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Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), σύµφωνα µε τον επίσηµο 

ορισµό της ΕΕ, 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". 

 

Πρόκειται στην ουσία για µία νέα µορφή λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης η 

οποία προσπαθεί να γίνει πραγµατικότητα αξιοποιώντας τις τεράστιες  δυνατότητες της 

Πληροφορικής Τεχνολογίας και του ∆ιαδικτύου που υπάρχουν στις µέρες µας. Σύµφωνα 

µε αυτή τη νέα µορφή ∆ιακυβέρνησης θα παρέχεται στον σύγχρονο πολίτη η 

δυνατότητα ταχύτατης εξυπηρέτησης υποθέσεων του από το κράτος που µέχρι σήµερα 

χρειαζόντουσαν χρόνο και κόπο προκειµένου να διεκπεραιωθούν. 

 

 H ιδέα για την υλοποίηση του οράµατος της  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

ξεκίνησε κατά  τα  τέλη  του  1990 οπότε και αναγνωρίσθηκε παγκοσµίως  η  ανάγκη  

για  ένα Πλαίσιο  ∆ιαλειτουργικότητας  µέσα  από  την  ευρύτερη προσπάθεια  της  

Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης (e-Government).Η ∆ιαλειτουργικότητα ορίζεται ως  η 

ικανότητα  µεταφοράς και χρησιµοποίησης της πληροφορίας µε ένα οµοιογενές και 

αποτελεσµατικό τρόπο µεταξύ διαφόρων οργανισµών σε επίπεδο συστηµάτων 

πληροφορικής. 

 

 Καλύτερες και αποτελεσµατικότερες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση 

των πολιτών και επιχειρήσεων απαιτούν την οµαλή διακίνηση πληροφοριών µεταξύ των 

πληροφοριακών συστηµάτων  που  τη συνθέτουν  (κυβέρνηση,  πολίτης,  επιχειρήσεις,  

κυβερνήσεις  άλλων κρατών, διεθνείς οργανισµοί). Το Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης θέτει τις τεχνικές πολιτικές  και  προδιαγραφές  για  την 

επίτευξη της διαλειτουργικότητας και συνοχής των συστηµάτων πληροφορικής του 

δηµοσίου τοµέα, ορίζοντας τις βασικές προαπαιτήσεις για µία ολοκληρωµένη και 

ηλεκτρονική κυβέρνηση. ∆εν είναι τυχαίο ότι η Βρετανική πρωτοβουλία του e-

Government χαρακτηρίζει την ∆ιαλειτουργικότητα ως τον ακρογωνιαίο λίθο της γενικής 

στρατηγικής της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επιπρόσθετα, µε την απόφαση No 

1720/1999/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (12 Ιουλίου 1999), 

υιοθετείται µία σειρά από µέτρα έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η ∆ιαλειτουργικότητα και η 

πρόσβαση στα διευρωπαϊκά δίκτυα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ 
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κυβερνήσεων (Electronic Interchange of Data between Administrations - IDA).Το IDA 

επιχειρεί να οριοθετήσει το οργανωτικό, θεσµικό και τεχνικό / τεχνολογικό πλαίσιο που 

θα επιτρέψει την υιοθέτηση της ∆ιαλειτουργικότητας κυβερνητικών πληροφοριακών 

συστηµάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, στα πλαίσια της συνολικής 

προσπάθειας για την ∆ιαλειτουργικότητα δίνει µεγάλη σηµασία στην χρησιµοποίηση του 

Open Source Software για την υλοποίηση εφαρµογών του ∆ηµοσίου οι οποίες θα 

µπορούν να αναπτύσσονται, να επαναχρησιµοποιούνται και να διατίθενται µεταξύ των 

µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (pooling of open source software). 

 

 Ο άµεσος στόχος του πλαισίου διαλειτουργικότητας είναι να διευκολύνει 

την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και την συνολική υιοθέτησή της από 

ολόκληρο το δηµόσιο τοµέα. Ο τελικός στόχος είναι δηµόσιες υπηρεσίες που να 

ικανοποιούν τις ανάγκες επικοινωνίας µε τον πολίτη, τους οργανισµούς, και τις 

επιχειρήσεις µέσα από την αποτελεσµατική και απρόσκοπτη ροή και προς τις δυο 

κατευθύνσεις. Η υλοποίηση αυτού του οράµατος του e-Government βασίζεται στην 

ικανότητα των συστηµάτων πληροφορικής του δηµοσίου να παρέχουν σαφή και 

προτυποποιηµένα σηµεία επικοινωνίας (εναρµονισµένα µε διεθνή και ευρωπαϊκά 

πρότυπα). 

 

Για πετύχει αυτούς τους στόχους το πλαίσιο προτυποποιεί τα εξής: 

! Καθορισµένη µορφή πληροφοριών για ανταλλαγή (µορφή πληροφορίας και 

δεδοµένων) 

! Καθορισµένος τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών (επικοινωνία / πρωτόκολλα) 

! Καθορισµένος τρόπος πρόσβασης πληροφοριών (ασφάλεια / έλεγχος 

πρόσβασης) 

! Καθορισµένος τρόπος αναζήτησης πληροφοριών (υπηρεσίες καταλόγου) 

 

Σε τελική φάση η διαλειτουργικότητα θα πρέπει να εξασφαλίζεται µεταξύ όλων 

των δηµοσίων οργανισµών (Υπουργεία, Νοµαρχίες, ∆ήµοι, Περιφέρειες), ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, του πολίτη, καθώς και (ιδανικά) µεταξύ συστηµάτων διαφόρων χωρών 

(EU, USA, Asia, κλπ.) και να καλύπτει όλους τους τοµείς της Οικονοµίας. 
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Παρακάτω παρουσιάζεται ένα Πλαίσιο Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο 

καλύπτει την διαλειτουργικότητα κυβερνητικών συστηµάτων ώστε να εξυπηρετηθούν 

µέσω του οράµατος της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αλληλεπιδράσεις µεταξύ: 

! Κυβέρνησης και πολιτών 

! Κυβέρνησης και επιχειρήσεων 

! Κυβέρνησης και οργανισµών 

! Κυβέρνησης και άλλων κυβερνήσεων (EU, US, κλπ.) 

 

Οι κύριες αποφάσεις τεχνικής πολιτικής πάνω στις οποίες διαµορφώνεται  το 

πλαίσιο είναι: 

! Ευθυγράµµιση µε το Internet και το World Wide Web για όλα τα συστήµατα 

πληροφορικής του δηµοσίου τοµέα 

! Η υιοθέτηση της XML ως το κύριο πρότυπο για ολοκλήρωση δεδοµένων και 

εργαλείων παρουσίασης για όλα τα συστήµατα του δηµοσίου τοµέα 

! Η υιοθέτηση του web browser ως το κύριο µέσο πρόσβασης του πολίτη στις 

υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

! Η προσθήκη των metadata στο δυναµικό των κυβερνητικών πληροφοριών 

! Η απαίτηση για συµµόρφωση µε το πλαίσιο σε ολόκληρο τον δηµόσιο τοµέα 

Τέλος, η εκλογή των τεχνικών προδιαγραφών καθοδηγήθηκε από τα εξής: 

! Υποστήριξη από την αγορά � οι προδιαγραφές που εκλέχθηκαν υποστηρίζονται 

ευρέως από την αγορά και κατά πάσα πιθανότητα θα µειώσουν το κόστος και το 

ρίσκο των κυβερνητικών συστηµάτων πληροφορικής 

! Κλιµάκωση (Scalability) - οι προδιαγραφές που εκλέχθηκαν έχουν την 

δυνατότητα να ικανοποιούν απαιτήσεις όπως αλλαγές µεγέθους όγκου 

δεδοµένων, αριθµού συναλλαγών και αριθµού χρηστών 

! Ανοικτά πρότυπα (Openness) � Οι προδιαγραφές βασίζονται σε ανοικτά και 

ευρέως αποδεκτά πρότυπα που είναι καταγεγραµµένα και διαθέσιµα στο ευρύ 

κοινό. 

 

Ο µεσοπρόθεσµος στόχος είναι η πλήρης εφαρµογή του πλαισίου 

διαλειτουργικότητας σε κάθε Πληροφοριακό Σύστηµα του ∆ηµοσίου (παρόν και 

µελλοντικό), ώστε να υλοποιηθεί µε το αποτελεσµατικότερο και οικονοµικότερο τρόπο η 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. 
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Το Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Π∆Η∆) ορίζει τις 

βασικές προαπαιτήσεις για µία ολοκληρωµένη και ηλεκτρονική κυβέρνηση µε έµφαση 

στο Internet και τις web-enabled εφαρµογές εξυπηρέτησης του πολίτη. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω πρόσφατα στοιχεία µελέτης (2002) που 

διενέργησε η �Taylor Nelson Sofres� ανάµεσα σε 31 χώρες της Βορείου 

Αµερικής, Ευρώπης και Ασίας-Ειρηνικού η οποία αναφέρει ότι: 

- 15% των χρηστών του Internet πραγµατοποίησε ηλεκτρονικές συναλλαγές µε 

κυβερνητικά συστήµατα. 

- Το 2002, 30% των πολιτών διεθνώς χρησιµοποιήσε κυβερνητικές υπηρεσίες µέσω 

Internet σε σύγκριση µε 26% το 2001. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην 

Σουηδία (57% του πληθυσµού), Νορβηγία (56%), ενώ οι µεγαλύτερες αυξήσεις 

σηµειώθηκαν σε Τουρκία (από 3 σε 13%), Ολλανδία (από 31 σε 41%) και ΗΠΑ (από 34 

σε 43%). 

 

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι αναµφισβήτητα οι πολίτες επιθυµούν 

την άµεση πρόσβαση και χρησιµοποίηση των ηλεκτρονικών κυβερνητικών συστηµάτων 

για την εξυπηρέτηση τους. Η ∆ιαλειτουργικότητα είναι το µέσο για την ικανοποίηση 

αυτής της επιθυµίας του πολίτη. Ο άµεσος στόχος κάθε εθνικού ή του πανευρωπαϊκού 

πλαισίου διαλειτουργικότητας είναι να διευκολύνει την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης και την συνολική υιοθέτησής της από ολόκληρο το δηµόσιο τοµέα. Ο 

τελικός στόχος είναι δηµόσιες υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες επικοινωνίας 

µε τον πολίτη, τους οργανισµούς, και τις επιχειρήσεις µέσα από την αποτελεσµατική και 

απρόσκοπτη ροή και προς τις δυο κατευθύνσεις. Η υλοποίηση αυτού του οράµατος του 

e-Government βασίζεται στην ικανότητα των συστηµάτων πληροφορικής του δηµοσίου 

να παρέχουν σαφή και προτυποποιηµένα σηµεία επικοινωνίας (εναρµονισµένα µε 

διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα). 

 

∆ιεθνώς, όλες οι προσπάθειες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βασίζονται στην 

υποχρεωτική συµµόρφωση σε συγκεκριµένες και ανοικτές προδιαγραφές 

διαλειτουργικότητας. Οι προδιαγραφές αυτές θέτουν την βασική υποδοµή, 

απελευθερώνοντας τους διάφορους δηµόσιους φορείς έτσι ώστε να µπορούν να 

συγκεντρώνονται στην εξυπηρέτηση του πολίτη µέσα από υπηρεσίες προστιθέµενης 

πληροφορίας και υπηρεσιών. Ένα τέτοιο πλαίσιο καθορίζει τις προδιαγραφές και 
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νόρµες επικοινωνίας, αλλά αφήνει στους ίδιους τους δηµόσιους φορείς να καθορίσουν 

πώς να προσαρµόσουν τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες έτσι ώστε να αυξήσουν την 

αποδοτικότητά τους επωφελούµενοι των ευκαιριών που προσφέρει µία αυξηµένη 

∆ιαλειτουργικότητα. 

 

Η κύρια ώθηση του Π∆Η∆ είναι να υιοθετηθούν οι προδιαγραφές του Internet και 

του World Wide Web (WWW) για όλα τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει η στρατηγική απόφαση της υιοθέτησης των XML και XSL ως τα 

βασικά πρότυπα για την ολοκλήρωση, ανταλλαγή, πρόσβαση, και διαχείριση 

δεδοµένων. Εδώ συµπεριλαµβάνεται ο ορισµός και οι κεντρική διάθεση των XML 

Schemas, για την χρησιµοποίησή τους σε όλους τους ∆ηµόσιους τοµείς. Η στρατηγική 

αυτή έχει ως στόχο την µείωση του κόστους και του ρίσκου των κυβερνητικών 

συστηµάτων πληροφορικής ευθυγραµµίζοντάς τα παράλληλα µε την παγκόσµια 

κατεύθυνση της τεχνολογίας του Internet. 

 

 

Το Π∆Η∆ θέτει επίσης τις πολιτικές για τον προσδιορισµό και την υλοποίηση των 

Metadata σε όλο τον ∆ηµόσιο Τοµέα έτσι ώστε να επιτρέπει στους πολίτες την εύκολη 

ανεύρεση και πρόσβαση στις προσφερόµενες κυβερνητικές πληροφορίες και πόρους. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ορισµός των πολιτικών και των προδιαγραφών από µόνος του 

δεν επαρκεί. Για να εξασφαλιστεί επιτυχηµένη υλοποίηση που θα προσφέρει τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω, απαιτείται η κατάλληλη 

θεσµική και οργανωτική υποστήριξη, η παραγωγή οδηγιών βέλτιστων πρακτικών και η 

υιοθέτηση τους, και η παραγωγή κοινώς αποδεκτών και ανοικτών XML και Metadata 

Schemas. Η παραγωγή αυτών των schemas καθώς και ο προσδιορισµός των 

αντίστοιχων κατηγοριών (αυτό που η Βρετανική προσπάθεια διαλειτουργικότητας ορίζει 

ως Government Category List) µια χρονοβόρα διαδικασία καθώς απαιτεί το συντονισµό 

και τη συνεργασία όλων των ενδιαφεροµένων. Ελάχιστος µηχανισµός υποστήριξης της 

υιοθέτησης ενός Π∆Η∆ είναι η υλοποίηση και συντήρηση σχετικού Web SITE όπου θα 

δηµοσιεύονται τα XML Schemas όπως αυτά θα διαµορφώνονται και θα είναι διαθέσιµα 

για χρήση σε κάθε ενδιαφερόµενο φορέα και γενικά στο κοινό. Οι ιστοσελίδες αυτές 

πρέπει να ανανεώνονται και να εµπλουτίζονται συστηµατικά µε τα ανανεωµένα XML 

Schemas, καθώς και να παρέχουν ανοικτή πρόσβαση σε κάθε σχετική µε την 

∆ιαλειτουργικότητα πληροφορία όπως: Τεχνικές Προδιαγραφές, Βέλτιστες Πρακτικές, 
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απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ), Νέα και Ανακοινώσεις, καθώς και µηχανισµό 

για την υποβολή προτεινόµενου XML Schema για περιοχή που δεν καλύπτεται από το 

εκάστοτε XML repository. 

 

∆ιεθνείς Πρωτοβουλίες ∆ιαλειτουργικότητας 
  

Παρακάτω παρουσιάζονται  οι βασικές και περισσότερο επιτυχηµένες 

πρωτοβουλίες για την επίτευξη διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστηµάτων µε 

έµφαση σε Κυβερνητικά συστήµατα (στα πλαίσια πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης) οι οποίες και είναι: 

 
1)  Ευρωπαϊκή Ένωση: IDA 

 

Με την απόφαση No 1720/1999/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου (12 Ιουλίου 1999), υιοθετείται µία σειρά από µέτρα έτσι ώστε να 

επιβεβαιωθεί η ∆ιαλειτουργικότητα και η πρόσβαση στα διευρωπαϊκά δίκτυα για την 

ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ κυβερνήσεων (Electronic Interchange of 

Data between Administrations - IDA)1. 

 

Το IDA είναι µία στρατηγική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία 

εφαρµόζονται οι εξελίξεις στους τοµείς των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής για την 

υποστήριξη της ανταλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών µεταξύ των Κυβερνήσεων των 

Μελών Χωρών. Ο αντικειµενικός σκοπός είναι η βελτίωση στην διαδικασία αποφάσεων, 

στην καλύτερη λειτουργία των εσωτερικών αγορών και η επιτάχυνση της υλοποίησης 

πολιτικών. 

 

Η αποστολή του IDA είναι ο συντονισµός και η υλοποίηση ενός δια-Ευρωπαϊκού 

δικτύου τηλεµατικής µέσω των εξής ενεργειών - στόχων: 

! Προώθηση υλοποίησης των δικτύων συγκεκριµένων τοµέων σε περιοχές 

προτεραιότητας 

! Ανάπτυξη µέτρων δικτύων ∆ιαλειτουργικότητας 

! ∆ιάθεση των πλεονεκτηµάτων του δικτύου στους πολίτες και στην βιοµηχανία της 

ΕΕ 

! Συνεργασία µε τις αρχές Κράτη Μέλη και Κοινωνικές υπηρεσίες 

! Σύγκλιση προς ένα κοινό interface τηλεµατικής 
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Αρχικά το IDA προώθησε τη δηµιουργία υποδοµών, κοινών µορφών και τη 

ολοκλήρωση νέων επιχειρησιακών διαδικασιών βασισµένων στο ICT (Information and 

Communication Technologies). Επί του παρόντος το IDΑ εστιάζεται στη βελτίωση 

δικτυακών υπηρεσιών, στην ανάπτυξη και αποδοχή κοινών εργαλείων, σε θέµατα 

ασφάλειας και ∆ιαλειτουργικότητας µε επέκταση σε περισσότερους τοµείς περιοχών και 

σύντοµα στην ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες προς ένταξη στην ΕΕ. 

 

Το IDA υποστηρίζει προγράµµατα σε διάφορους τοµείς ∆ιαλειτουργικότητας 

µεταξύ διευρωπαϊκών δικτύων τηλεµατικής όπως: 

! Γεωργία 

! Εκπαίδευση � Εργασία 

! Περιβάλλον 

! Επιχειρήσεις και Εσωτερική Αγορά 

! Ιχθυοτροφεία 

! Υγεία και Προστασία Καταναλωτή 

! Ανθρωπιστική Βοήθεια 

! Στατιστική 

! Μεταφορές 

! ∆ικαιοσύνη 

! Μεταφράσεις 

! Εµπόριο 

 

Επίσης το IDA, στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας για την 

∆ιαλειτουργικότητα δίνει µεγάλη σηµασία στην χρησιµοποίηση του Open Source 

Software για την υλοποίηση εφαρµογών του ∆ηµοσίου οι οποίες θα µπορούν να 

αναπτύσσονται, να επαναχρησιµοποιούνται και να διατίθενται µεταξύ των µελών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για αυτόν το σκοπό, το IDA έχει ξεκινήσει µία προσπάθεια 

(POSS: Pooling Open Source Software) για την ανάπτυξη µίας υπηρεσίας κοινής 

συλλογής εφαρµογών λογισµικού και των σχετικών βέλτιστων πρακτικών, καθώς και 

την δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Γνώσεων που θα υποστηρίξει αυτή την 

προσπάθεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Η Ελλάδα ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει προτεραιότητα στη 
παραπάνω προσπάθεια για την ∆ιαλειτουργικότητα. 
 
2) Ηνωµένο Βασίλειο: Government Interoperability Framework (e-GIF) 

 

Η περισσότερο επιτυχηµένη πρωτοβουλία υλοποιείται στο Ηνωµένο Βασίλειο και 

έχει ήδη να επιδείξει σηµαντικά αποτελέσµατα που αρχίζουν να ενσωµατώνονται στην 

εθνική πολιτική ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το Electronic Government Interoperability 

Framework (e-GIF) της Βρετανικής Κυβέρνησης έθεσε το πλαίσιο για την 

αποτελεσµατική επικοινωνία σε επίπεδο δεδοµένων µεταξύ κυβερνητικών οργανισµών 

και υπηρεσιών ώστε να µπορεί να υλοποιηθεί ενιαία πρόσβαση πολιτών, επιχειρήσεων 

και οργανισµών στις δηµόσιες υπηρεσίες. Η πρωτοβουλία e-GIF ορίζει τις τεχνολογικές 

προδιαγραφές (έµφαση σε τεχνολογίες Internet, WWW, XML) και το θεσµικό και 

οργανωτικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την συντονισµό όλων των Κυβερνητικών 

Πληροφοριακών Συστηµάτων σε θέµατα διαλειτουργικότητας, διευκολύνοντας την 

υλοποίηση του οράµατος του e-Government και µειώνοντας έτσι το ρίσκο αλλά και το 

κόστος των µεγάλων έργων στον τοµέα αυτό. Ο σκοπός του e-GIF είναι να επιτρέψει 

την συµβατή και αποτελεσµατική επικοινωνία σε επίπεδο δεδοµένων µεταξύ 

κυβερνητικών οργανισµών και υπηρεσιών και να παρέχει στους πολίτες και στις 

επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πρωτοβουλία e-GIF της Βρετανικής Κυβέρνησης 

προσέλκυσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον διεθνώς και συζητιέται στα πλαίσια του EU IDA ως η 

βάση για την ανάπτυξη σχετικών Πανευρωπαϊκών προτύπων. 

 

Τέλος, έχει ήδη υιοθετηθεί από χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας 

(Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία). 

 

Το e-GIF ορίζει ένα ελάχιστο σύνολο από τεχνικούς κανόνες και προδιαγραφές 

πάνω στις οποίες βασίζεται η ροή της πληροφορίας µεταξύ της κυβέρνησης και του 

δηµοσίου τοµέα. Καλύπτονται η ∆ιασύνδεση, η Ολοκλήρωση ∆εδοµένων, η Πρόσβαση 

Πληροφοριών και η ∆ιαχείριση Περιεχοµένου. 

 

Οι κύριες αποφάσεις τεχνικής πολιτικής πάνω στις οποίες διαµορφώθηκε το e-

GIF είναι: 
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! Ευθυγράµµιση µε το Internet: η διεθνής υιοθέτηση κοινών προδιαγραφών οι 

οποίες χρησιµοποιούνται στο Internet και στο World Wide Web για όλα τα 

συστήµατα πληροφορικής του δηµοσίου τοµέα. 

! Η υιοθέτηση της XML ως το κύριο πρότυπο για ολοκλήρωση δεδοµένων και 

εργαλείων παρουσίασης για όλα τα συστήµατα του δηµοσίου τοµέα. 

! Η υιοθέτηση του browser ως το κύριο interface. Όλα τα συστήµατα 

πληροφορικής του δηµόσιου τοµέα είναι προσβάσιµα µε την τεχνολογία του 

browser, άλλα interfaces επιτρέπονται αλλά µόνο επιπρόσθετα των βασισµένων 

στον browser. 

! Η προσθήκη των metadata στο δυναµικό των κυβερνητικών πληροφοριών. 

! Η ανάπτυξη και υιοθέτησης του e-GMS (e-Government Metadata Standard) 

βασισµένη στο διεθνές µοντέλο Dublin Core. 

! Η ανάπτυξη και συντήρηση του GCL (Government Category List). 

! Η απαίτηση για συµµόρφωση µε το e-GIF σε ολόκληρο τον δηµόσιο τοµέα. 

 

Η εκλογή των προδιαγραφών του e-GIF καθοδηγήθηκε από τα εξής: 

! ∆ιαλειτουργικότητα � µόνο προδιαγραφές οι οποίες είναι σχετικές µε διασύνδεση, 

ολοκλήρωση δεδοµένων, πρόσβαση πληροφοριών και διαχείριση περιεχοµένου 

καθορίζονται. 

! Υποστήριξη από την αγορά � οι προδιαγραφές που εκλέχθηκαν υποστηρίζονται 

ευρέως από την αγορά και µε µεγάλη πιθανότητα θα µειώσουν το κόστος και το 

ρίσκο των κυβερνητικών συστηµάτων πληροφορικής. 

! Κλιµάκωση (Scalability) - οι προδιαγραφές που εκλέχθηκαν έχουν την 

δυνατότητα να ικανοποιούν απαιτήσεις όπως αλλαγές µεγέθους όγκου 

δεδοµένων, αριθµού συναλλαγών και αριθµού χρηστών. 

! Ανοικτή φιλοσοφία (Openness) � Οι προδιαγραφές είναι καταγεγραµµένες και 

διαθέσιµες στο ευρύ κοινό. 

 

Το e-GIF καλύπτει της ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κυβερνητικών 

συστηµάτων και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ: 

! Κυβέρνησης και πολιτών 

! Κυβέρνησης και επιχειρήσεων (διεθνώς) 

! Κυβέρνησης και οργανισµών 

! Κυβέρνησης και άλλων κυβερνήσεων (EC, US, κλπ.) 
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Για την επιτυχή ανάπτυξη, υιοθέτηση και την υποστήριξη ενός πλαισίου όπως το e-GIF 

απαιτούνται τα ακόλουθα: 

! Τεχνική Πολιτική 

! Υποστήριξη Υλοποίησης 

! ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης 

! Προδιαγραφές Συµβατότητας 

 
3) Ηνωµένα Έθνη και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

 
Α)  Ηνωµένα Έθνη 

 

Υπό τη αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, δηµιουργήθηκε η Οµάδα Ειδικών για την 

Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Εφαρµογών βασισµένων στο Internet (Team of Specialists 

on Internet Enterprise Development, TSIED). Το TSIED δηµιουργήθηκε µετά από το 

Forum �UN/ECE 2000 on E�Commerce for Transition Economies in the Digital Age�, 

της Ευρωπαϊκής  Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών στην Γενεύη, από την 

Επιτροπή Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης (Committee for Trade, 

Industry & Enterprise Development (TSIED), οµάδα εργασίας WP8 Βιοµηχανίας και 

Επιχειρησιακής Ανάπτυξης). 

 

Οι λειτουργίες του TSIED είναι: 

! ∆ιάχυση Βέλτιστων Πρακτικών (Best Practices) στην χρησιµοποίηση του Internet 

για Οικονοµίες που βρίσκονται στο στάδιο της µετάβασης (Transition 

Economies). 

! Παροχή βοήθειας σε κυβερνήσεις των Transition Economies για την υλοποίηση 

προτύπων Internet (π.χ.ebXML) σε υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

(e-Services) στον δηµόσιο τοµέα. 

! Συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε σχετικά προγράµµατα e- 

Government. 

! Το πρόγραµµα e-Content Project για τη χρησιµοποίηση της πληροφορίας του 

δηµοσίου τοµέα. 

! Συνεργασία µε τα UN/CEFACT και OASIS σε ebXML προγράµµατα υλοποίησης 
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Β) Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 
 

Στις ΗΠΑ οι προσπάθειες σε σχέση µε την διαλειτουργικότητα εκτείνονται σε ένα 

µεγάλο αριθµό τοµέων της Κυβέρνησης (State και Federal) και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ∆ιαλειτουργικότητα στα πλαίσια του e-Government είναι ένας 

από τους στρατηγικούς στόχους της Αµερικάνικης κυβέρνησης υποστηριζόµενη απ� 

ευθείας από το Πρόεδρο. Και στις ΗΠΑ υιοθετούνται τα ίδια διεθνή πρότυπα και 

τεχνολογίες διαλειτουργικότητας όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Μεγάλη 

Βρετανία, βασισµένα σε WWW / XML και µε έµφαση σε θέµατα ασφάλειας αλλά και στο 

περιβόητο Freedom of Information Act. 

 

Ενδεικτικά δίνεται παρακάτω µία λίστα οργανισµών των ΗΠΑ οι οποίοι έχουν 

ενεργά προγράµµατα ∆ιαλειτουργικότητας. 

! The Department of Energy (DOE), US Federal CIO, IRS (US Internal Revenue 

Service) 

! U.S. Patent and Trademark Office, National Library of Medicine (NLM), Library of 

Congress, Automotive and Truck Standard , SEC EDGAR Database, FOSI: 

Formatted Output Specification Instances 

! MSR Consortium - Engineering Processes, IETM (Interactive Electronic 

Technical Manuals), TCIF/IPI (Telecommunications Industry Forum Information 

Products Interchange, Electronic Component Information Exchange (ECIX), 

Component Waveform Diagram Standard, Air Transport Association of America 

! Railroad Industry Forum, CALS: Continuous Acquisition and Lifecycle Support, 

Air Force PDSM Program Office Technical Manual Specifications & Standards 

(TMSS) Project 

! USAF SGML Repository, US Army, US Navy CALS Initiatives 

! Government Information Finder Technology - GIFT (Canada) 

 

Και στις ΗΠΑ υιοθετούνται τα ίδια διεθνή πρότυπα και τεχνολογίες 

∆ιαλειτουργικότητας όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Μεγάλη Βρετανία, µε 

έµφαση στα παρακάτω: 

! XML-based core 

! XML Web services 
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! Internet / Web standards 

! Broker / Middleware architectures 

! Standardization (Federal standards) 

! Openness 

! Security 

! Freedom of Information Act 

 
Σκοπός της Ελληνικής Προσπάθειας 

 

Ο τελικός σκοπός της ελληνικής προσπάθειας,  είναι η διευκόλυνση επικοινωνίας 

των πληροφοριακών συστηµάτων του δηµοσίου µεταξύ τους, µε τον πολίτη, τις 

επιχειρήσεις και στο άµεσο µέλλον µε άλλες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισµούς. Το 

άµεσο αποτέλεσµα της προσπάθειας είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση από ολόκληρο το 

δηµόσιο τοµέα του Ελληνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, ενώ το έµµεσο είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης Ελληνικών 

υποδοµών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που θα προσφέρουν αποτελεσµατικότερες και 

µε χαµηλότερο κόστος δηµόσιες υπηρεσίες. Η υλοποίηση αυτού του οράµατος του e-

Government βασίζεται στην ικανότητα των συστηµάτων πληροφορικής του δηµοσίου να 

παρέχουν σαφή και προτυποποιηµένα σηµεία επικοινωνίας (εναρµονισµένα µε διεθνή 

και ευρωπαϊκά πρότυπα). Για αυτό το λόγο το Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας θεωρείται ο 

ακρογωνιαίος λίθος της ευρύτερης στρατηγικής του e-Government. 

 

Έτσι, για την επιτυχή υλοποίηση πολιτικής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η 

∆ιαλειτουργικότητα θα πρέπει να εξασφαλίζεται µεταξύ όλων των Ελληνικών δηµοσίων 

οργανισµών (Υπουργεία, Νοµαρχίες, ∆ήµοι, Περιφέρειες), ιδιωτικών επιχειρήσεων, του 

πολίτη, καθώς και (ιδανικά) µεταξύ Ελλάδος και  συστηµάτων άλλων χωρών (EU, USA, 

Asia, κλπ.) και να καλύπτει ένα µεγάλο αριθµό τοµέων της Οικονοµίας. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το Π∆Η∆ παρέχει τις τεχνικές πολιτικές 

και τεχνολογικές προδιαγραφές για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας και συνοχής 

των συστηµάτων πληροφορικής σε όλο τον δηµόσιο τοµέα. 

 

Το πλαίσιο προτυποποιεί τα εξής: 
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! Καθορισµένη µορφή πληροφοριών για ανταλλαγή (µορφή πληροφορίας και 

δεδοµένων). ∆ηλαδή καθορίζει τα γενικά πρότυπα δόµησης της πληροφορίας και 

της µετα-πληροφορίας που θα πρέπει να υιοθετηθούν από κάθε πληροφοριακό 

σύστηµα του δηµοσίου για να υποστηρίζουν δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλα 

συστήµατα. 

! Καθορισµένος τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών (επικοινωνία / πρωτόκολλα). 

Καθορίζεται ένα σύνολο από τεχνολογίες επικοινωνίας που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από συστήµατα που θα είναι συµβατά µε το Π∆Η∆, µέσω των 

οποίων θα υλοποιείται η διαλειτουργικότητα (µεταφέρονται τα δεδοµένα µε την 

µορφή που αναφέρθηκε στο προηγούµενο σηµείο). 

! Καθορισµένος τρόπος πρόσβασης πληροφοριών (ασφάλεια / έλεγχος 

πρόσβασης). Το πλαίσιο προσδιορίζει και το σύνολο των τεχνολογιών που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να διασφαλίσουν την  προστασία  των  

υπηρεσιών   διαλειτουργικότητας που θα προσφέρουν τα συµβατά συστήµατα. 

Προφανώς, η ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήµατος δεν εξαρτάται µόνο 

από την ασφάλιση του υποσυστήµατος διαλειτουργικότητας. 

! Καθορισµένος τρόπος αναζήτησης πληροφοριών (υπηρεσίες καταλόγου). Τέλος, 

το Π∆Η∆ καθορίζει τις τεχνολογίες metadata και καταλόγου για την αναζήτηση 

των απαιτούµενων e-services και πληροφοριών στο πλήρως διαλειτουργικό 

µέλλον των πληροφοριακών συστηµάτων που προτείνει. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι προδιαγραφές αυτές καθορίζουν γενικές τεχνολογικές 

κατευθύνσεις και όχι τυφλή λίστα εφαρµογής στενά καθορισµένης αρχιτεκτονικής και 

µεθόδου υλοποίησης. Έτσι, δίνεται ένα σύνολο εναλλακτικών τεχνολογιών ώστε να 

υπάρχει η ελευθερία επιλογής της λύσης που ταιριάζει στο κάθε σύστηµα και φορέα. Η 

περισσότερο αυστηρή προδιαγραφή είναι κυρίως στην περιοχή της µορφής των 

πληροφοριών όπου η υλοποίηση είναι υποχρεωτική να ακολουθεί τεχνολογίες XML 

(όλες οι διεθνείς προσπάθειες βασίζονται στα ανοικτά πρότυπα XML του διεθνούς 

οργανισµού W3C � http://www.w3c.org). Εκτός, όµως, από την επιβολή αυτών των 

κοινών προτύπων, το κύριο όπλο επιτυχίας στην υλοποίηση της διαλειτουργικότητας 

είναι η υιοθέτηση κοινώς αποδεκτών XML Schemas και για αυτό είναι σηµαντική η 

υλοποίηση υποδοµής υποστήριξης της όλης προσπάθειας. 
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Τεχνικές Πολιτικές  
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Τεχνικές Πολιτικές που καθορίζονται από 

το Π∆Η∆ (το προτεινόµενο πλαίσιο υιοθετεί και προσαρµόζει µεγάλο µέρος του 

αντίστοιχου UK e-GIF αλλά και άλλα διεθνή πρότυπα). 

 

Τα νέα συστήµατα πληροφορικής του ∆ηµοσίου πρέπει υποχρεωτικά να 

σχεδιάζονται και να υλοποιούνται έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ακόλουθες Τεχνικές 

Προδιαγραφές  διασφαλίζοντας  τη  ∆ιαλειτουργικότητα  µε  άλλα  συστήµατα  του 

∆ηµοσίου Τοµέα. Για τα υπάρχοντα συστήµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου υπάρχει η 

άµεση ανάγκη εναρµόνισης τους µε τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές. Γνωρίζοντας 

ότι οποιοσδήποτε επανασχεδιασµός και µετατροπή των υπαρχόντων συστηµάτων 

αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο και ακριβό έργο (πρακτικά αδύνατο), προτείνεται η 

χρησιµοποίηση ενός µηχανισµού middleware µέσα από τον οποίο θα εξασφαλίζεται 

τουλάχιστον η ασφαλής µεταφορά δεδοµένων προσφέροντας τον ελάχιστο απαιτούµενο 

βαθµό ∆ιαλειτουργικότητας για τα συστήµατα αυτά.  

 

Λαµβάνεται επίσης υπ� όψη ότι ένα σύστηµα πληροφορικής µπορεί να έχει ή να 

προτείνεται να αναπτυχθεί µε: 

I.     ένα πλήρως customized τρόπο 

II.    ένα ή περισσότερα Εµπορικά Πακέτα Λογισµικού (COTS) 

III.   συνδυασµό των Ι και ΙΙ παραπάνω 

 

Στην περίπτωση Ι ο σχεδιασµός του συστήµατος θα πρέπει να λάβει υπόψη το 

Ελληνικό Π∆Η∆ και να ικανοποιήσει τις κατάλληλες προδιαγραφές (ανάλογα µε την 

µορφή του). Στην περίπτωση ΙΙ αρκεί το σχετικό Εµπορικό Πακέτο Λογισµικού (COTS, 

π.χ. ERP, Application Server Suite, RDBMS κλπ.) να πληροί τις προδιαγραφές του 

Π∆Η∆. Στην περίπτωση ΙΙΙ το συνολικό σύστηµα θα πρέπει να ικανοποιεί τις 

προδιαγραφές του Π∆Η∆ είτε µέσω του customized τµήµατος είτε µέσω του Εµπορικού 

Πακέτου Λογισµικού (COTS). 

 

Οι τεχνικές πολιτικές που ορίζονται από το Π∆Η∆ χωρίζονται στις παρακάτω 

πέντε (5) κατηγορίες: 
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I.    Πολιτικές ∆ιασυνδεσιµότητας (Interconnection Specifications) 

II.   Πολιτικές Ολοκλήρωσης ∆εδοµένων (Data Integration Specifications) 

III. Πολιτικές ∆ιαχείρισης Περιεχοµένου και Metadata (Content Management and 

Metadata Specifications) 

IV.  Πολιτικές Πρόσβασης Πληροφοριών (Information Access Specifications) 

V.   Πολιτικές XML για Επιχειρησιακούς Τοµείς (XML Specifications for Business Areas) 

 

Για κάθε κατηγορία των παραπάνω προδιαγραφών θα πρέπει να δίνεται µία 

λίστα Τεχνικών Πολιτικών (Γενικών Οδηγιών) οι οποίες πρέπει επίσης να 

ακολουθούνται στα συστήµατα πληροφορικής του ∆ηµοσίου. 
 

Οι Τεχνικές Πολιτικές για κάθε παραπάνω κατηγορία παρουσιάζονται στις 

παρακάτω ενότητες. 

 

Ι. ∆ιασυνδεσιµότητα (Interconnection) 
Τεχνικές Πολιτικές 

 

Οι Τεχνικές Πολιτικές ∆ιασυνδεσιµότητας είναι: 

1. Η σύνδεση των ∆ιευθύνσεων πρέπει να γίνεται µε IPv4 και να υπάρχει σχέδιο 

για µετάβαση στο IPv6. 

2. Τα interfaces για συστήµατα Hλεκτρονικού Ταχυδροµείου (e-Mail) πρέπει να 

ακολουθούν το πρότυπο SMTP/MIME για µεταφορά µηνυµάτων (message transport) 

και το POP3 ή IMAP για την ανεύρεση/ανάκληση θυρίδων (mailbox retrieval). Το 

S/MIME V3 πρέπει 

να χρησιµοποιείται για την ασφάλεια των µηνυµάτων εκτός και εάν υπάρχουν άλλες 

ειδικές κυβερνητικές απαιτήσεις ασφαλείας. 

3. H ανάπτυξη directory services και σχετικών interfaces θα πρέπει να βασίζεται 

σε LDAPv3, εκτός από Web-based transactions µε SOAP όπου θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται το UDDI. 

4. Μελλοντικές υπηρεσίες βασισµένες στο Web θα πρέπει να υλοποιούνται µε το 

πρωτόκολλο SOAP, το πρότυπο καταλόγου UDDI και το πρότυπο περιγραφής 

υπηρεσιών WSDL. 

5. Θα πρέπει να ακολουθείται επίσηµο Domain Naming Policy της Ελληνικής 

Κυβέρνησης (που καθορίζεται από το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»). 
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6. Το DNS θα πρέπει να χρησιµοποιείται για Internet/Intranet Domain Name σε 

IP Address Resolution. 

7. Η µεταφορά ηλεκτρονικών αρχείων θα πρέπει να βασίζεται στο πρωτόκολλο 

FTP. 

8. Κατά την µεταφορά αρχείων µεγάλου µεγέθους θα πρέπει να υποστηρίζονται 

οι δυνατότητες restart και recovery του πρωτοκόλλου FTP. 

9. Τα web-based interfaces θα πρέπει να αντικαταστήσουν εφαρµογές 

βασισµένες σε Terminal Emulation. 

 

ΙΙ. Ολοκλήρωση και ∆ιαµόρφωση ∆εδοµένων 

Τεχνικές Πολιτικές 
 

Οι Τεχνικές Πολιτικές Ολοκλήρωσης και ∆ιαµόρφωσης ∆εδοµένων (Data 

Integration and Transformation) είναι: 

- XML και XML schemas για ολοκλήρωση δεδοµένων 

- UML, RDF και XML για µοντελοποίηση δεδοµένων (Data Modeling) και για υιοθέτηση 

γλώσσας περιγραφής (Description Language) 

- XSL για µετασχηµατισµό δεδοµένων (Data Transformation) 

Όλες οι υλοποιήσεις XML θα πρέπει να αναπτύσσονται έτσι ώστε να ικανοποιούν 

τις οδηγίες και τα πρότυπα του World Wide Web Consortium (W3C � 

http://www.w3c.org). Προτείνεται η αποφυγή κατά την υλοποίηση χρήσης επεκτάσεων 

που δεν έχουν κατατεθεί στο W3C ειδικά σε σηµεία που αφορούν τη διαλειτουργικότητα. 

Είναι προφανές ότι η υιοθέτηση µην «ανοικτών / κοινά αποδεκτών από την αγορά» 

προτύπων και επεκτάσεων ακυρώνει την προσπάθεια διαλειτουργικότητας. Η οµάδα 

µελέτης πιστεύει ότι το παραπάνω δεν αποκλείει συγκεκριµένα εµπορικά προϊόντα. 

Στην ίδια λογική, δεν απαγορεύεται ούτε και επιβάλλεται η χρήση «πρόσφατων» 

προτύπων. Ο µόνος περιορισµός που επιβάλλεται από την ίδια την φύση της 

διαλειτουργικότητας είναι η εφαρµογή ανοικτών / κοινά αποδεκτών προτύπων. Προς το 

σκοπό αυτό, και ειδικά για πρότυπα XML, το W3C παρέχει ένα τέτοιο κοινό σηµείο 

αναφοράς. 

Τα XML schemas που χρησιµοποιούνται θα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά από 

τον φορέα (π.χ. ΚτΠ Α.Ε.) που συντηρεί και υποστηρίζει το Π∆Η∆ και να δηµοσιεύονται 

/ αποθηκεύονται κεντρικά στο web site του Π∆Η∆ . 
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ΙΙΙ. ∆ιαχείριση Περιεχοµένου και Metadata 

Τεχνικές Πολιτικές 
 

Οι Τεχνικές Πολιτικές για τη ∆ιαχείριση Περιεχοµένου (Content Management 

Metadata) είναι: 

 

-  Η ανάπτυξη και η υιοθέτηση πρότυπου για Metadata το οποίο θα πρέπει να 

βασίζεται στο µοντέλο Dublin Core, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Π∆Η∆ 

για την διαχείριση και ανάκτηση / αναζήτηση πληροφοριών. H χρήση του Dublin Core 

θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε αφ' ενός να καλύπτονται οι ανάγκες περιγραφής και 

χρήσης της πληροφορίας που διακινείται µεταξύ των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων 

και αφ' ετέρου να εξασφαλίζεται η συµβατότητα µε τις πρωτοβουλίες επέκτασης του 

προτύπου από άλλες χώρες. 

-  Η ανάπτυξη και η συντήρηση της Λίστας Κυβερνητικών Κατηγοριών (GCL, 

Government Category List). Υπάρχει η ανάγκη ορισµού ενός ελληνικού GCL. Αυτή θα 

πρέπει να είναι µια συνεχής προσπάθεια µε συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων 

µελών (δηµόσιο, εταιρίες, κλπ) και απαιτείται σηµαντικός χρόνος για να προκύψουν τα 

πρώτα αποτελέσµατα. 

 
ΙV. Πρόσβαση Πληροφοριών 

Τεχνικές Πολιτικές 
 

Οι Τεχνικές Πολιτικές Πρόσβασης Πληροφοριών (Information Access) είναι: 

-  Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι προσβάσιµα µέσω τεχνολογίας 

browser. 

-  Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ως στόχο την παροχή αυτών των υπηρεσιών στον 

χρήστη (πολίτη, επιχειρήσεις) µέσω ενός εύρους καναλιών παράδοσης όπως: 

προσωπικούς υπολογιστές και υπολογιστές workstations, συσκευές µε browsers 

µειωµένης λειτουργικότητας, σταθµοί πληροφόρησης (info kiosks), ψηφιακή τηλεόραση, 

κινητά τηλέφωνα, PDAs, κλπ. 
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-  Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε το πληροφοριακό περιεχόµενο να 

ορίζεται ανεξάρτητα από το συγκεκριµένο κανάλι παράδοσης. 

-  Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε οι απαραίτητες πληροφορίες της 

υπηρεσίας να είναι προσβάσιµες στον πολίτη µέσω ενός καναλιού παράδοσης µε 

µειωµένη ικανότητα όπου είναι απαραίτητο κατά περίπτωση, µε την χρησιµοποίηση 

κατάλληλων τεχνολογιών προσωπικής διαµόρφωσης όπως οι transcoders. 

-  Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν πρόσβαση για άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες. 

-  Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι προσβάσιµα στον πολίτη µέσω 

πολλαπλών καναλιών παράδοσης βάσει των συγκεκριµένων αναγκών του πολίτη (κατά 

περίπτωση). 

-  Όταν ένα κυβερνητικό σύστηµα πληροφορικής δηλώνει ότι υποστηρίζει ένα 

συγκεκριµένο κανάλι παράδοσης, τότε αυτό πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιεί τις 

προδιαγραφές του συγκεκριµένου καναλιού. 

-  Όλα τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ικανά να υποστηρίζουν το Internet ως κανάλι παράδοσης, 

είτε απευθείας είτε µέσω υπηρεσιώντρίτων. 

-  Όταν το Internet χρησιµοποιείται ως κανάλι παράδοσης, τα κυβερνητικά 

συστήµατα πληροφορικής θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε η µέγιστη δυνατή 

πληροφορία να είναι προσβάσιµη και επεξεργάσιµη χρησιµοποιώντας browsers µε την 

ελάχιστη λειτουργικότητα. 

-  Μερικά ηλεκτρονικά κυβερνητικά συστήµατα υπηρεσιών µπορούν να 

χρησιµοποιούν το σύνολο της λειτουργικότητας η οποία προσφέρεται από τους 

καινούργιους browsers που υπάρχουν στους προσωπικούς υπολογιστές και 

υπολογιστές workstations. 

-  Όταν το Internet χρησιµοποιείται ως κανάλι παράδοσης, επιπρόσθετα 

middleware ή plug-ins µπορούν να χρησιµοποιηθούνε, εφ� όσον είναι αναγκαίο για την 

ενδυνάµωση της λειτουργικότητας των browsers που υπάρχουν στους προσωπικούς 

υπολογιστές και υπολογιστές workstations, δεδοµένου ότι αυτά µπορούν εύκολα να 

γίνουν downloaded από το Internet χωρίς σχετικό κόστος (software licenses). 
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-  Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν την µέγιστη προστασία 

από κινδύνους ασφάλειας σχετικούς µε την σύνδεση στο Internet, 

συµπεριλαµβανοµένου της ικανότητας προστασίας από κινδύνους σχετικούς µε το 

downloading κώδικα ο οποίος µπορεί να εκτελεστεί και δεν είναι authenticated. 

-  Τα κυβερνητικά συστήµατα πληροφορικής τα οποία παρέχουν ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και οι τεχνολογίες που θα υλοποιήσουν τις υπηρεσίες διαλειτουργικότητας 

και την επικοινωνία µε τον πολίτη θα πρέπει να υποστηρίζουν την Ελληνική γλώσσα. 

 

V. XML για Επιχειρησιακούς Τοµείς (XML for Business Areas) 

 

Υπάρχουν διάφοροι διεθνείς φορείς (Οργανισµοί, Επιχειρηµατικές Κοινότητες, κλπ.) 

οι οποίοι εργάζονται πάνω στην δηµιουργία προδιαγραφών για την ανταλλαγή 

πληροφοριών µε περιεχόµενο συγκεκριµένων επιχειρησιακών τοµέων και λειτουργιών. 

Αυτοί οι φορείς µπορούν να χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες, αυτήν που 

αντιπροσωπεύει Επιχειρηµατικά Αντικείµένα (Business Objects) όπως για παράδειγµα 

ένα τιµολόγιο ή ένα βιογραφικό, και αυτήν την κατηγορία η οποία ορίζει συναλλαγές 

(transactions) όπως η κατάθεση σε ένα τραπεζικό λογαριασµό ή η πληρωµή ενός 

τιµολογίου. Οι προδιαγραφές οι οποίες παράγονται από αυτούς τους φορείς σε 

διαφορετικά επίπεδα ολοκλήρωσης και ωριµότητας. Βάσει των παραπάνω λοιπόν, το 

παρόν Πλαίσιο δεν καθορίζει αυτήν τη στιγµή Προδιαγραφές XML για Επιχειρησιακούς 

Τοµείς. 

 

 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) έχει να κάνει µε την διακυβέρνηση 

κάθε αυτή παρέχοντας ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο καλύτερης άσκησης πολιτικής και  

προδιαγράφοντας ρόλους για όλους. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία σε µια 

περίοδο δύσκολης οικονοµικής ανάπτυξης και πίεσης για πιο αποτελεσµατική και 

διαφανή χρήση πόρων. 

 Στην προσπάθεια αυτή: 

1. Κεντρικό ρόλο έχει ο πολίτης 

2. Αναδοµούνται οι διαδικασίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

3. Προωθούνται καινοτόµα µοντέλα παροχής υπηρεσιών 

4. Υπάρχει δυναµικός κυβερνητικός σχεδιασµός 
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5.   Υπερισχύει η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων 

 

 

Στις µέρες µας, σε παγκόσµια κλίµακα όλο και περισσότερες κυβερνήσεις 

βρίσκονται στη φάση µετάβασης από την παραδοσιακή διακυβέρνηση στην 

ηλεκτρονική. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση µπορεί να διακριθεί στα ακόλουθα τρία 

βασικά µοντέλα: 

! Κυβέρνηση -µε- κυβέρνηση (Government-to-Government): αφορά όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες που θα βελτιώσουν και θα αναβαθµίσουν τις υπηρεσίες της 

κυβέρνησης. 

! Κυβέρνηση -µε- πολίτη (Government-to-Citizen): αφορά στις σχέσεις της 

κυβέρνησης µε τους πολίτες. Ασχολείται κυρίως µε θέµατα νοµοθεσίας και 

δηµοκρατίας. 

! Κυβέρνηση -µε- επιχείρηση (Government-to-Business): αφορά στις σχέσεις της 

κυβέρνησης µε τις επιχειρήσεις. Εντοπίζεται σε συνεργασίες, κοινές 

δραστηριότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

 
 Ο πίνακας του παραπάνω σχήµατος µας παρουσιάζει εννέα αλληλεπιδράσεις 

αρχής. Η δηµόσια διοίκηση παρέχει ενεργά τις e-υπηρεσίες της σε τρεις από τις εννέα 

σχέσεις, και έτσι έχουµε τα παραπάνω αναφερόµενα µοντέλα. 
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Η µετάβαση αυτή µπορεί να οδηγήσει σε µια σειρά από στρατηγικά, διοικητικά και 

λειτουργικά οφέλη που σχετίζονται µε: 

! την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών. 

! τη µείωση του κόστους αλλά και του χρόνου ανταπόκρισης. 

! τη µεγαλύτερη ικανοποίηση των πολιτών. 

! την υποστήριξη νέων και βελτίωση υφιστάµενων συνεργασιών. 

! την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών. 

! την αναβάθµιση της εικόνας της κυβέρνησης. 

! την πρόσβαση σε περισσότερες και αξιόπιστες πληροφορίες. 

 

Βέβαια 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 / 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. 
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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 αλληλοεξάρτησης 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 

 



THESIS � ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

Σελίδα 23 από 78 

Στηρίζεται στο Επιπέδο 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 τουφορέα) 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. 
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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 
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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). Επίσης, µπορούν να 

περιλαµβάνονται και vortals (κάθετα portals). 

 

Επίπεδο 7 � Ενιαία αναγνώριση εξωτερικών χρηστών 

 

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

που το απαιτούν και αντιστοιχεί σε κάθε εξωτερικό χρήστη. Αφορά εφαρµογές που είναι 



THESIS � ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

Σελίδα 26 από 78 

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. 
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! Ηλεκτρονική συµπλήρωση αιτήσεων όπου δεν απαιτείται υπογραφή. 

! Επεισόδια ζωής (απόκτηση ενός µωρού, αλλαγή διεύθυνσης, µετανάστευση, 

απόκτηση διπλώµατος οδήγησης, αντιµετώπιση εγκλήµατος). 

! 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). 

! Αδιάλειπτη (24/7), ασφαλής και διαβαθµισµένη λειτουργία, µε διαθεσιµότητα 

τουλάχιστον 99,99%. 

! Ανοιχτή αρχιτεκτονική ώστε να επεκτείνεται ανάλογα µε την αύξηση των χρηστών 

και της κίνησης του κόµβου. 
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! 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 � Smart cards 
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Αποτελεί προηγµένη και ασφαλή µορφή authentication για να µπορεί ο πολίτης 

να χρησιµοποιεί το portal και εµπεριέχει κρυπτογράφηση προσωπικών δεδοµένων. Οι 

smart cards αποτελούν την πλέον διαδεδοµένη µέθοδο πιστοποίησης των 

συναλλασσοµένων. 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 smart cards 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 

smart cards, 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. 
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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. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

 

Οι απαιτήσεις των πολιτών σήµερα αυξάνονται συνεχώς και η αναζήτηση 

πληροφοριών καθώς και η διεκπεραίωση διαφόρων εργασιών έχει ως αποτέλεσµα το 

χάσιµο πολύτιµου χρόνου στον εντοπισµό του υπεύθυνου φορέα και αναµονή στις 

ουρές. Παράλληλα, το ποσοστό των πολιτών που εξοικειώνεται µε το ∆ιαδίκτυο ολοένα 

και αυξάνει τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα δύο γεγονότα οδηγούν πολλούς κυβερνητικούς 

φορείς να προβαίνουν στη διάθεση εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω 

δικτυακών τόπων (web-sites) τα οποία αποσκοπούν στην ταχεία εξυπηρέτηση των 

πολιτών που απευθύνονται σε αυτούς. 

 

 Οι κυβερνήσεις έχοντας σαν αρωγό την πληροφορική και το ∆ιαδίκτυο 

προωθούν και υποστηρίζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση µε στόχο την ταχύτερη και 

αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τις δηµόσιες υπηρεσίες. 

 Παρακάτω θα παρουσιαστούν  µερικά παραδείγµατα χωρών που έχουν ήδη 

δηµιουργήσει  εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω δικτυακών τόπων (web-

sites ή κυβερνητικά portal) τα οποία αποσκοπούν στην ταχεία εξυπηρέτηση των 

πολιτών που απευθύνονται σε αυτούς. 

1)    ΚΑΝΑ∆ΑΣ 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας, από τις πρωτοπόρες χώρες στην παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ο Καναδάς. Η πύλη 

http://www.canada.gc.ca προσφέρει υπηρεσίες που είναι οργανωµένες ανάλογα µε την 

οµάδα-στόχο στην οποία απευθύνονται π.χ. Καναδοί πολίτες, µη Καναδοί πολίτες, 

επιχειρήσεις, κλπ. 
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ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ PORTAL ΤΟΥ ΚΑΝΑ∆Α 
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 Από ότι µπορεί να παρατηρήσει κανείς, µπορεί κάποιος , µέσω της 

συγκεκριµένης πύλης, να αντλήσει πληροφορίες σχετικά µε δουλειές,  φόρους, 

οικονοµικά προνόµια, την υγεία, τη δηµόσια ασφάλεια, την εκπαίδευση, τον πολιτισµό, 

την τεχνολογία και τις επιστήµες, και γενικά τις υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει η 

χώρα του Καναδά, τόσο σε Καναδούς όσο και σε µη Καναδούς πολίτες που πρόκειται 

να εγκατασταθούν στη χώρα αυτή.  

 

 Επιπλέον αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι υπάρχει µια ανοιχτή ( δωρεάν ) 

τηλεφωνική γραµµή πληροφόρησης από όπου επίσης µπορεί κάποιος να ενηµερωθεί 

επίσης για τις υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει το κράτος, καθώς και κάποιες 

υπηρεσίες που µπορεί να απολαύσει ένας πολίτης κατευθείαν από το σπίτι του ( On-

line services ). 

 

2)     Η.Π.Α. 
 

Οι Η.Π.Α. επίσης έδειξαν από νωρίς ένα σταθερό προβάδισµα για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση γεγονός που συνδέεται άµεσα µε το ότι αποτελούν έναν από 

τους κυριότερους προµηθευτές λύσεων λογισµικού και εξοπλισµού. Σε αυτό συνετέλεσε 

επίσης σηµαντικά και ο υψηλός δείκτης διείσδυσης των αµερικανών πολιτών στο 

∆ιαδίκτυο (από 23% το Φεβρουάριο του 1998 σε 56% το Νοέµβριο του 2000). Η πρώτη 

πύλη που δηµιουργήθηκε για αυτόν το σκοπό είναι η http://www.firstgov.gov σε µια 

προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλοι οι δικτυακοί τόποι της κυβέρνησης σε ένα σηµείο 

(one-stop shop). 

 

Όπως µπορεί να διαπιστώσει κανείς και εδώ υπάρχει ένας υπέρ � πλήρης 

θεµατικός κατάλογος από πληροφορίες που µπορεί να λάβει κάποιος σχετικά µε το τι 

παρέχει το κράτος στους πολίτες του. Εκτός όµως από αυτό,  θα πρέπει να σηµειωθεί   

ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση τις On-line υπηρεσίες που µπορεί να λάβει ο 

ενδιαφερόµενος κατευθείαν στο σπίτι του καθώς υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος , 

ταξινοµηµένος κατά αλφαβητική σειρά , από 136 τέτοιες υπηρεσίες! 
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ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ PORTAL ΤΩΝ Η.Π.Α. 
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Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα στους πολίτες να έρθουν σε επαφή µε την 

κυβέρνηση τους µε διάφορους τρόπους κάτι που συµβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη 

της λεγόµενης Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας. Εκτός από αυτά , υπάρχουν σχετικοί 

θεµατικοί κατάλογοι µε πληροφορίες για τι επιχειρήσεις, καθώς και για  διαδικασίες που 

αφορούν στις σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ των δηµόσιων οργανισµών του κράτους 

των Η.Π.Α. µε άλλα κράτη. 

3)   ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Η πύλη http://www.ukonline.gov.uk αποτελεί την προσπάθεια της βρετανικής 

κυβέρνησης για παροχή υπηρεσιών µέσω του ∆ιαδικτύου. Η υποβολή αιτήσεων για 

επιστροφή Φ.Π.Α., η επιστροφή φόρου και οι κοινοτικές επιδοτήσεις στον αγροτικό 

τοµέα είναι µερικές από τις υπηρεσίες που υποστηρίζει η πύλη σήµερα µέσα από έναν 

θεµατικό κατάλογο από On-line υπηρεσίες που µπορούν να προσφερθούν κατευθείαν 

στους πολίτες . 

 

Επίσης, και εδώ, πέρα από τους θεµατικούς καταλόγους υπάρχουν και 

πληροφορίες που µπορεί να βρει κάποιος σχετικά µε προνόµια που παρέχει το κράτος 

σε ειδικές οµάδες ανθρώπων ( Α.Μ.Ε.Α., Νέοι, Άνθρωποι άνω των 50 ετών )   καθώς 

και ένας οργανωµένος οδηγός µε πληροφορίες για το Ηνωµένο Βασίλειο, την 

κυβέρνηση , τη Μοναρχία, κ.τ.λ.  
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ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ PORTAL ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 



THESIS � ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

Σελίδα 36 από 78 

4)      ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 

Όσον αφορά την Αυστραλία, αυτή  κατέχει ηγετική θέση παγκοσµίως στην 

εφαρµογή νέων τεχνολογιών στη διοίκηση της κυβέρνησης και την παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικά.  Όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Καναδά, των ΗΠΑ και του Ην. 

Βασιλείου, η Αυστραλία κινείται πολύ πιο περά από µια απλή Υπηρεσιακή εγκατάσταση 

τεχνολογιών της πληροφορίας και ασύνδετων µεταξύ τους ∆ιαδικτυακών site.  

Χαρακτηριζόµενη από µια τάση αντικατοπτρισµού του ιδιωτικού τοµέα, η Αυστραλιανή 

κυβέρνηση εισέρχεται στην πολύπλοκη φάση της παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών 

όχι µόνο online αλλά και µέσω πολλών άλλων καναλιών επικοινωνίας. 

 

 Έτσι, στην περίπτωση της Αυστραλίας, υπάρχουν τέσσερα κύρια κανάλια 

παροχής των κυβερνητικών υπηρεσιών και της πληροφόρησης: online, µέσω φυσικής 

παρουσίας, τηλεφωνικά και µέσω ταχυδροµείου.  Η ακεραιότητα αυτών των καναλιών 

διατηρείται  και αυτόνοµα αλλά και ανάµεσά τους, προετοιµάζοντας έτσι το έδαφος για 

την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών εξασφαλίζοντας µια συνεχή εµπειρία για 

τους πολίτες.  Η σύνθεση των τεχνολογιών της τηλεφωνίας, των υπολογιστών και των 

µέσων µαζικής επικοινωνίας παρουσιάζει µια ιδιαίτερη πρόκληση.  Ωστόσο, αναµένεται 

πως η ζήτηση για τις online υπηρεσίες πολύ γρήγορα θα ξεπεράσει αυτή των 

υπολοίπων καναλιών, ως φυσικό αποτέλεσµα της τεράστιας διευκόλυνσης που 

παρέχεται µέσω αυτού του είδους παροχής υπηρεσιών. 

 

 Και εδώ υπάρχει η δυνατότητα  «πλοήγησης» ανάµεσα σε πληροφορίες και On-

line υπηρεσίες ταξινοµηµένες κατά θεµατική ενότητα. Ανάµεσα σ�αυτές τις υπηρεσίες, 

µια κατά πολύ ολοκληρωµένη υπηρεσία, η οποία περικλείει όχι µόνο την πολιτεία και τις 

οµοσπονδιακές κυβερνήσεις αλλά και τον επιχειρηµατικό τοµέα, είναι η υπηρεσία 

Αναζήτησης Εργασίας της Αυστραλίας και το ∆ίκτυο Εργασίας.  Η Αναζήτηση Εργασίας 

παρέχει ένα καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο σε αυτούς που αναζητούν εργασία αλλά 

και στους εργοδότες που θέλουν να εκδώσουν αγγελίες θέσεων.  Στοχεύει στην παροχή 

πρόσβασης της µεγαλύτερης επιλογής ελεύθερων θέσεων όλων όσων αναζητούν 

εργασία.   
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 Σύµφωνα µε ένα πλήθος ανεξάρτητων αναφορών, η χρήση του ∆ιαδικτύου από 

την Αυστραλιανή Κυβέρνηση για την παροχή υπηρεσιών και προγραµµάτων online είναι 

ήδη ανάµεσα στις καλύτερες του κόσµου.   

 

5)     ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
 

 Το E-citizen καθώς και η κυβερνητική διαδικτυακή πύλη της Σιγκαπούρης, 

αποτελούν σήµερα τα πιο ανεπτυγµένα και προηγµένα παραδείγµατα παροχής 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών στον κόσµο.  Αποφέρουν συνολικά $14.5 εκατοµµύρια σε 

έσοδα για την κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ετησίως, η οποία κατατάσσεται στη δεύτερη 

θέση σύµφωνα µε την έρευνα του 2001 για την Η∆ που υλοποιήθηκε από την 

Accenture.   

 

 Με πληθυσµό που αγγίζει τα τέσσερα εκατοµµύρια και µια γεωγραφική έκταση 

συνολικού εµβαδού 640 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, η Οµοσπονδία της Σιγκαπούρης 

είναι µια από τις πρώτες χώρες σον κόσµο που ανέπτυξαν µια ολοκληρωµένη και µε 

συνοχή, προσέγγιση για ψηφιακή κυβέρνηση.   

 

 Η κυβέρνηση άρχισε να κατασκευάζει επίσηµες ιστοσελίδες στα µετέπειτα στάδια 

εξέλιξης του ΙΤ2000, γεγονός που βοήθησε στην ανάπτυξη της Σιγκαπούρης ως ένα 

προηγµένο και νοήµων νησί.  Έως τον Ιούνιο του 1996, υπήρχαν πάνω από 60 

ξεχωριστά site που παρείχαν διάχυση της πληροφόρησης, και φιλοξενούνταν από 

πολιτικές υπηρεσίες και θεσµοθετηµένα όργανα.  Αυτές όµως οι προσπάθειες 

αναπτύχθηκαν και ανήκαν στις εκάστοτε υπηρεσίες, συνεπώς είχαν τοπικό και 

τµηµατοποιηµένο χαρακτήρα.   

 

 Η πρώτη προσπάθεια για µια ενιαία διεπιφάνεια παροχής ολοκληρωµένων 

υπηρεσιών στους πολίτες, σχεδιάστηκε το 1997 µε τη δηµιουργία του one-stop-shop της 

πύλης E-citizen, το οποίο και ετέθη σε λειτουργία τον Απρίλιο του 1999.  Παρά το 

γεγονός ότι η πύλη αυτή παρείχε ένα και µοναδικό σηµείο πρόσβασης και παροχής 

οργανωµένων υπηρεσιών σύµφωνα µε τις ανάγκες της ζωής του πολίτη και όχι των 

αναγκών των δηµόσιων φορέων, πολλές από αυτές τις υπηρεσίες δεν προχώρησαν 

πέρα από το στάδιο της απλής πληροφόρησης, µε αποτέλεσµα ελάχιστες από αυτές να 

παρέχουν τη δυνατότητα online συναλλαγών. 
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Όσον αφορά τα διάφορα προγράµµατα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης τα οποία 

εφαρµόζονται είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα : 

! H Βρετανία έχει ασχοληθεί µε το θέµα στις λευκές βίβλους (α)               « 

Εκσυγχρονισµός της Κυβέρνησης »  και (β) «Ελευθερία της Πληροφόρησης». 

Επίσης το κέντρο UKCOD ( UK Citizens On Line Democracy  ) παρέχει χρήσιµες 

πληροφορίες σε διάφορα θέµατα πολιτικής και προωθεί αντίστοιχες συζητήσεις. 

! Η Ολλανδία έχει εκδώσει ένα µνηµόνιο µε τίτλο «Προς την Προσβασιµότητα των 

Πληροφοριών της Κυβέρνησης». 

! Η Γαλλία έχει εκπονήσει ένα πρόγραµµα δράσης , που το ονοµάζει 

«Προετοιµάζοντας τη Γαλλία για την είσοδο της στην Εποχή της Πληροφορικής». 

! Η Ιρλανδία αναβαθµίζει τις βιβλιοθήκες της σε �Πληροφοριακά Κέντρα� ( 

Information Centers ) , τα οποία παρέχουν στο κοινό πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. 

! Στην Αυστραλία το πρόγραµµα �Victoria 21� παρέχει πρόσβαση, µέσω του 

�Ιστοχώρου� σε κυβερνητικές πληροφορίες και υπηρεσίες. Για την υλοποίηση του 

προγράµµατος δηµιουργούνται οι απαραίτητες δοµές πληροφορικής , ενώ 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι συνοδευτικές εκπαιδευτικές δράσεις , που 

αποσκοπούν στην παροχή δεξιοτήτων πληροφορικής στους πολίτες. 

! Στην Ιταλία και στην πόλη της Μπολώνια (Bologna) , προσφέρεται στους πολίτες 

πρόσβαση στο λεγόµενο �Iperbole System� .Το δίκτυο αυτό παρέχει δωρεάν 

υπηρεσίες σους πολίτες και τους επιτρέπει να επικοινωνούν ηλεκτρονικά µε τις 

δηµοτικές αρχές. Το σύστηµα είχε ( µε βάση τα στοιχεία 2001) 11.000 χρήστες , 

ενώ καθηµερινά ανταλλάσσονται χιλιάδες µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Ταυτόχρονα , έχουν δηµιουργηθεί και είναι ενεργές , πάρα πολλές οµάδες 

συζήτησης ( �Discussion Groups �). 

! Στην Μπαρτσελόνα της Ισπανίας υλοποιείται ένα σύστηµα που ενθαρρύνει τη 

συµµετοχή των πολιτών στα κοινά , µέσω του ∆ιαδικτύου. 

!   Η ∆ηµοκρατία της Κορέας , παρέχει τη δυνατότητα µέσω του ∆ιαδικτύου την 

Υπηρεσία �Cyberparty� , η οποία επιτρέπει στους πολίτες να συζητήσουν 

ελεύθερα θέµατα πολιτικής και να συµµετέχουν στην διαµόρφωση πολιτικών, σε 

διάφορους τοµείς. Η προσπάθεια αυτή ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη διότι συνοδεύτηκε 

από ένα µηχανισµό ελέγχου απόδοσης και αποτίµησης της δράσης. 

! Στην Σουηδία , λειτουργεί από το 1980 το �Γραφείο Πολιτών� ( �Citizens Bureau�) 

µε συνεχώς αυξανόµενο πεδίο ευθύνης και αρµοδιοτήτων. Βασικό πλεονέκτηµα 

του θεωρείται η προσέγγιση που επελέγη για την παροχή υπηρεσιών. Η 
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προσέγγιση αυτή, χαρακτηρίζεται από την γεφύρωση των διαφόρων τοµέων της 

δηµόσιας διοίκησης ( το λεγόµενο cross government, intersectional approach ) , 

µέσω µιάς ευρείας δικτυακής αλλά και  λειτουργικής διασύνδεσης  , µε άλλες 

δηµόσιες υπηρεσίες, στην κατεύθυνση ενοποιηµένης παρουσίας των 

κυβερνητικών �πυλών�. 

! Το πρόγραµµα The �Gov News� στις Η.Π.Α. αναφέρει , ότι το ∆ιαδίκτυο επιτρέπει 

την �ανάγνωση των ειδήσεων� , σε αναλογία µε τις εφηµερίδες, ενώ παρέχει τη 

δυνατότητα συγγραφής και δηµοσιοποίησης άρθρων. Οι δυνατότητες αυτές, 

προφανώς, αλλάζουν τους �ρόλους� που µπορεί να αναλάβει κάποιος ως 

πολίτης. Το πρόγραµµα  �Gov News� προωθεί την ιδέα της λεγόµενης ως 

�τεχνολογίας ώθησης � ( push technology) θεωρώντας την ως µία ιδιαίτερα 

σηµαντική συµβολή , στο χώρο της Ηλεκτρονικής ∆ηµοκρατίας. Η �τεχνολογία 

ώθησης � συλλέγει και στέλνει πληροφορία σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για 

ένα συγκεκριµένο θέµα , σε αντιδιαστολή µε το ταχυδροµείο , το ραδιόφωνο και 

την τηλεόραση , όπου ο αποδέκτης πιθανόν να µην ενδιαφέρεται για το σύνολο 

της πληροφορίας ( συνήθως µεγάλου όγκου ) , που λαµβάνει. 

! Στην Ελλάδα έχει αναγγελθεί και εκτελείται , το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

�Κοινωνία της Πληροφορίας� το οποίο στοχεύει στη σύγκλιση µε τις πρωτοβουλίες 

e-europe , που έχουν αναληφθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Όταν ξεκίνησε το Σχέδιο ∆ράσης e-Europe 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 e-Europe 2005. Ο κύριος στόχος του νέου σχεδίου ήταν να τεθούν 



THESIS � ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

Σελίδα 42 από 78 

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 e-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, 

Τηλεεκπαίδευσης  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 e-Europe 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. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ 

1) Η ΠΥΛΗ E-GOV  
 

Στην Ελλάδα το e-Gov.gr (http://www.e-gov.gr) έχει σαν στόχο να λειτουργήσει 

ως θύρα αναφοράς για την είσοδο σε δίκτυα ηλεκτρονικών κυβερνητικών υπηρεσιών και 

αποσκοπεί στην προσφορά γνώσεων για τις βέλτιστες πρακτικές στο εξωτερικό καθώς 

και στην παροχή πρόσβασης σε σχετικούς µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πόρους . 

Απευθύνεται: 

! στους πολίτες και στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν για τις 

ηλεκτρονικές διακυβερνητικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. 
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! στα στελέχη της διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και σε παροχείς 

τεχνικών υπηρεσιών που επιθυµούν να είναι ενήµεροι για τα έργα και τα 

αποτελέσµατα των ηλεκτρονικών κυβερνητικών υπηρεσιών. 

! στους ερευνητές ενός ευρέως φάσµατος επιστηµονικών περιοχών που 

ενδιαφέρονται για πρακτικά αποτελέσµατα, µελέτες περιπτώσεων, τρέχουσα 

έρευνα όπως επίσης και δηµοσιεύσεις και εκδηλώσεις σχετικά µε την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση. 

Σε όλες αυτές τις κοινότητες, το e-Gov.gr στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών για: 

! τη λήψη πληροφοριών και ειδήσεων σχετικών µε διϋπηρεσιακές δραστηριότητες 

και συναφή έργα στην Ελλάδα, καθώς και ενηµέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές 

στο εξωτερικό. 

! την υποβολή αιτήσεων, απόψεων ή ιδεών και τη συµµετοχή σε συζητήσεις για 

θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

! την ενηµέρωση για τεχνικά ζητήµατα και τη δυνατότητα πρόσβασης σε τεχνικούς 

πόρους για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

! την ενηµέρωση για δηµοσιεύσεις και εκδηλώσεις σε θέµατα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 
 
 

H ΠΥΛΗ  E � GOV .GR 
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2)   Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 Το (http://www.gsis.gr) παρέχει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών � 

Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων ηλεκτρονικά. Μέσω του συστήµατος 

αυτού ο πολίτης έχει τη δυνατότητα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα πλήθος από Online 

υπηρεσίες όπως να καταθέσει ηλεκτρονικά διάφορα έντυπα της φορολογικής του 

δήλωσης, να υποβάλλει τις δηλώσεις του Φ.Π.Α., τις συγκεντρωτικές καταστάσεις 

Πελατών  - Προµηθευτών καθώς και τις δηλώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

Επιπλέον, µπορεί ο πολίτης να δηλώσει Online µεταβολές στοιχείων που αφορούν 

επιβατικά του οχήµατα ή δίκυκλα,  να υπολογίσει το Φόρο Εισοδήµατος και τον Φόρο 

Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, να ενηµερωθεί για την Εκκαθάριση της φορολογικής 

δηλώσεως του και να εκτυπώσει έγκυρο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα. Για να υπάρχει 

βέβαια πρόσβαση σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες θα πρέπει απλά ο πολίτης να 

εγγραφεί ηλεκτρονικά προκειµένου να του σταλούν στη συνέχεια οι προσωπικοί κωδικοί 

πρόσβασης του.    

 

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης και το γεγονός ότι, εκτός από τις υπηρεσίες που 

παρέχονται Online στους πολίτες , υπάρχει στην συγκεκριµένη πύλη και κατάλογος 

υπηρεσιών που παρέχονται στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Έτσι µπορεί κάποια Υπηρεσία, για 

παράδειγµα, να κάνει έλεγχο της εγκυρότητας ενός Α.Φ.Μ. , έλεγχο της εγκυρότητας 

στοιχείων ενός εκκαθαριστικού σηµειώµατος και έλεγχο της εγκυρότητας µίας 

φορολογική ενηµερότητας.   

 

Τέλος, στην πύλη αυτή δίνονται πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τους 

υπεύθυνους, οδηγός του πολίτη, πληροφορίες για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 

διάφορα στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες για τις κεντρικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ, 

κατάλογος όλων των ∆.Ο.Υ., καθώς επίσης πληροφορίες για το ολοκληρωµένο 

πληροφοριακό σύστηµα τελωνείων. Επιπλέον παρέχεται ενηµέρωση µε νέα και 

ανακοινώσεις για θέµατα που αφορούν τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. 
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H ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

3)   Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. 
 
Όσον αφορά την διαδικτυακή πύλη του µεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα στη χώρα 

µας, του Ι.Κ.Α. , ( www.ika.gr ) µπορεί  ο πολίτης, µέσω αυτής , να ενηµερωθεί 

πληρέστατα για οτιδήποτε αφορά την ασφάλιση στο συγκεκριµένο φορέα και τις 

υπηρεσίες υγείας που προσφέρει το Ι.Κ.Α. στους ασφαλισµένους του καθώς υπάρχουν 

αναλυτικοί οδηγοί ασφαλισµένου και  εργοδότη καθώς και πλήρης κατάλογος 

υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον , µπορεί ο πολίτης να ενηµερωθεί µέσα από ανακοινώσεις 

, δελτία τύπου και νέα για οτιδήποτε εξελίξεις αφορούν ζητήµατα   ασφάλισης, παροχών 

υγείας , και συνταξιοδοτικά καθώς και να έχει πρόσβαση σε έντυπα που αφορούν 

αιτήµατα που µπορεί να αποστείλει ταχυδροµικά κατευθείαν από το σπίτι του στο Ι.Κ.Α. 

( αφού τα εκτυπώσει πρώτα ) . 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει η δυνατότητα που παρέχει η συγκεκριµένη 

πύλη στους εργοδότες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κάθε τρίµηνο την Αναλυτική 

Περιοδική ∆ήλωση για τους ασφαλισµένους υπαλλήλους τους είτε µέσω Online φόρµας 

είτε µέσω αρχείου. Πέραν αυτής της Ηλεκτρονικής υπηρεσίας δίνεται η δυνατότητα 
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έκδοσης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς και η δυνατότητα 

επιβεβαίωσης εγκυρότητας Ασφαλιστικής ενηµερότητας.  Ιδιαίτερα χρήσιµη θεωρείται 

επιπλέον και η δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες, µέσω ειδικής Online φόρµας να 

υπολογίσουν το ποσό της σύνταξης που πρόκειται να λάβουν από το συγκεκριµένο 

ταµείο. 

 
 

 
 

Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. 
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4)    Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  
 

Μία από τις σηµαντικότερες προσπάθειες που συντελείται όµως στις µέρες µας 

στην ελληνική πραγµατικότητα, όσον αφορά την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση αποτελεί η πύλη των 

Κέντρων Εξυπηρέτηση Πολιτών. Μέσα από αυτή την κυβερνητική πύλη µπορούν οι 

πολίτες να ενηµερωθούν σχετικά µε την συντριπτική πλειοψηφία των διοικητικών 

διαδικασιών  - συναλλαγών που µπορούν να έχουν µε το Κράτος. Υπάρχει ένας 

πληρέστατος θεµατικός κατάλογος µε όρους � προϋποθέσεις � δικαιολογητικά για κάθε 

υπόθεση που επιθυµεί ένας πολίτης να διεκπεραιώσει µε το Κράτος. Η πλειοψηφία 

αυτών των υποθέσεων µπορεί να διεκπεραιωθεί και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτηση 

Πολιτών για τα οποία θα γίνει  αναλυτικά λόγος πιο κάτω.    

 

 Έτσι αν, για παράδειγµα, ένας πολίτης ενδιαφέρεται να µάθει για το τι απαιτείται 

για να αποκτήσει µία άδεια λειτουργίας αρτοποιείου , µπορεί, µέσα από τον θεµατικό 

κατάλογο να ανατρέξει στο ΕΜΠΟΡΙΟ � ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στις Άδειες Ίδρυσης Και 

Λειτουργίας όπου επιλέγοντας αυτό το σύνδεσµο να βρεθεί στον αντίστοιχο κατάλογο, 

από όπου επιλέγοντας στη συνέχεια τον σύνδεσµο Άδεια ίδρυσης  - εγκατάστασης 

αρτοποιείου να οδηγηθεί σε µία φόρµα που θα τον ενηµερώνει για όλες τις 

προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

Αυτή η διαδικασία περιγράφεται και από τις εικόνες της συγκεκριµένης πύλης που 

παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

 Πέραν αυτού υπάρχουν και πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώµατα και την 

καθηµερινή ζωή των πολιτών, τη νεολαία, την εργασία και την ασφάλιση, τον απόδηµο 

ελληνισµό και τους έλληνες του εξωτερικού και άλλα.  

 

 Επιπλέον, στη συγκεκριµένη πύλη υπάρχουν σύνδεσµοι  (Links) προς την 

πλειονότητα των κυβερνητικών υπηρεσιών ( Υπουργεία , ∆ηµόσιες Υπηρεσίες , 

Οργανισµοί )  µέσω των οποίων ο πολίτης µπορεί να οδηγηθεί στις ιστοσελίδες των 

αντίστοιχων φορέων. Επίσης , µπορεί ο πολίτης να αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορα 

έντυπα αιτήσεων τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει για να αιτηθεί µια διαδικασία  από 

το Κράτος, καθώς και να αλληλοπληροφορηθεί µε άλλους πολίτες για οτιδήποτε απορία 

που µπορεί να έχει µέσω του FORUM το οποίο λειτουργεί µέσα από την συγκεκριµένη 

πύλη.   
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Η ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
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5)      Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ Τ.Ε.∆.Κ. ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

Σε τοπικό επίπεδο αξίζει να αναφερθεί ιδιαίτερα η πρωτοποριακή � πιλοτική  

λειτουργία ενός  ∆ιαδηµοτικού Πληροφοριακού Συστήµατος που έχει σκοπό να παρέχει 

σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των πέντε πιλοτικών ∆ήµων του Νοµού 

Ηµαθίας ηλεκτρονικές υπηρεσίες µέσω ∆ιαδικτύου και Τηλεφώνου. Οι ∆ήµοι που 

συµµετάσχουν στην πιλοτική αυτή λειτουργία είναι: ∆ήµος Βέροιας, ∆ήµος 

Αλεξάνδρειας, ∆ήµος Μελίκης, ∆ήµος Αποστόλου Παύλου και ∆ήµος Ανθεµίων. Έχουν 

δροµολογηθεί ήδη οι απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να ενταχθούν και οι υπόλοιποι 

∆ήµοι του Νοµού στο Πληροφοριακό Σύστηµα. 

 

Στόχος λειτουργίας της συγκεκριµένης πύλης είναι η αλλαγή του τρόπου 

λειτουργίας των παραπάνω ∆ήµων αλλά και του τρόπου επικοινωνίας των πολιτών µε 

αυτούς. Η ηλεκτρονική διοίκηση µπορεί να υπερνικήσει τα εµπόδια του χρόνου και της 

απόστασης, προσφέροντας έτσι στους πολίτες που βρίσκονται µακριά από τα διοικητικά 

κέντρα, δηµόσιες πληροφορίες και υπηρεσίες στο κοντινότερο σε αυτούς σηµείο σε 

τοπικό επίπεδο σε προσιτή και οµοιογενή µορφή. Θα επιταχυνθεί η χρήση των 

εργαλείων της κοινωνίας της πληροφορίας στις καθηµερινές τους σχέσεις µε τους 

πολίτες αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών τους. 

 

Η αποτελεσµατική λειτουργία της συγκεκριµένης πύλης θα συµβάλει επίσης στον 

περιορισµό των δαπανών των ∆ήµων (αύξηση αποτελεσµατικότητας) µέσα από τη 

βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Μέσω της πύλης αυτής  απλοποιούνται και 

επιταχύνονται σηµαντικές εξωστρεφείς λειτουργίες των ∆ήµων. Επιπλέον, η µείωση των 

αναγκών παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού συνεπάγεται για τους ∆ήµους 

µείωση του χρόνου που διαθέτουν τα στελέχη για την εξυπηρέτηση του κοινού και 

αύξηση του χρόνου τους για άλλες εργασίες.  

 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται µέσα από τη ∆ιαδηµοτική Πύλη στους 

πολίτες είναι:  

! Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίου: Η συγκεκριµένη 

υπηρεσία παρέχει στους δηµότες των πέντε ∆ήµων τη δυνατότητα κατάθεσης 
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ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίου. Η 

συγκεκριµένη υπηρεσία παρέχεται και µέσω τηλεφώνου.  

! Πληρωµή ∆ηµοτικού Φόρου: Η συγκεκριµένη υπηρεσία παρέχει στις 

επιχειρήσεις που εδρεύουν σ� έναν από τους πέντε ∆ήµους τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής πληρωµής του ∆ηµοτικού Φόρου. Η ηλεκτρονική πληρωµή µπορεί 

να γίνει µέσω Πιστωτικής Κάρτας ή Web Banking από το Internet.  

! Αιτήµατα & Καταγγελίες Πολιτών: Η συγκεκριµένη υπηρεσία παρέχει στους 

πολίτες των πέντε ∆ήµων τη δυνατότητα να καταθέτουν ηλεκτρονικά κάποιο 

αίτηµα ή καταγγελία και να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία των 

ενεργειών που γίνονται από την πλευρά των ∆ήµων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται 

και µέσω τηλεφώνου.  

! Ενηµέρωση ∆ικαιούχων για τους τίτλους πληρωµής: Η συγκεκριµένη 

υπηρεσία παρέχει στους προµηθευτές και τους λοιπούς δικαιούχους των ∆ήµων 

τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ενηµέρωσης της κατάστασης των πληρωµών τους. 

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται και µέσω τηλεφώνου.  

! ∆ηµοσίευση Αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Η συγκεκριµένη υπηρεσία 

παρέχει τους πολίτες τη δυνατότητα να ενηµερώνονται για τις αποφάσεις των 

∆ηµοτικών Συµβουλίων των πέντε ∆ήµων.  

! Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για Βεβαιώσεις ΤΑΠ: Η συγκεκριµένη υπηρεσία 

παρέχει στους δηµότες των πέντε ∆ήµων τη δυνατότητα κατάθεσης ηλεκτρονικής 

αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας). Η 

συγκεκριµένη υπηρεσία παρέχεται και µέσω τηλεφώνου.  

! Ηλεκτρονική ∆ηµοσκόπηση Πολιτών: Η συγκεκριµένη υπηρεσία παρέχει 

στους πολίτες τη δυνατότητα συµµετοχής στις δηµοσκοπήσεις των ∆ήµων ώστε 

να λαµβάνεται υπόψη η γνώµη τους στη λήψη αποφάσεων. Η συγκεκριµένη 

υπηρεσία παρέχεται και µέσω τηλεφώνου.  

! Πληρωµή Προστίµων ΚΟΚ: Η συγκεκριµένη υπηρεσία παρέχει στους πολίτες 

τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωµής προστίµων ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής 

Κυκλοφορίας). Η ηλεκτρονική πληρωµή µπορεί να γίνει µέσω Πιστωτικής Κάρτας 

ή Web Banking από το Internet.  

 

Για την πρόσβαση σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες απαιτείται µόνο η εγγραφή του 

πολίτη ως µέλος προκειµένου να αποκτήσει τους µοναδικού κωδικούς πρόσβασης σε 

αυτές, ενώ για τους πολίτες που δεν διαθέτουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή υπάρχει η 
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δυνατότητα εξυπηρέτησης τους από το τηλέφωνο, µέσω µιας αυτοµατοποιηµένης 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.   

 
 
 

Η ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

6)   ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ιδιαίτερα η  αποτελεσµατική προσπάθεια που 

γίνεται τα τελευταία χρόνια µε την λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

µέσω των οποίων ο πολίτης µπορεί να διεκπεραιώσει , σήµερα 970 διοικητικές 

διαδικασίες που αφορούν συναλλαγές του µε το Κράτος.  

 

Πρόκειται στην ουσία για ένα ενδιάµεσο µοντέλο που αφορά σχέσεις  

αλληλεπίδρασης µεταξύ των δηµόσιων οργανισµών και των πολιτών το οποίο µπορεί 

να χαρακτηριστεί ως : 

!  Government-to- Indermediate : αφορά στις σχέσεις της κυβέρνησης µε τους 

πολίτες, οι οποίοι διεκπεραιώνουν  τις υποθέσεις του µε το Κράτος όχι ερχόµενοι 

απευθείας σε επαφή µαζί του αλλά µέσω αυτών των « Καταστηµάτων » του. 
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Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι υπηρεσιακές µονάδες που έχουν ως σκοπό 

να περιορίσουν τις µετακινήσεις των συναλλασσοµένων µε τη διοίκηση πολιτών, από 

γραφείο σε γραφείο και από υπηρεσία σε υπηρεσία. Οι υπηρεσίες περιορισµού των 

διαδροµών µπορεί να επιλαµβάνονται υποθέσεων από τη υποβολή του σχετικού 

αιτήµατος (αίτησης) µέχρι την ικανοποίησή του, για τις οποίες υποθέσεις συναρµόδιες 

είναι υπηρεσιακές µονάδες (∆/νσεις, Τµήµατα) ενός φορέα (π.χ. ∆ήµος, Νοµαρχία) ή 

δικτύου φορέων (π.χ. ένα Υπουργείο, µία Νοµαρχία, ένα Ν.Π.∆.∆.).  

Πρόκειται δηλαδή για µονάδες που παρέχουν υπηρεσίες περιορισµού των 

διαδροµών (µιας στάσης, one stop shop ή one step service ή guichet unique).  

Οι µορφές που έχει  µια υπηρεσία Περιορισµού των ∆ιαδροµών που παρέχεται από 
τα Κ.Ε.Π. είναι οι παρακάτω:  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ (Κέντρο δηµοσίων Υπηρεσιών).  

Σ' ένα κτίριο συστεγάζονται πολλές διαφορετικές δηµόσιες υπηρεσίες. Ο πολίτης µε µία 
"στάση" στο κέντρο των δηµοσίων υπηρεσιών µπορεί να απευθυνθεί σε πολλές 
υπηρεσίες.  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ  

Ο πολίτης εξυπηρετείται πλήρως από ένα µόνο σηµείο (π.χ. µία υπηρεσία, ένα γραφείο, 
ένα τηλεφωνικό κέντρο, κ.λ.π.). Αντί ο πολίτης να απευθύνεται σε διαφορετικές 
υπηρεσίες για διαφορετικές πληροφορίες (π.χ. για άδειες οδήγησης, διαβατήρια, 
κοινωνικά βοηθήµατα) απευθύνεται σε ένα σηµείο από το οποίο µπορεί να λαµβάνει 
πληροφορίες που αφορούν πολλές υπηρεσίες.  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (Επαφή µε ένα πρόσωπο)  

Ο πολίτης συνεργάζεται µε έναν µόνο υπάλληλο (ένα πρόσωπο επαφής), ο οποίος 
µεριµνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όταν το αιτούµενο "διοικητικό προϊόν" 
ολοκληρώνεται τµηµατικά µε µια σειρά από διαδοχικές ενέργειες που γίνονται στις 
διάφορες οργανικές µονάδες και ο πολίτης είναι υποχρεωµένος να απευθύνεται 
διαδοχικά σε διαφορετικά τµήµατα και να συνεργάζεται µε διαφορετικούς υπαλλήλους 
µέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ  

Μια κατηγορία πολιτών (π.χ. άστεγοι) οµαδοποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες που έχει 
και εξυπηρετείται από αντίστοιχες εξειδικευµένες, υπηρεσιακές µονάδες. ∆ηµιουργείται 
ειδική υπηρεσία που εξυπηρετεί τα µέλη της οµάδας (π.χ. υπηρεσία αστέγων, που 
εξυπηρετεί για όλα τα θέµατα τους αστέγους).  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ (Κάθε γραφείο το σωστό γραφείο)  



THESIS � ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

Σελίδα 55 από 78 

Ο πολίτης εξυπηρετείται από το πλησιέστερο σηµείο (γραφείο-γκισέ, θυρίδα-γκισέ) για 
όλες τις ζητούµενες υπηρεσίες, αντί να είναι αναγκασµένος να αναζητά κάθε φορά το 
"σωστό" υπάλληλο ή το "σωστό" γραφείο. Η εφαρµογή αυτή ευνοείται από την 
αποκέντρωση αρµοδιοτήτων σε µονάδες που είναι χωροθετηµένες σε διάφορα σηµεία 
της γεωγραφικής έκτασης ευθύνης της περιφέρειας, του νοµού ή του δήµου.  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ο πολίτης µε µία επίσκεψη σε µία υπηρεσία µπορεί να απολαµβάνει και τα διοικητικά 
προϊόντα της άλλης υπηρεσίας, αφού οι υπηρεσίες αυτές έχουν συµφωνήσει µεταξύ 
τους, ώστε η καθεµιά, εκτός από τους δικούς της "πελάτες", εξυπηρετεί και τους 
"πελάτες" της άλλης . Η µορφή αυτή εφαρµόζεται κυρίως σε αποµακρυσµένες περιοχές, 
όπου η παροχή υπηρεσιών είναι δύσκολη ή έχει ψηλό κόστος .  

 Προκειµένου να επιτευχθεί όµως η παροχή των υπηρεσιών από τα Κ.Ε.Π. προς 

τους πολίτες έχει δηµιουργηθεί ,µέσω του έργου ΑΡΙΑ∆ΝΗ, και λειτουργεί µία  

πρωτοποριακή Πληροφοριακό Σύστηµα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, το e-kep, 

κάνοντας την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ελλάδα πράξη. 

 Το Πληροφοριακό Σύστηµα e-kep παραλαµβάνει τα αιτήµατα του Πολίτη, 

δηµιουργεί σχετικό ηλεκτρονικό φάκελο, πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά την αλληλογραφία 

των ΚΕΠ, διαχειρίζεται τις έντυπες αιτήσεις του Πολίτη και παρακολουθεί την εξέλιξή 

τους µέχρι και τη διεκπεραίωσή τους. 

 Έτσι για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας των 

υποθέσεων των Πολιτών που διεκπεραιώνονται µέσω των Κ.Ε.Π. κατευθείαν από το 

ΥΠΕΣ∆∆Α καθώς έχει στηθεί ένα ολόκληρο επιχειρησιακό κέντρο το οποίο 

παρακολουθεί , µέσω αναφορών, που δηµιουργούνται από το σύστηµα, στοιχείων που 

αφορούν : 

1) Την παραγωγικότητα των Κ.Ε.Π. και των υπαλλήλων τους. ( Αριθµό 

Υποθέσεων που διεκπεραιώνουν )   

2) Το µέσο χρόνο απόκρισης για κάθε διοικητική διαδικασία . 

3) Τις εκκρεµότητες του Κ.Ε.Π. και των υπαλλήλων του. ( Εκκρεµείς 

Υποθέσεις ) 

4) Την συνολική κίνηση των Κ.Ε.Π. ( Αφορά άλλες διαδικασίες, όπως 

πληροφόρηση πολιτών σε διάφορα θέµατα. ) 

Με τον τρόπο εφόσον οποιαδήποτε ενέργεια των Κ.Ε.Π. , από την πιο απλή 

πληροφόρηση ως και την υπόθεση ενός πολίτη , δηλώνεται από τους υπαλλήλους των 
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Κ.Ε.Π. στο Πληροφοριακό Σύστηµα e-kep υπάρχει πλέον για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

η δυνατότητα άµεσης εποπτείας των Υπηρεσιών αυτών από το ίδιο το Κράτος, το οποίο 

ουσιαστικά είναι σε θέσει να ελέγχει την αποδοτικότητα των ίδιων των υπαλλήλων του 

και των Υπηρεσιακών του µονάδων ! 

ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ E-KEP 

Επειδή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η λειτουργία που συγκεκριµένου 

Συστήµατος e-kep αξίζει να παρουσιαστούν εδώ κάποια σηµεία που εξηγούν τη 

λειτουργία του συγκεκριµένου συστήµατος.  

Έτσι αρχικά, ο χρήστης � υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται µέσω του browser 

στην αρχική σελίδα του e-kep. : 

 

 

 Στη συνέχεια, πληκτρολογώντας τους µοναδικούς κωδικούς User Name / 

Password εισέρχεται σε µία αρχική οθόνη, στην οποία εµφανίζονται κάποια εισερχόµενα 

µηνύµατα που αφορούν εξέλιξη υποθέσεων που έχει  «χρεωθεί » : 
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 Όταν προσέλθει στον υπάλληλο ένας πολίτης για να ζητήσει µία συγκεκριµένη 

διοικητική διαδικασία π.χ. µια ληξιαρχική πράξη γάµου, ο υπάλληλος µεταβαίνει στην 

περιοχή ∆ιαχείρισης Υποθέσεων του συστήµατος e-kep από όπου πληκτρολογώντας 

ένα µέρος µίας λέξης κλειδί της διαδικασίας αναζητά τη συγκεκριµένη διαδικασία :  

 
 Στη συνέχεια, επιλέγοντας το κουµπί της αναζήτησης, εµφανίζεται, από τη λίστα 

µε τις 970 πιστοποιηµένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται  µέσω του Κ.Ε.Π. , εκείνες 

που περιέχουν το µέρος της λέξης κλειδί : 
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 Από αυτήν την λίστα ο υπάλληλος επιλέγει την ζητούµενη διαδικασία : 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

Οπότε και εµφανίζεται µία οθόνη όπου ζητήται από τον υπάλληλο να ενηµερώσει σε 

ποια υπηρεσία θα απευθυνθεί το αίτηµα του πολίτη καθώς σε κάποια από αυτές ( και 

συγκεκριµένα στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών ) το αίτηµα µπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά :  

 

 Στη συνέχεια, ζητείται από τον υπάλληλο να επιλέξει από δύο λίστες τη Νοµαρχία 

και τον ∆ήµο από το ληξιαρχείο του οποίου θα ζητηθεί το συγκεκριµένο πιστοποιητικό :  
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 Αφού συµπληρώσει ο υπάλληλος τα στοιχεία αυτά και επιλέξει το κουµπί 

«Συνεχίστε» οδηγείται σε µία φόρµα στην οποία εµφανίζονται τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά για τη συγκεκριµένη διαδικασία , ( τα οποία επιπλέον µπορεί να 

εκτυπώσει και να δώσει στον πολίτη )  καθώς και µία φόρµα αναζήτησης των στοιχείων 

του πολίτη βάση είτε του αριθµού ταυτότητας του είτε ονόµατος  - επιθέτου � 

πατρωνύµου : 

 
 
  
 
 Πληκτρολογώντας έτσι ο υπάλληλος π.χ. τον αριθµό ταυτότητας του πολίτη 

και πατώντας το κουµπί της αναζήτησης εµφανίζεται µία λίστα µε τα στοιχεία του πολίτη 

που ανταποκρίνονται στο κριτήριο αναζήτησης. Αυτά αναφέρονται σε στοιχεία που 

αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων  του συστήµατος εφόσον ένας πολίτης έχει αιτηθεί 
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κάτι από οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. της Ελλάδος και εµφανίζονται στη συνέχεια κάθε φορά 

που αιτείται οτιδήποτε άλλο : 

  
 
 Έπειτα επιλέγοντας από τη λίστα αυτή το συγκεκριµένο πολίτη και πατώντας την 

«Επιστροφή» οδηγείται στην προηγούµενη φόρµα από όπου, επιλέγοντας την  

«Εµφάνιση Αίτησης» εµφανίζεται η συγκεκριµένη φόρµα αιτήσεως µε συµπληρωµένα τα 

στοιχεία του πολίτη που ήταν αποθηκευµένα. Σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος µπορεί , 

αν υπάρξει κάποια µεταβολή σε αυτά , να αλλάξει κάποιο από αυτά : 

 
 Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι εφαρµόζεται Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο έτσι, 

προκειµένου να αποκτήσει αριθµό πρωτοκόλλου το αίτηµα του πολίτη αρκεί να πατηθεί 

το αντίστοιχο κουµπί της πρωτοκόλλησης. Μετά εκτυπώνεται η αίτηση , η οποία και στη 

συνέχεια εκτυπώνεται για να υπογραφεί από τον πολίτη, ο υπάλληλος οδηγείται στην 

παρακάτω φόρµα : 
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 Σε αυτό το στάδιο ο υπάλληλος έχει να δηµιουργήσει, πατώντας το 

«∆ιαβιβαστικό» τη φόρµα του διαβιβαστικού µε την οποία θα συνοδέψει το αίτηµα του 

και θα ζητάει τον τρόπο αποστολής του πιστοποιητικού.: 

 
 Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τόσο οι φόρµες των αιτήσεων όσο 

και των διαβιβαστικών είναι τυποποιηµένες και τα δικαιολογητικά που ζητούνται σε κάθε 

περίπτωση έχουν προκύψει από Υπουργικές Αποφάσεις που στην ουσία έχουν 

τυποποιήσει τις διαδικασίες αυτές. 
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 Αφού πρωτοκολληθεί και το διαβιβαστικό, εκτυπώνεται για να σταλεί µαζί µε την 

αίτηση στην ανάλογη Υπηρεσία. 

 Από την στιγµή τώρα που η Υπηρεσία στείλει απάντηση στο συγκεκριµένο 

αίτηµα, αυτή πρωτοκολλείται σαν εισερχόµενο έγγραφο στο σύστηµα e-kep ως εξής. Ο 

υπάλληλος οδηγείται στην περιοχή πρωτοκόλλου όπου, επιλέγοντας το Νέο 

Εισερχόµενο, συµπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το εισερχόµενο 

έγγραφο το οποίο και στη συνέχεια πρωτοκολλείται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. 

  

 
 Στο τελευταίο στάδιο ο υπάλληλος δηµιουργεί πατώντας στην αντίστοιχη επιλογή 

το «Τελευταίο Έγγραφο στον πολίτη» το οποίο αποτελεί ένα «τυποποιηµένο» 

διαβιβαστικό προς αυτόν , το οποίο επιδίδεται µαζί µε την απάντηση του αιτήµατος του. 
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 Τέλος, η υπόθεση κλείνει από τον υπάλληλο πατώντας την αντίστοιχη επιλογή 

«Κλείσιµο Υπόθεσης». 
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 Από το e-kep κάθε υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να ενηµερώνεται ανά πάσα 

στιγµή για τις εκκρεµείς υποθέσεις του αλλά και τις εκκρεµείς υποθέσεις του Κ.Ε.Π. αλλά 

και να έχει πρόσβαση, µέσω αυτού µε τα πληροφορικά συστήµατα άλλων ∆ηµόσιων 

Φορέων όπως  τα συστήµατα της Στρατολογίας (Υπουργείο Εθνικής Άµυνας), του 

Ποινικού Μητρώου (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης), του Ειδικού Ληξιαρχείου (ΥΠΕΣ∆∆Α) 

και του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) τα οποία διασυνδέθηκαν µε την 

πλατφόρµα e-kep, επεκτείνοντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στους 

Πολίτες από τα ΚΕΠ. 

 

Από τις υπόλοιπες δυνατότητες  που παρέχει το e-kep στους χρήστες ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές σε στατιστικά πρωτοκολληµένων µηνιαίων 

υποθέσεων,  νέων  και ολοκληρωµένων υποθέσεων ηµέρας που παρουσιάζει κάθε  

Κ.Ε.Π. και άλλων στατιστικών στοιχείων που αφορούν άλλες ενέργειες των Κ.Ε.Π. όπως 

πληροφόρησης σε διάφορα θέµατα . Οι τελευταίες ενέργειες δηλώνονται  από του 

υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. απλά αριθµητικά, βάσει  της  κίνησης που παρουσιάζεται κάθε 

µέρα.  
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Έτσι µε αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης όλης της 

συνολικής κίνησης που παρουσιάζει κάθε Κ.Ε.Π. από το κέντρο επιχειρήσεων του 

ΥΠΕΣ∆∆Α µε αποτέλεσµα, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, το Κράτος να εποπτεύει 

απευθείας τις συγκεκριµένες Υπηρεσίες του.  

 

Το ∆ίκτυο «Σύζευξις» 
 

 Τέλος αξίζει να αναφερθεί και η ελληνική προσπάθεια που θα βοηθήσει στην 

ολοκλήρωση  του οράµατος  της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ( e- Government ) η 

οποία και είναι η διαδικασία διασύνδεσης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών µέσω ενός 

Πανελλήνιου ∆ικτύου του «Σύζευξις».Αναλυτικότερα, µέσω αυτού του ∆ικτύου 

επιχειρούνται: 

 

 

• Μετατροπή σε εσωτερική της τηλεφωνίας των δηµοσίων υπηρεσιών 

πανελλαδικά.  

 

Σήµερα όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και το Fax ανάµεσα σε φορείς του ∆ηµοσίου 

γίνονται µέσω του τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ, µε αστικές ή υπεραστικές κλήσεις. Με 

το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και το Fax ανάµεσα σε Φορείς του 
∆ηµοσίου αποτελούν εσωτερική τηλεφωνία και η χρήση του δηµόσιου τηλεφωνικού 

δικτύου του ΟΤΕ γίνεται µόνο για εξωτερικές κλήσεις. Σήµερα, εκατοντάδες εξωτερικές 

τηλεφωνικές γραµµές σε κάθε Υπουργείο εξυπηρετούν την εξερχόµενη και εισερχόµενη 

τηλεφωνία, η οποία σε µεγάλο ποσοστό (µεγαλύτερο του 70%) είναι επικοινωνία 

ανάµεσα στα Υπουργεία. Με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», ειδικού τύπου µισθωµένα κυκλώµατα 

διεκπεραιώνουν όλη αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία µε ειδικές διατάξεις συµπίεσης 

και πολυπλεξίας, µε αποτέλεσµα να µειώνονται δραστικά οι εξωτερικές τηλεφωνικές 

γραµµές και τα µεγάλα κόστη τους για τους φορείς που συµµετέχουν στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η τηλεφωνική επικοινωνία µέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ έχει πολύ 

µεγαλύτερες δυνατότητες, όπως τηλεφωνική διάσκεψη πολλών προσώπων 

(conference), αναγνώριση κλήσης, αναµονή, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσης, 

δυνατότητες δηλαδή που έχουµε συνηθίσει να χρησιµοποιούµε στην κινητή τηλεφωνία. 

 

• Εισαγωγή του Internet στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.  
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Σήµερα, ένας µεγάλος αριθµός φορέων του ∆ηµοσίου έχει ιδιωτικές συνδέσεις στο 

Internet, για να έχει δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και πρόσβασης στο 

World Wide Web (ιστοσελίδες Internet). Όµως δεν υπάρχει κεντρική αντιµετώπιση για 

την πληθώρα των συνδέσεων αυτού του είδους. Κάθε δηµόσιος φορέας έχει επιλέξει 

παροχέα Internet της αρεσκείας του, χωρίς πάντα να έχει µελετηθεί η συµφερότερη 

σύνδεση, µε αποτέλεσµα να πληρώνονται υπέρογκα ποσά ως πάγιες µηνιαίες δαπάνες 

από κάθε έναν χωριστά. Με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» δηµιουργείται υποδοµή Intranet για το 

Ελληνικό ∆ηµόσιο δηλ. µιας προστατευµένης δικτυακής περιοχής για Internet 

εφαρµογές του ∆ηµοσίου καθώς και παροχή κεντρικής σύνδεσης µεγάλης ταχύτητας 
στο διεθνές Internet για τους φορείς του ∆ηµοσίου. Πρόκειται για µία από κοινού 

αντιµετώπιση, η οποία προσφέρει µεγαλύτερες ταχύτητες διακίνησης δεδοµένων, αλλά 

και σηµαντικά µικρότερο κόστος. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα για ευρεία χρήση 

του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση ώστε να 

περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες του συµβατικού ταχυδροµείου. 

 

• Ανάγκη για δικτύωση και επικοινωνία υπολογιστών του ∆ηµοσίου.  

 

Σήµερα, τα περισσότερα έργα πληροφορικής στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση είναι κατανεµηµένα 

και στηρίζονται σε δίκτυα υπολογιστών. Αναγκαστικά, για κάθε τέτοιο έργο, 

δηµιουργείται εξ' αρχής µια καινούργια υποδοµή για δικτυακές συνδέσεις και εξοπλισµό, 

χωρίς ποτέ να λαµβάνονται υπόψη ήδη υπάρχουσες δικτυακές εγκαταστάσεις άλλων 

φορέων, οι οποίες πιθανότατα θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», 

αυτή η πολλαπλότητα και σπατάλη πόρων µειώνεται δραστικά µε τη δηµιουργία 

δικτύου πρόσβασης και κορµού για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να καλύψει τις επικοινωνίες των υπολογιστών του Ελληνικό ∆ηµοσίου. Σαν 

αποτέλεσµα θα εξαληφθεί η επανάληψη και η επικάλυψη υποδοµών και όλα τα 

καινούργια δίκτυα του ∆ηµοσίου θα δηµιουργούνται µε δικτυακή υποδοµή που θα 

παρέχεται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ, µειώνοντας δραστικά τα κόστη.  

 

• Ανάγκη για χρήση νέων τεχνολογιών και µεθόδων στο ∆ηµόσιο.  

 

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» θα συµβάλλει δραστικά στη δηµιουργία των συνθηκών, για να 

ενσωµατώσει η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στις λειτουργίες της όλα τα πλεονεκτήµατα που 
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προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Βρισκόµαστε στην εποχή της επικοινωνίας και της 

δικτύωσης. Είναι καιρός πια ο ∆ηµόσιος Τοµέας να αποκτήσει σύγχρονη 

τηλεπικοινωνιακή υποδοµή και µέσω αυτής να αξιοποιήσει τις ευκολίες και τις 

απεριόριστες δυνατότητες της πληροφορικής.  

 Οι θετικές συνέπειες από την εφαρµογή του ∆ικτύου «Σύζευξις» στην πλήρη 

ανάπτυξη του θεωρούνται ότι θα είναι : 

 

! Η µείωση του κόστους της επικοινωνίας ( περίπου 50% !!! ) µεταξύ των 

φορέων του ∆ηµοσίου µε ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας 

διακίνησης των πληροφοριών.  

! Η αποτελεσµατική εκµετάλλευση των πληροφοριακών συστηµάτων των 
φορέων του ∆ηµοσίου µέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των συστηµάτων 

τους.  

! Η εκµετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών.  
! Η αποφυγή επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσεις δεδοµένων και δικτυακές 

εγκαταστάσεις.  

! Η αποτελεσµατική διαχείριση της διακίνησης των δεδοµένων των φορέων του 

∆ηµοσίου και η κεντρική και κατανεµηµένη υποστήριξη των τηλεµατικών 

εφαρµογών.  

! Η δηµιουργία προϋποθέσεων συµβατότητας στις δικτυακές εγκαταστάσεις 

των φορέων του ∆ηµοσίου.  

! Η εύκολη και γρήγορη αναζήτηση από τον πολίτη πληροφοριών οι οποίες 

έχουν ως πηγή φορείς του ∆ηµοσίου.  

! Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που 

απαιτούν εµπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέων, µε τελικό στόχο την παροχή 

υπηρεσιών µιας στάσης (one-stop-shopping).  

! Η δηµιουργία αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης µε πληροφοριακή και 

επικοινωνιακή υποδοµή και ο ευκολότερος συντονισµός των διαδικασιών των 

δηµοσίων υπηρεσιών µέσω της δικτύωσης. 
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ΠΡΟΦΙΛ E � GOVERNMENT  ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
 

 ∆εδοµένου ότι οι E-GOV υπηρεσίες έχουν συνεχίσει να επεκτείνονται σε όλο τον 

κόσµο, η αξιολόγηση του ιστοχώρου το 2005 δείχνει ότι η πλειοψηφία των κρατών 

µελών των Ηνωµένων Εθνών έχει αγκαλιάσει την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών. Από 

τα 191 κράτη µέλη, 179 ήταν on � line  σε κάποια µορφή το 2005 σε σύγκριση µε το 

2004 όπου ήταν 178 και το 2001 όπου ήταν 143 κράτη µέλη. 

 

 Όχι µόνο περισσότερες χώρες ήρθαν on � line , αλλά επέκτειναν και παγίωσαν 

τις e �υπηρεσίες τους περαιτέρω. Περίπου οι µισές από τις χώρες είχε κάποια µορφή 

ενσωµατωµένων πυλών ή παραθύρων one � stop shop  σε ποσοστό 35% πέρυσι. Η 

προσφορά e � gov services στις εθνικές πύλες έδωσε τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν 

web � sites δεδοµένου ότι ένας αυξανόµενος αριθµός χωρών επέλεξε για να καθιερώσει 

τις χωριστές e � gov πύλες, οι οποίες παρέχουν ένα παράθυρο one � stop shop για την 

εύκολη πρόσβαση σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. Τριάντα εννιά τοις εκατό των χωρών 

έχουν βάλει τις e � gov υπηρεσίες τους στα web � sites τους έναντι σε 42% πέρυσι.  

 

Στον τοµέα της e � συµµετοχής ( e � participation ) των πολιτών, ογδόντα εννιά 

χώρες (ή περίπου 50%) παρείχαν κάποιες πληροφορίες για τα οφέλη των e � 

πληροφοριών, που περιλαµβάνουν σε µερικές περιπτώσεις το ρόλο ICTs στην παροχή 

των πληροφοριών στον πολίτη. Εκτιµώντας ότι πενήντα πέντε χώρες (ή 31%) 

ενθάρρυναν τους πολίτες για να συµµετέχουν στη συζήτηση των βασικών ζητηµάτων 

σπουδαιότητας, λιγότερο από 20% όλων των χωρών εξήγησε ποιες e � διαβουλεύσεις 

ήταν, γιατί ήταν σηµαντικό και πού οι πολίτες πρέπει να παρέχουν τις απόψεις � γνώµες 

τους στην κυβέρνηση. Μόνο 28 χώρες έδωσαν τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα 

λάµβανε υπόψη τις απόψεις � γνώµες πολιτών.  

 

Παρά την πρόοδο τα τελευταία τρία χρόνια, υπάρχει ανάµεσα στις χώρες του 

κόσµου, όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στις e � gov πύλες, χάσµα ανάµεσα 

στις αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες όσον αφορά την πρόσβαση σε e � 

κυβερνητικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι οι χώρες που ανήκουν στις 

περιοχές της νότιας και κεντρικής Ασίας και της Αφρικής που αποτελούν µαζί το ένα 

τρίτο του πληθυσµού της ανθρωπότητας. Πολλές από τις λιγότερο e � ready χώρες, οι 

οποίες άνηκαν στην Αφρική, παρουσίασαν λίγη σχετική πρόοδο το 2005. 
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Όσον αφορά τον δείκτη 2005 e � government ετοιµότητας, η e-government  

έρευνα 2005 των Ηνωµένων Εθνών παρουσιάζει µια συγκριτική ταξινόµηση των χωρών 

του κόσµου σύµφωνα µε δύο αρχικούς δείκτες: i) την κατάσταση της e � government 

ετοιµότητας και ii) την έκταση της e � συµµετοχής ( e � participation των πολιτών). 

Κατασκευάζοντας ένα πρότυπο για τη µέτρηση των «ψηφιοποιηµένων» υπηρεσιών, η 

έρευνα αξιολογεί τα 191 κράτη µέλη των Ηνωµένων Εθνών σύµφωνα µε έναν ποσοτικό 

σύνθετο δείκτη της e � government ετοιµότητας βασισµένο στην αξιολόγηση του 

ιστοχώρου, την υποδοµή τηλεπικοινωνιών και τη χρηµατοδότηση του ανθρώπινου 

δυναµικού. Καθώς οι χώρες προχωρούν και στην κάλυψη και στην εκλέπτυνση της 

παρεχόµενης διαθεσιµότητάς των e � services και e � products τους, αυτές 

ταξινοµούνται υψηλότερα σύµφωνα µε µια αριθµητική ταξινόµηση που αντιστοιχεί στα 

πέντε στάδια της Αναδεικνυόµενης παρουσίας, της Ενισχυµένης παρουσίας, της  

∆ιαδραστικής παρουσίας, της παρουσίας Συναλλαγών και της ∆ικτυωµένης παρουσίας. 

Σύµφωνα µε τις ταξινοµήσεις της e � government ετοιµότητας, το 2005, οι Ηνωµένες 

Πολιτείες (0.9062) είναι παγκόσµιος ηγέτης που ακολουθείται από τη ∆ανία (0.9058), τη 

Σουηδία (0.8983), και το Ηνωµένο Βασίλειο (0.8777). Μεταξύ των αναπτυσσόµενων 

χωρών η ∆ηµοκρατία της Κορέας (0.8727) πρωτοστατεί µαζί µε τη Σινγκαπούρη 

(0.8503), και ακολουθούν από πίσω η Εσθονία (0.7347), η Μάλτα (0.7012) και η Χιλή 

(0.6963). Κατά Ηπείρους, η Ευρώπη ακολουθεί τη Βόρεια Αµερική ενώ η Νοτιο � 

Κεντρική  Ασία και η Αφρική έρχονται τελευταίες. Παρά την πρόοδο το 2005, 

παραµένουν οι ευρείες διαφορές µεταξύ Ηπείρων και χωρών όσον αφορά στην 

υλοποίηση του e � government  προγράµµατός τους. Οι κυβερνήσεις στις χώρες 

υψηλού εισοδήµατος είναι µακράν προηγµένες στην παροχή των δηµόσιων 

πληροφοριών τους, σε on � line  υπηρεσίες, σε επικοινωνίες και  στη γενική ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην κυβέρνηση. Οι κατώτατες 32 χώρες, που προσφέρουν τις στοιχειώδεις 

e � υπηρεσίες,  παρουσιάζουν λίγη σχετική πρόοδο.  

 

Όσον αφορά το δείκτη e � συµµετοχής ( e � participation ) αυτός  αξιολογεί την 

ποιότητα, τη σχετικότητα, τη χρησιµότητα και την προθυµία των κυβερνητικών web � 

sites για την παροχή των on � line πληροφοριών και των e � gov υπηρεσιών τους στους 

πολίτες. Το Ηνωµένο Βασίλειο, όπως και στα προηγούµενα έτη, ήταν στην κορυφαία  

θέση όσον αφορά το δείκτη αυτόν, ενώ ακολουθούν η Σινγκαπούρη (0.9841) και οι 

Ηνωµένες Πολιτείες (0.9048). 
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Η κατάταξη των κορυφαίων 25 χωρών του κόσµου όσον αφορά την e � 

government ετοιµότητα τους παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Όπως και το 2004, 

είκοσι δύο από τις 25 αυτές χώρες προέρχονται από τις υψηλού εισοδήµατος 

αναπτυγµένες οικονοµίες. Όλες οι χώρες αυτές έχουν αποτελέσµατα, τα οποία 

κυµαίνονται 160 έως 210 τοις εκατό υψηλότερο από τον παγκόσµιο µέσο όρο. Από τις  

25 χώρες οι 18 είναι από τη Βόρεια Αµερική και την Ευρώπη, 3 από την ανατολική Ασία 

(∆ηµοκρατία της Κορέας, Σινγκαπούρη και Ιαπωνία) 2 από την Ωκεανία (Αυστραλία και 

Νέα Ζηλανδία) 1 από τη δυτική Ασία (Ισραήλ) και 1 από τη λατινική Αµερική (Χιλή). Οι 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής είναι στην κορυφή της e- government ετοιµότητας του 

2005, όπως και στα προηγούµενα έτη, µε τον υψηλότερο δείκτη (0.9062) ενώ 

ακολουθούν η ∆ανία (0.9058), η Σουηδία (0.8983) και το Ηνωµένο Βασίλειο (0.8777). 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι η συνεχής πρόοδος µεταξύ των χωρών που βρίσκονται στην 

κορυφή της e � government ετοιµότητας έχει οδηγήσει στο κλείσιµο του χάσµατος 

ανάµεσα  στις Ηνωµένες Πολιτείες και στη ∆ανία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

 Country Index
1 United States 0.9062
2    Denmark 0.9058 
3 Sweden 0.8983
4    United Kingdom 0.8777 
5 Republic of Korea 0.8727
6    Australia 0.8679 
7 Singapore 0.8503
8    Canada 0.8425 
9 Finland 0.8231

10    Norway 0.8228 
11 Germany 0.8050
12    Netherlands 0.8021 
13 New Zealand 0.7987
14    Japan 0.7801 
15 Iceland 0.7794
16    Austria 0.7602 
17 Switzerland 0.7548
18    Belgium 0.7381 
19 Estonia 0.7347
20    Ireland 0.7251 
21 Malta 0.7012
22    Chile 0.6963 
23 France 0.6925
24    Israel 0.6903 
25 Italy 0.6794 

∆είκτης 2005 e � κυβερνητικής   ετοιµότητας των κορυφαίων 25 χωρών. 
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Οι κορυφαίες 25 θέσεις στον παραπάνω πίνακα ανήκουν στο ίδιο σύνολο των 

ανεπτυγµένων χωρών µε αυτό της προηγούµενης χρονιάς  µε εξαίρεσης κάποιες 

ανακατατάξεις που υπήρχαν στη σειρά κατάταξης τους. Έτσι, η Σουηδία έχει 

προσπεράσει το Ηνωµένο Βασίλειο ερχόµενη στην 3η  θέση ενώ η Σινγκαπούρη (7ος) 

και ο Καναδάς (8ος) αντάλλαξαν µεταξύ τους θέσεις. Η µέγιστη πρόοδος συντελέστηκε 

στην περίπτωση της Ιαπωνίας που βελτίωσε τη θέση της από την 18η  στην 14η  στο 

2005. Η Ελβετία και το Βέλγιο έπεσαν κατά δύο θέσεις.  

 

Το γεγονός ότι οι κορυφαίες 25 θέσεις καταλαµβάνονται από το ίδιο σύνολο 

αναπτυγµένων χωρών όπως τα τελευταία 2 χρόνια δείχνει ότι όχι µόνο αυτές οι χώρες 

είναι µακράν προηγµένες από τις υπόλοιπες και έχουν συνεχίσει να καταβάλλουν 

προσπάθεια για να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι ε-κυβερνητικές υπηρεσίες τους 

περαιτέρω έτσι ώστε η σχετική απόδοσή τους να έχει διατηρηθεί. Πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι µια µικρή σχετική πτώση κάποιων χωρών στις θέσεις δεν υπονοεί ότι οι 

ηττηµένες χώρες έκαναν λιγότερη προσπάθεια αλλά ότι οι κερδισµένες χώρες έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια από αυτές.  
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Rank Country E-government readiness index
26 Slovenia 0.6762
27 Hungary 0.6536 
28 Luxembourg 0.6513
29 Czech Republic 0.6396 
30 Portugal 0.6084
31 Mexico 0.6061 
32 Latvia 0.6050
33 Brazil 0.5981 
34 Argentina 0.5971
35 Greece 0.5921 
36 Slovakia 0.5887
37 Cyprus 0.5872 
38 Poland 0.5872
39 Spain 0.5847 
40 Lithuania 0.5786
41 Philippines 0.5721 
42 United Arab Emirates 0.5718
43 Malaysia 0.5706 
44 Romania 0.5704
45 Bulgaria 0.5605 
46 Thailand 0.5518
47 Croatia 0.5480 
48 Ukraine 0.5456
49 Uruguay 0.5387 
50 Russian Federation 0.5329 

 

∆είκτης 2005 e � κυβερνητικής  ετοιµότητας των επόµενων 25 χωρών. 

 

Στον παραπάνω πίνακα των επόµενων 25 χωρών, η πλειοψηφία των χωρών 16 

είναι από την Ευρώπη, 3 από τη λατινική Αµερική (Μεξικό, Βραζιλία και Αργεντινή), 3 

από την ανατολική Ασία (Φιλιππίνες, Μαλαισία και Ταϊλάνδη) και 2 από τη δυτική Ασία 

(Κύπρος και τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα). Σε αυτόν τον πίνακα καταλαµβάνει και η 

Ελλάδα την 35η θέση στην συνολική κατάταξη µε συντελεστή e � κυβερνητικής 

ετοιµότητας 0,5921. 

 
Η υπεροχή των υψηλών και µεσαίου εισοδήµατος χωρών στις κορυφαίες 50 

θέσεις δείχνει ότι η e � κυβερνητική ετοιµότητα σε µια χώρα συσχετίζεται µε το 

εισόδηµα. Όπως αναµένεται οι χώρες υψηλού εισοδήµατος έχουν τους πόρους και την 

πλατφόρµα της υποδοµής για να στηριχτούν στη δυνατότητα των τεχνολογιών 

πληροφοριών. Στην τελευταία δεκαετία αυτές οι χώρες έχουν επενδύσει σηµαντικούς 
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πόρους στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία απεικονίζεται στην υψηλότερη e � 

government ετοιµότητα τους. Περαιτέρω, σχεδόν όλες οι χώρες του δεύτερου πίνακα 

παρέχουν το ίδιο επίπεδο και την ίδια ωριµότητα στις e � υπηρεσίες που παρέχουν 

γεγονός που οµαδοποιεί το δείκτη e � government ετοιµότητάς τους µέσα στο στενό 

εύρος  τιµών 0.5329 - 0.6762. 

 

Όσον αφορά την ταξινόµηση µεταξύ των χωρών που ανήκουν στην Ευρώπη 

βάσει της e � government ετοιµότητας τους, οι περισσότερες χώρες παγίωσαν 

περαιτέρω την προσπάθειά τους στην κατεύθυνση αυτή και διατήρησαν τις σχετικές 

θέσεις το 2005, σε σχέση µε το 2004. Όπως προκύπτει και από τον πίνακα που 

ακολουθεί, η ∆ανία (0.9058) συνεχίζει να είναι στην κορυφή της κατάταξης, ενώ 

ακολουθεί η Σουηδία (0.8983) και έπειτα το Ηνωµένο Βασίλειο (0.8777). Η Φινλανδία 

(0.8231) και η Νορβηγία (0.8228) διατήρησαν τις θέσεις τους. Η Γερµανία (0.8050) 

κέρδισε 1 βαθµό ενώ οι Κάτω Χώρες (0.8021) έχασαν 1. ∆ύο πράγµατα από την 

απόδοση  των χωρών της Ευρώπης. Κατ' αρχάς, εκτός από στην περίπτωση της 

Σερβίας και του Μαυροβουνίου, οι χώρες διατήρησαν λίγο πολύ τις σχετικές θέσεις τους 

µε µόνο τις οριακές αλλαγές στην περίπτωση µερικών από αυτές. ∆εύτερον, 32 από τις 

42 χώρες, ή περίπου τρία τέταρτα των χωρών της Ευρώπης, έπεσαν στις κορυφαίες 50 

χώρες του κόσµου το 2005. Εκτός από 8, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν µια e � 

government ετοιµότητα υψηλότερη από τον παγκόσµιο µέσο όρο. Η βελτίωση στην 

απόδοση της Ευρώπης, ειδικά στις χώρες µε την οικονοµία � σε � µετάβαση , 

απεικονίζεται στον υψηλότερο δείκτη της Ευρώπης 0.6012 το 2005 σε σχέση µε 0.5866 

το 2004.  
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 Country Index Global Rank in: Change
  2005 2005 2004

1 Denmark 0.9058 2 2 0 
2 Sweden 0.8983 3 4 1
3 United Kingdom 0.8777 4 3 -1 
4 Finland 0.8231 9 9 0
5 Norway 0.8228 10 10 0 
6 Germany 0.8050 11 12 1
7 Netherlands 0.8021 12 11 -1 
8 Iceland 0.7794 15 14 -1
9 Austria 0.7602 16 17 1 
10 Switzerland 0.7548 17 15 -2
11 Belgium 0.7381 18 16 -2 
12 Estonia 0.7347 19 20 1
13 Ireland 0.7251 20 19 -1 
14 Malta 0.7012 21 21 0
15 France 0.6925 23 24 1 
16 Italy 0.6794 25 26 1
17 Slovenia 0.6762 26 27 1 
18 Hungary 0.6536 27 33 6
19 Luxembourg 0.6513 28 25 -3 
20 Czech Republic 0.6396 29 28 -1
21 Portugal 0.6084 30 31 1 
22 Latvia 0.6050 32 39 7
23 Greece 0.5921 35 36 1 
24 Slovakia 0.5887 36 37 1
25 Poland 0.5872 38 29 -9 
26 Spain 0.5847 39 34 -5
27 Lithuania 0.5786 40 43 3 
28 Romania 0.5704 44 38 -6
29 Bulgaria 0.5605 45 41 -4 
30 Croatia 0.5480 47 48 1
31 Ukraine 0.5456 48 45 -3 
32 Russian Federation 0.5329 50 52 2
33 Belarus 0.5318 51 58 7 
34 TFYR Macedonia 0.4633 69 97 28
35 Bosnia and Herzegovina   0.4019 84 93 9 
36 Albania 0.3732 102 110 8
37 Republic of Moldova 0.3459 109 106 -3 
38 San Marino 0.3110 124 128 4
39 Monaco 0.2404 148 152 4 
40 Serbia and Montenegro 0.1960 156 87 -69
41 Andorra 0.1836 159 167 8 
42 Liechtenstein 0.1789 161 155 -6

Average 0.6012 
 

∆είκτης 2005 e � κυβερνητικής  ετοιµότητας των χωρών της Ευρώπης. 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση 

µεταξύ των χωρών της Ευρώπης, ενώ η θέση της µεταξύ των χωρών των Ηνωµένων 

Εθνών βελτιώθηκε κατά µία ( από 36η το 2004 σε 35η το 2005 ). 
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Συµπεράσµατα 
 

Οι κυβερνήσεις έχοντας σαν αρωγό την πληροφορική και το ∆ιαδίκτυο 

προωθούν και υποστηρίζουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση µε στόχο την ταχύτερη και 

αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τις δηµόσιες υπηρεσίες. Το 

εγχείρηµα αυτό δεν είναι εύκολο αφού απαιτεί σωστό και έγκαιρο σχεδιασµό, 

διαθεσιµότητα των υποδοµών σε ευρεία κλίµακα αλλά και αλλαγή της νοοτροπίας των 

πολιτών. Ωστόσο ακολουθώντας σταδιακά µια σειρά από επίπεδα, η µετάβαση από την 

παραδοσιακή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση µπορεί να επιτύχει. Οι τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών µπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά προς αυτήν την 

κατεύθυνση αρκεί να υιοθετηθούν από το κράτος και τους πολίτες στα πλαίσια όµως 

µιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης του δηµόσιου τοµέα. Το αποτέλεσµα θα είναι να 

επιτραπεί η απρόσκοπτη ροή πληροφοριών από και προς το δηµόσιο τοµέα και να 

δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες αλλά και στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν καλύτερη 

πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
1) Ποµπόρτσης Ανδρέας «Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση» 
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1) http://www.infosociety.gr/ 

2) http://www.e-gov.gr/ 

3) http://www.accenture.com/ 

4) http://www.whitehouse.gov/omb/inforeg/egovstrategy.pdf 

5) http://www.insidepolitics.org/egovt01us.html 

6) http://govtalk.gov.uk/ 

7) http://www.e-envoy.gov.uk/webguidelines.htm 

8) http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp 

9) http://www.govtalk.gov.uk/interoperability 

10) http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=home 

11) http://www.canada.gc.ca/ 

12) http://www.firstgov.gov/ 

13) http://www.ukonline.goiv.uk/ 

14) http://www.australia.gov.au/ 

15) http://www.gov.sg/ 

16) http://www.ecitizen.gov.sg/ 

17) http://www.w3c.org 

18) http://www.go-online.gr/ebusiness/egov.html 

19) http://europa.eu.int/youth/active_citizenship/index_he_el.html 

20) http://www.egov-project.org/ 

21) http://www.ebusinessforum.gr/index.php?op=modload&modname=Teams&ac

tion=teamsviewlinks&pageid=43 

22) http://www.go-online.gr/ebusiness/weblinks/show.html?ctrg=43 

23) http://www.gsis.gr/ 

24) http://www.ika.gr/ 

25) http://www.kep.gov.gr/default.asp 
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26) http://www.tedkima.gr/portal/page?_pageid=164,1,164_116703&_dad=portal

&_schema=PORTAL 

27) http://www.syzefxis.gov.gr/ 

28) http://www.newsphone.gr/main.asp 
29) UN GLOBAL E-GOVERNMENT READINESS REPORT 2005   

        http://www.unpan.org/egovernment5.asp 
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