένα ότι η 

δηµιουργία διακριτών επιτροπών θίγει την απαραίτητη ενιαία προσέγγιση που 

πρέπει να χαρακτηρίζει, ειδικά σε θεσµικό επίπεδο, τον έλεγχο της 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ως εκ τούτου, η βελγική επιτροπή υπενθύµισε 

στην κυβέρνηση ότι θεωρεί κρίσιµης σηµασίας τη σωστή αξιολόγηση των 

συνεπειών που απορρέουν από τη συγκεκριµένη απόφαση την παρούσα 

χρονική στιγµή στην περίπτωση που η κυβέρνηση αποφασίσει την ανάπτυξη 

µιας πολιτικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην οποία περιλαµβάνονται όλες 

οι µελλοντικές εφαρµογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους 

διοικητικούς τοµείς, όπως για παράδειγµα, η ηλεκτρονική ταυτότητα. 

Λαµβάνοντας υπόψη την αυξηµένη εµφάνιση τέτοιων ζητηµάτων, όπως 

αναµένεται λογικά, η επιτροπή θεώρησε σηµαντικό η µελέτη των ζητηµάτων 

σχετικά µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις ελευθερίες των πολιτών που 

απορρέουν από τη δηµιουργία αυτής της νέας βάσης δεδοµένων να διεξαχθεί, 

στο βαθµό που είναι δυνατόν, από µια µόνο αρχή. Στο τρέχον σχέδιο, οι εν 

λόγω επιτροπές θα σχηµατίζονται εφεξής εντός της επιτροπής. Θα 

αποτελούνται από συγκεκριµένο αριθµό µελών της επιτροπής, σε συνδυασµό 

µε εκπροσώπους ή/και εµπειρογνώµονες των σχετικών τοµέων. 

 

(Πηγή: ROPOTA St, 2006, «Προστασία των προσώπων όσον αφορά την 

επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα») 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

6.1. Είδη Χρηµατοδότησης της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

� Κάθετη χρηµατοδότηση. Αποτελεί την πλέον παραδοσιακή και καθιερωµένη 

µορφή χρηµατοδότησης έργων e-Government σε Ευρώπη και Αµερική, και 

ειδικότερα αυτών που αφορούν σε κεντρικά τµήµατα και υπηρεσίες του 

δηµόσιου τοµέα. Η κάθετη χρηµατοδότηση αναφέρεται στην παραδοσιακή 

διαχείριση της χρηµατοδότησης και των έργων εντός των πλαισίων ενός 

οργανισµού. Απαιτεί, δε, από τα µεµονωµένα τµήµατα ή τις υπηρεσίες που 

αιτούνται χρηµατοδότησης για έργα e-Government να συναγωνιστούν µε 

άλλα αιτήµατα επενδύσεων για την απόκτηση κυβερνητικών κονδυλίων, 

στα πλαίσια του ίδιου κάθετου τοµέα/ προγράµµατος της δηµόσιας 

διοίκησης. Μια τέτοια προσέγγιση συµφωνεί µε την παραδοσιακή έννοια 

της ευθύνης της δηµόσιας διοίκησης να παράσχει τους πόρους σε έναν 

οργανισµό και να τον καθιστά αρµόδιο για τους καθορισµένους θεσµικούς 

στόχους. Αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση χρησιµοποιείται για τη 

χρηµατοδότηση έργων e-Government (αν και, κατά µέσο όρο, τα κεφάλαια 

δεν είναι συγκρίσιµα µε εκείνα που προέρχονται από τις παραδοσιακότερες 

επενδύσεις πληροφορικής) στις περισσότερες χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί στο Ηνωµένο Βασίλειο η ∆ιαδικασία 

Αναθεώρησης ∆απανών και η συνδεδεµένη Συµφωνία των ∆ηµόσιων 

Υπηρεσιών (Public Service Agreement, PSA), όπου τα κεντρικά τµήµατα 

και υπηρεσίες οφείλουν να έρθουν σε συµφωνία µε το Υπουργείο 

Οικονοµικών του Ηνωµένου Βασιλείου: τα κυβερνητικά τµήµατα 

καταθέτουν προσφορά για χρηµατοδότηση σε eGovernment ή ΤΠΕ, µε τον 

ίδιο τρόπο όπως για οποιαδήποτε άλλη προγραµµατισµένη δαπάνη. 

� Οριζόντια ∆ια-Υπηρεσιακή Χρηµατοδότηση. Αυτή η προσέγγιση προβλέπει 

τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ διάφορων τµηµάτων που έχουν ένα κοινό 

συµφέρον και αποκοµίζουν, αν και σε διαφορετικούς βαθµούς, κάποια 

οφέλη από µεγάλα πολυετή έργα eGovernment (κυρίως υποδοµών). Τα 

κονδύλια αυτά, είτε προέρχονται από το λειτουργικό προϋπολογισµό των 

εµπλεκόµενων τµηµάτων είτε, για επενδύσεις µεγάλης κλίµακας, 

διανέµονται από το γενικό κυβερνητικό προϋπολογισµό. Σε µια τέτοια 

προσέγγιση, ένα τµήµα κρατά συνήθως τον ηγετικό ρόλο ή αυτός 



αποδίδεται σε ένα κεντρικό όργανο παρακολούθησης. Ενώ αυτή η 

προσέγγιση προέκυψε ακριβώς για να εξετάσει µερικές από τις 

ιδιαιτερότητες των πολυετών έργων eGovernment, µέχρι σήµερα δεν έχει 

διαδοθεί τόσο όσο διαφηµιζόταν και συζητούνταν. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις το έργο χρηµατοδοτείται µόνο από τον προϋπολογισµό του 

τµήµατος που ηγείται, αλλά το γεγονός ότι ωφελεί και άλλα τµήµατα 

απεικονίζεται σε µελλοντικές κατανοµές προϋπολογισµού. Παράδειγµα µιας 

τέτοιας προσέγγισης στη χρηµατοδότηση διασταυρούµενων πρωτοβουλιών 

συναντάται στη Σλοβενία, όπου πόροι από διαφορετικούς υπουργικούς 

προϋπολογισµούς συγκεντρώνονται από κοινού και επενδύονται υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Στη Γαλλία, διάφοροι 

κυβερνητικοί φορείς συνεργάζονται σε διασταυρούµενα έργα 

εγκαθιδρύοντας κοινόχρηστα κονδύλια, τα επονοµαζόµενα Fonds 

mutualisés. 

� Συγκεντρωτικά ειδικά κονδύλια και κονδύλια Καινοτοµίας. Σε αυτήν την 

περίπτωση, µια κεντρική µονάδα της κυβέρνησης κατανέµει ένα µέρος των 

πόρων σε πρωτοβουλίες υψηλής προτεραιότητας ή/και πρωτοβουλίες 

µεγάλης κλίµακας ή/και καινοτόµες πρωτοβουλίες του eGovernment, που 

µπορεί να µη βρίσκουν αρχική χρηµατοδότηση µε τη χρήση άλλων 

προσεγγίσεων. Αν και αντιπροσωπεύουν την αναδιανοµή των εφάπαξ 

εσόδων και έχουν περιορισµένο χρονικό ορίζοντα, παράδειγµα ειδικού 

κονδυλίου αποτελούν τα 400 εκατοµµύρια Ευρώ που διατίθεται από τα 

έσοδα των δηµοπρασιών UMTS για τη χρηµατοδότηση των περιφερειακών 

και τοπικών έργων eGovernment στην Ιταλία, και διαχειρίζονται από το 

Υπουργείο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας. Μια παραλλαγή, υπό την έννοια 

ότι είναι συγκεντρωτικά αλλά όχι αποκλειστικά στοχευµένα στο 

eGovernment, αποτελούν τα Κεντρικά Κονδύλια Καινοτοµίας, που 

χρησιµοποιούνται για να παρέχουν την αρχική χρηµατοδότηση σε 

µεµονωµένα υπηρεσιακά ή δια-υπηρεσιακά καινοτόµα έργα που 

αποπληρώνονται σε βάθος χρόνου, από τα πραγµατοποιούµενα έσοδα. 

Ένα παράδειγµα αποτελεί το Κεφαλαιουχικό Κονδύλι για τον 

Εκσυγχρονισµό που ιδρύθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο το 1998. 

 

 



6.2. ∆απάνες 

6.2.1. ∆απάνες για τις ΤΠΕ 

     Οι συνολικές δαπάνες της δηµόσιας διοίκησης σε ΤΠΕ το 2004 

(συµπεριλαµβανοµένων των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών 

στρωµάτων) για την EΕ των 25, υπολογίζονται στα 36,5 δις €, µε τις 

µεγαλύτερες αγορές να είναι, κατά σειρά, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Γερµανία, η 

Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία. Το υποσύνολο των δαπανών για τις χώρες της 

ΕΕ 15 είναι 34,9 δις € και, συγκρινόµενο µε τα 29,3 δις € που δίνει το EITO 

για το 2002, εκφράζει ποσοστό αύξησης της τάξης του 19,1% µεταξύ 2002 και 

2004. Εάν µετρηθούν σε όρους κατά κεφαλήν δαπάνης ή/και ως ποσοστό επί 

του ΑΕΠ, οι δαπάνες ΤΠΕ είναι υψηλότερες στις Σκανδιναβικές/Βόρειες χώρες 

(∆ανία, Φινλανδία και Σουηδία) και το Ηνωµένο Βασίλειο. Ακολουθούν η 

Γαλλία, Γερµανία, Ολλανδία, Αυστρία, το Βέλγιο και ακόµη πιο πίσω στην 

κατάταξη βρίσκονται η Ιταλία και η Ισπανία. Η ανάλυση ανά διοικητικό 

επίπεδο δείχνει ότι οι περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις καλύπτουν από 

κοινού το 55% των δαπανών ΤΠΕ, ενώ η κεντρική κυβέρνηση το 45%. Η µέση 

ανάλυση των δαπανών ΤΠΕ στις συνιστώσες τους για τις χώρες της ΕΕ 25, 

δείχνει ότι το άθροισµα των συνιστωσών της τεχνολογίας συνεχίζει να κατέχει 

το µεγαλύτερο µερίδιο των δαπανών. 

     Ειδικότερα, αν γίνει ανάλυση εξαιρουµένου του Προσωπικού ΤΠΕ, οι 

συνιστώσες των ΤΠΕ (εξοπλισµός, λογισµικό και επικοινωνίες) ανέρχονται 

αθροιστικά στο 60% των δαπανών, ενώ οι υπηρεσίες (που αποτελούν τον πιο 

αντιπροσωπευτικό δείκτη για το κόστος της οργανωτικής αλλαγής) ανέρχονται 

περίπου στο 40% του συνόλου. 

Στο παρακάτω γράφηµα φαίνονται οι δαπάνες ΤΠΕ στις χώρες της ΕΕ 

(στάθµιση µε πληθυσµό και ΑΕΠ) κατά το έτος 2004: 

 

 



 
Πηγή: Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας, τµήµα Ερευνών, 2006, e-

Government Economics Project: Μέτρηση των επιπτώσεων του e-Government 

 

6.2.2. ∆απάνες για το e-Government 

     Οι συνολικές δαπάνες της δηµόσιας διοίκησης για το e-Government το 

2004 στην ΕΕ των 25, υπολογίζονται στα 11,9 δις €, µε τις µεγαλύτερες 

αγορές να ανήκουν και πάλι στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία, τη Γαλλία, 

και τη Σουηδία – µε την τελευταία να ξοδεύει αυτή τη φορά περισσότερα από 

την Ιταλία και την Ισπανία. Το υποσύνολο των δαπανών για την ΕΕ των 15 

ανέρχεται στα 11,5 δις €, αντιπροσωπεύοντας το 33% των δαπανών ΤΠΕ, το 

οποίο φανερώνει µεγάλη αύξηση συγκρινόµενο µε τα 6,6 δις € που εκτιµά το 

EITO για το 2002 (22% των δαπανών ΤΠΕ). Στην πραγµατικότητα όµως τα 

δύο µεγέθη δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα, καθώς η εκτίµηση βασίζεται σε 

ένα ευρύτερο ορισµό του e-Government από αυτόν που χρησιµοποιεί το EITO 

2002 (που περιορίζεται κυρίως στη διάσταση παροχής υπηρεσιών – front 

end). Εάν µετρηθούν σε όρους κατά κεφαλήν δαπάνης ή/και ως ποσοστό επί 

του ΑΕΠ, οι δαπάνες του e-Government είναι και πάλι υψηλότερες στις 

Σκανδιναβικές/Βόρειες χώρες (∆ανία, Φινλανδία και Σουηδία) και το Ηνωµένο 

Βασίλειο. Λαµβάνοντας υπόψη την κατανοµή των δαπανών e-Government 

ανά διοικητικό επίπεδο, παρατηρείται µια γενική και αξιοσηµείωτη τάση: το 

άθροισµα των ποσοστών για την περιφερειακή και τοπική διοίκηση, είναι 

γενικά υψηλότερο απ' ότι στην περίπτωση της ίδιας ανάλυσης για τις δαπάνες 

σε ΤΠΕ. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνει την αυξανόµενη σχετικότητα της 



περιφερειακής και τοπικής διάστασης στην ηλεκτρονική παροχή των 

δηµόσιων υπηρεσιών. 

     Τελικά, εκτιµάται ότι το έµµεσο κόστος της οργανωτικής αλλαγής για το e-

Government το 2004 µπορεί να φτάνει τα 4 δις €, οδηγώντας έτσι σε ένα 

συνολικό ποσό 16 δις € για την ΕΕ των 25. Προφανώς, αυτή η µέτρηση είναι 

θεωρητική, καθώς υποθέτει ότι όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες συµµετέχουν 

ολοκληρωτικά στη σύνθετη διαδικασία των οργανωτικών αλλαγών που 

απαιτούνται για την πλήρη απελευθέρωση της δυναµικής των ΤΠΕ στην 

αύξηση της παραγωγικότητας και, συνεπώς, την επίτευξη των αναµενόµενων 

επιπτώσεων σε αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα και διακυβέρνηση. Στο 

παρακάτω γράφηµα φαίνονται οι δαπάνες e-Government στις χώρες της ΕΕ 

(στάθµιση µε πληθυσµό και ΑΕΠ) κατά το έτος 2004: 

 

 
Πηγή: Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας, τµήµα Ερευνών, 2006, e-

Government Economics Project: Μέτρηση των επιπτώσεων του e-Government 

 

 

 

 

 

 

 



∆απάνες ΤΠΕ & e-Government στην ΕΕ για το έτος 2004 

Πηγή: Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας, τµήµα Ερευνών, 2006, e-

Government Economics Project: Μέτρηση των επιπτώσεων του e-Government 

 

 

 

 

(Πηγή: Παρατηρητήριο για την κοινωνία της πληροφορίας, τµήµα Ερευνών, 2006, e-

Government Economics Project: Μέτρηση των επιπτώσεων του e-Government, 

Αθήνα) 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

     Η ηλεκτρονική Ευρώπη αποτέλεσε µια πολιτική πρωτοβουλία, 

προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επωφεληθεί 

πλήρως από τις αλλαγές που συνεπάγεται η κοινωνία των πληροφοριών. Το 

ενδιαφέρον όλων των ευρωπαϊκών δηµόσιων διοικήσεων όλων των επιπέδων 

έπρεπε να κατευθυνθεί προς την εφαρµογή νέων τεχνολογιών που καθιστούν 

προσβάσιµη τη δηµόσια πληροφορία αλλά και στην υποχρέωση των κρατών 

– µελών να παρέχουν γενική ηλεκτρονική πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες 

µέχρι το 2003. 

     Το eEurope 2002 επέφερε σηµαντικές αλλαγές, καθώς αυξήθηκε 

σηµαντικά ο αριθµός των πολιτών και των επιχειρήσεων που είναι 

συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο. Επιπλέον, αναδιαµόρφωσε το ρυθµιστικό 

περιβάλλον στα δίκτυα, τις υπηρεσίες επικοινωνιών και στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, ενώ άνοιξε το δρόµο για τις νέες γενιές κινητών και πολυµεσικών 

υπηρεσιών. 

     Παράλληλα, παρέχει σε άτοµα ευκαιρίες κοινωνικής συµµετοχής και 

συµβάλλει ώστε το εργατικό δυναµικό να αποκτήσει τις δεξιότητες που 

απαιτούνται µέσα στην οικονοµία της γνώσης. Εισάγει τους υπολογιστές και 

το internet στα σχολεία, σε κοινοτική κλίµακα, συνδέει τις κυβερνήσεις 

ηλεκτρονικά και εστιάζει την προσοχή στην ανάγκη επίτευξης ενός 

ασφαλέστερου ηλεκτρονικά συνδεδεµένου κόσµου. ∆ιεύρυνση των 

υπηρεσιών επιδιώκεται µέσω του eEurope 2005, καθιστώντας πλέον την 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση κεντρικό σηµείο σε οποιαδήποτε συζήτηση περί 

δηµόσιας διοίκησης στην ΕΕ. 

     Στις ενέργειες υλοποίησης της ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης και 

διακυβέρνησης στις χώρες της Ένωσης, έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες 

τα τελευταία 15 χρόνια. Αξίζει, όµως να σηµειωθεί, ότι αν και η ανάληψη 

πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι σηµαντική, σε µεµονωµένες 

µόνο περιπτώσεις πρόκειται για εθνικά οµοσπονδιακά προγράµµατα. 

Συνήθως, οι βέλτιστες πρακτικές παρατηρούνται σε περιφερειακό ή τοπικό 

επίπεδο διοίκησης, ενώ η κεντρική κυβέρνηση των υπό µελέτη χωρών 

περιορίζεται στη δηµιουργία ιστοσελίδων για την παροχή απλών διοικητικών 

υπηρεσιών και γενικών πληροφοριών. Παρά τις εξελίξεις στον τοµέα της 



ηλεκτρονικής διοίκησης, υφίστανται ακόµα πολλά προβλήµατα. Τα κυριότερα 

από αυτά συνοψίζονται στην έλλειψη συνεργασίας µεταξύ των διαφορετικών 

επιπέδων διακυβέρνησης στα οµοσπονδιακά αυτά κράτη. ∆εδοµένου του 

µεγάλου µεγέθους του δηµοσίου τοµέα σε αυτά, καθώς και του σηµαντικού 

βαθµού κατακερµατισµού του στο εσωτερικό των χωρών, καθίσταται 

δύσκολος ο συντονισµός των προσπαθειών εφαρµογής της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. ∆εν απουσιάζουν, επίσης, προβλήµατα αναφορικά µε την 

έλλειψη σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας και προθυµίας ως προς τις 

καινοτοµίες στο δηµόσιο τοµέα. Σηµαντικά, εξάλλου είναι και τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν οι διοικητικοί φορείς ως προς τη χρηµατοδότηση των 

διοικητικών πρωτοβουλιών. 

     Η εφαρµογή του e-Government, της λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών 

µε ηλεκτρονική σύνδεση και η εγκατάσταση ηλεκτρονικής πρόσβασης στις 

δηµόσιες υπηρεσίες της ΕΕ είναι µια διαδικασία που έχει να διανύσει ακόµα 

µεγάλη απόσταση. Το εγχείρηµα αυτό απαιτεί τεχνική υποδοµή και 

επαγγελµατική παρουσίαση των προσφερόµενων υπηρεσιών, που θα έχει 

σαν αποτέλεσµα την εύκολη πρόσβαση για τον πολίτη. Τα όργανα της ΕΕ και 

οι εθνικές δηµόσιες διοικήσεις θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία των πληροφοριών για 

την ανάπτυξη αποτελεσµατικών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις της Ευρώπης. 

     Προκειµένου οι παραπάνω αρχές να υλοποιηθούν, παρουσιάζεται ανάγκη 

για ένα ολοκληρωµένο και συνεπές νοµικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ µε 

διαδικτυακές υπερσυνδέσεις µεταξύ ΕΕ και των εθνικών διοικήσεων και 

νοµοθεσιών, και δηµιουργία βάσης δεδοµένων, ώστε να ανταλλάσσονται τα 

εφαρµοζόµενα µέτρα των κρατών – µελών ως προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

∆εδοµένου ότι τα προγράµµατα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης απαιτούν 

µια πληθώρα τεχνικών, χρηµατοοικονοµικών και οργανωτικών µέσων, λύση 

θα αποτελούσε η ανάπτυξη στρατηγικών συµµαχιών και συνεργασιών µε 

ιδιωτικούς φορείς στη βάση ανάπτυξης τεχνογνωσίας και λογισµικών 

προγραµµάτων, αλλά και συνεργασιών σε θεσµικά και χρηµατοδοτικά θέµατα. 

     Τα παραπάνω θα πρέπει να συνδυάζονται άµεσα µε την ανάπτυξη 

στρατηγικής σκέψης και ανταγωνιστικής διαχείρισης και διοίκησης και όχι 

απλή υιοθέτηση των νέων τεχνικών και τεχνολογιών. Απαραίτητη είναι, 



επίσης, η βελτίωση των υπηρεσιών µέσω αποκεντρωµένων και 

αποσυγκεντρωµένων σηµείων παροχής, µε στόχο την εξυπηρέτηση των 

πολιτών µε αύξηση των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων, µε 

παράλληλη µείωση του χρόνου αναµονής και διεκπεραίωσης.  
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