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Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση

«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»
Επίσηµος ορισµός της ΕΕ



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

∆ιακυβέρνηση θα πρέπει να καθοδηγείται αποκλειστικά από τις
ανάγκες της κοινωνίας που υπηρετεί

� 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, 
δηλαδή 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 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, 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).

Αρχές λειτουργίας



Σχεδιασµός
Η εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο ∆ηµόσιο τοµέα µπορεί να γίνει σε επίπεδα::::

� Επίπεδο 0: εσωτερική οργάνωση του φορέα
� Επίπεδο 1: Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

� Επίπεδο 2: Business Process Re-engineering

� Επίπεδο 3: Intranet
� Επίπεδο 4: Αυτοµατοποιηµένο πρωτόκολλο

� Επίπεδο 5: Ενιαία αναγνώριση εσωτερικών χρηστών
� Επίπεδο 6: Portal

� Επίπεδο 7: Ενιαία αναγνώριση εξωτερικών χρηστών

� Επίπεδο 8: Αναβάθµιση πύλης µε εφαρµογές προσαρµοσµένες σε κάθε χρήστη
� Επίπεδο 9: Ψηφιακές υπογραφές

� Επίπεδο 10: Έξυπνες κάρτες
� Επίπεδο 11: Μεταγλώττιση

� Επίπεδο 12: Ψηφιακή τηλεόραση
� Επίπεδο 13: ∆ορυφορική επικοινωνία



Πλεονεκτήµατα

Περιοχές επιπτώσεων

� Εσωτερικές

χρηµατοοικονοµικές και

οργανωτικές επιπτώσεις

� Εξωτερικές κοινωνικές
επιπτώσεις

� Εξωτερικές κυβερνητικές

επιπτώσεις

Βασικοί παράγοντες

� Αποδοτικότητα

� Αποτελεσµατικότητα

� Καλή διακυβέρνηση



Στάδια για την εφαρµογή των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους δηµόσιους

οργανισµούς



Είδη Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης

Επιχειρήσεις-προς-
Επιχειρήσεις

Β2Β
Προκύρηξη ιδιωτικού έργου

Επιχειρήσεις-προς-
Κυβέρνηση

B2G
Φορολογική δήλωση

επιχείρησης

Επιχειρήσεις-προς-
Πολίτες

B2C
Online αγορές

Κυβέρνηση-προς-
Επιχειρήσεις

G2B
Προκύρηξη δηµοσίου

έργου

Κυβέρνηση-προς-
Κυβέρνηση

G2G
Ηλεκτρονικές συναλλαγές

µεταξύ δηµόσιων

οργανισµών

Κυβέρνηση-προς-πολίτες
G2C

Επεξεργασία & 
διεκπεραίωση συντάξεων

Πολίτες-προς-Επιχειρήσεις
C2B

Εύρεση εργασίας µέσω

διαδικτύου

Πολίτες-προς-Κυβέρνηση
C2G

Φορολογική δήλωση µέσω

διαδικτύου

Πολίτες-προς-Πολίτες
C2C

Μικρές διαφηµίσεις σε

ιστοσελίδες

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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∆ηµόσιες υπηρεσίες g2g



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.
Στρατηγική i2010

Το πρόθεµα i περιλαµβάνει 3 ερµηνείες οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα
και στόχους

� Internal market for information services: δηµιουργία κοινού
ευρωπαϊκού χώρου για την ΚτΠ, όπου η τεχνογνωσία και η
τεχνολογία θα διαχέονται µε µεγαλύτερη ταχύτητα και θα
αξιοποιούνται από όλους τους πολίτες

� Investment in ICT innovation for competitiveness: επενδύσεις για
αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και
αφορά στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας των κρατών – µελών και
της Ε.Ε.

� Inclusion and better quality of life: εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας
ζωής και αντιµετώπιση κοινωνικού αποκλεισµού



Κυριότερα σηµεία

� Οι πολίτες & οι επιχειρήσεις στο επίκεντρο

� Ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών και αυθεντικοποίηση

των συναλλαγών

� Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για όλους

� Αποδοτική & αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση

� Ηλεκτρονικές δηµόσιες προµήθειες

� ∆ιασυνοριακές υπηρεσίες

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ Ε.Ε.
Στρατηγική i2010



Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες σύµφωνα
µε την Ε.Ε.

1. Υπηρεσίες προς πολίτες
� Φόρος εισοδήµατος: δήλωση, ειδοποίηση εισφορών, πληρωµή

� Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας

� Πιστοποιητικά: αίτηση & αποστολή

� Αίτηση για κοινωνικά επιδόµατα

� Προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, δίπλωµα οδήγησης κλπ)

� Άδεια αυτοκινήτου

� Οικοδοµικές άδειες

� ∆ήλωση στην αστυνοµία

� Χρήση δηµόσιων βιβλιοθηκών

� Εγγραφές σε σχολεία & πανεπιστήµια και αιτήσεις για απολυτήρια & 
πτυχία

� Ανακοινώσεις αλλαγής κατοικίας

� Υπηρεσίες σχετικές µε θέµατα υγείας



� Φόρος εισοδήµατος/εργοδοτική εισφορά: πληρωµή, εγγραφή

� ∆ηµοτικός φόρος: δήλωση, ειδοποίηση, πληρωµή

� ΦΠΑ: εγγραφή, δήλωση, πληρωµή

� Σύσταση εταιρίας

� Υποβολή πληροφοριών σε στατιστικά γραφεία

� Άδειες εξαγωγών

� Άδειες σχετικές µε το περιβάλλον

� ∆ηµόσιες προµήθειες

Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες σύµφωνα
µε την Ε.Ε.

1. Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις



Πόσο «ώριµη» ηλεκτρονικά είναι µια
Υπηρεσία; 

� Απλή παροχή πληροφοριών: 1ο στάδιο

� Αλληλεπίδραση (πχ. Κατέβασµα αιτήσεων):2ο στάδιο

� Αλληλεπίδραση «διπλής κατεύθυνσης» (πχ. Άµεση

επεξεργασία και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης: 3ο

στάδιο

� Συναλλαγές (πχ. Ηλεκτρονική ικανοποίηση

αιτήµατος): 4ο στάδιο



Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης δροµολογεί έργα µε σκοπό τη δηµιουργία

ενιαίας πρόσβασης, την τυποποίηση και την ασφάλεια των
συναλλαγών:

� ∆ηµιουργία εθνικής δηµόσιας πύλης στο διαδίκτυο

� ∆ηµιουργία εθνικού συστήµατος αυθεντικοποίησης & 
ασφάλειας συναλλαγών

� ∆ηµιουργία & θεσµοθέτηση Εθνικού Συστήµατος
∆ιαλειτουργικότητας



Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες

� TAXIS net: υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα

διευθέτησης φορολογικών εκκρεµοτήτων µε τις ∆ΥΟ

µέσω διαδικτύου

� ΙΚΑ net: υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης

� ΚΕΠ: ενηµέρωση και υποβολή ηλεκτρονικών

αιτήσεων για µια σειρά διοικητικών διαδικασιών



Η κατάσταση στην Ευρώπη
Ποσοστό πολιτών που υπέβαλαν φορολογική

δήλωση µέσω διαδικτύου (2003-2004)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Νορβηγία ∆ανία Γερµανία Ισπανία Βέλγιο Σουηδία



Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
Εισαγωγικές διαπιστώσεις

� Στην Ευρώπη έχουν θεσπιστεί οι Αρχές Προστασίας ∆εδοµένων

� Πολύ λίγες δηµόσιες αρχές ζητούν επίσηµα τη θέση των αρχών
προστασίας δεδοµένων

� Έτσι οι αρχές αυτές µπορούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους σε
δηµόσιες διαβουλεύσεις, όταν αυτές γίνονται, ή κατόπιν ιδίας
πρωτοβουλίας

� Κατά συνέπεια, υπάρχει µεγάλη ανοµοιογένεια στο επίπεδο
ασφαλείας µεταξύ ηλεκτρονικών συναλλαγών

� Σήµερα, καµία χώρα, πλην της Φιλανδίας & της ∆ανίας, δεν έχει
σαφή άποψη για τις προϋποθέσεις ασφαλείας που πρέπει να
υλοποιηθούν σχετικά µε τις εφαρµογές της Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης



Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
«Πύλη Πρόσβασης»

� Πύλη πρόσβασης: ανάπτυξη ενός µοναδικού σηµείου
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες

� Αποτελεί τοποθεσία µε γενικές πληροφορίες

� Χρησιµοποιούνται επίσης για την πρόσβαση σε
ηλεκτρονικές διοικητικές διαδικασίες

� Άρα προκύπτει το ζήτηµα της πιθανής διατήρησης
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στην πύλη

� Οι µόνες χώρες που έχουν µεριµνήσει µε διάφορους
τρόπους: Ιρλανδία & Ολλανδία



Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
«Ηλεκτρονική Υπογραφή»

� Σύστηµα όχι ιδιαίτερα ανεπτυγµένο:
� έλλειψη κατάλληλου νοµικού πλαισίου

� υψηλό κόστος

� πολυπλοκότητα συστηµάτων
� Οι ευρωπαϊκές χώρες πλην της ∆ανίας δε διαθέτουν ακόµα γενικές

δηµόσιες διαδικασίες µε τις οποίες να σχετίζεται ένας µηχανισµός
ηλεκτρονικής υπογραφής

� Αρχές προστασίας δεδοµένων:

� θετική άποψη προς τους µηχανισµούς ηλεκτρονικής υπογραφής
� πρέπει να διατίθενται στο χρήστη σαφείς πληροφορίες από τους

παροχείς υπηρεσιών πιστοποίηση για τη µετάδοση δεδοµένων



Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
«Ηλεκτρονικές Ταυτότητες» - Γενικά

� ∆ε χρησιµοποιούνται για έλεγχο της ταυτότητας του κατόχου
αλλά για τον προσδιορισµό της ταυτότητας ατόµων που
επιθυµούν να έχουν πρόσβαση σε ορισµένες ηλεκτρονικές
διοικητικές υπηρεσίες

� Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι µια πλαστική κάρτα που
αποτελείται από ένα µικροεπεξεργαστή & µια ταινία λέιζερ

� Η ταινία λέιζερ χρησιµοποιείται ως ταυτότητα

� Ο µικροεπεξεργαστής εξυπηρετεί σκοπούς ταυτοποίησης και
εξουσιοδότησης µε κρυπτογραφικές µεθόδους (συµµετρικά & 
ασύµµετρα κλειδιά)



� Προσδιορισµός του είδους των δεδοµένων που θα καταγράφονται
στην κάρτα

� Προσδιορισµός των διαδικασιών επεξεργασίας δεδοµένων

� Προσδιορισµός των οργανισµών που θα έχουν πρόσβαση

� Σεβασµός στα δικαιώµατα των ατόµων

� Προσδιορισµός των δηµόσιων διοικήσεων που θα αποφασίζουν για
το είδος των δεδοµένων

� Πιθανή χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας για εµπορικούς
σκοπούς

� Υλοποίηση µέτρων ασφαλείας

� Κεντρική αποθήκευση δεδοµένων που αφορούν στην υγεία και
βιοµετρικών δεδοµένων

Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
«Ηλεκτρονικές Ταυτότητες» - Προβλήµατα



Χρηµατοδοτήσεις Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης

Είδη
� Κάθετη χρηµατοδότηση: παραδοσιακή διαχείριση της

χρηµατοδότησης και των έργων εντός των πλαισίων ενός
οργανισµού

� Οριζόντια δια-υπηρεσιακή χρηµατοδότηση: σύναψη
συµφωνίας µεταξύ διαφόρων τµηµάτων που έχουν ένα κοινό
συµφέρον και αποκοµίζουν οφέλη από µεγάλα πολυετή έργα
e-Government

� Συγκεντρωτικά ειδικά κονδύλια & κονδύλια καινοτοµίας: 
κατανοµή µέρους των πόρων σε καινοτόµες πρωτοβουλίες e-
Government που δε βρίσκουν αρχική χρηµατοδότηση µε τη
χρήση άλλων προσεγγίσεων



∆απάνες για το e-Government



Συµπεράσµατα
Βήµατα που έχουν γίνει

� Σηµαντική αύξηση πολιτών & επιχειρήσεων συνδεδεµένων στο
διαδίκτυο

� Αναδιαµόρφωση ρυθµιστικού περιβάλλοντος δικτύων, υπηρεσιών
επικοινωνιών και ηλεκτρονικού εµπορίου

� Άνοιξε ο δρόµος για νέες γενιές κινητών & πολυµεσικών
υπηρεσιών

� Ευκαιρίες κοινωνικής συµµετοχής

� Εισαγωγή Η/Υ και internet στα σχολεία

� Σύνδεση κυβερνήσεων ηλεκτρονικά

� Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πια κεντρικό σηµείο σε
οποιαδήποτε συζήτηση περί δηµόσιας διοίκησης



Συµπεράσµατα
Βήµατα που πρέπει να γίνουν

� Ανάγκη επίτευξης ενός ασφαλέστερου ηλεκτρονικά κόσµου

� Ένταξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε εθνικά οµοσπονδιακά
προγράµµατα και όχι πρόχειρες πρακτικές σε περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο διοίκησης

� Καλύτερες χρηµατοδοτήσεις των διοικητικών πρωτοβουλιών

� Άµεση ανάγκη για ολοκληρωµένο και συνεπές νοµικό πλαίσιο σε
επίπεδο Ε.Ε.

� Ανάπτυξη στρατηγικών συµµαχιών και συνεργασιών µε ιδιωτικούς
φορείς

� Ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και ανταγωνιστικής διαχείρισης και
διοίκησης

� Βελτίωση των υπηρεσιών µέσω αποκεντρωµένων σηµείων παροχής



Τ Ε Λ Ο Σ


