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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

    

        Η εργασία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας και μελέτης 

σχετικά με την έννοια, την εφαρμογή και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και το ρόλο της για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης.  

      Αρχικά, αναλύονται οι βασικές έννοιες στις οποίες επικεντρώνεται η εργασία: 

δημόσια διοίκηση, διακυβέρνηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έπειτα εξετάζεται η 

λειτουργία και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκθέτοντας  διεξοδικά 

μερικές βασικές πτυχές της όπως τη διαλειτουργικότητα, την ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής δημοκρατίας και το ρόλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην 

κοινωνία της πληροφορίας. Ακολουθεί η μελέτη σημαντικών διαστάσεων της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως η ανοικτή διάθεση των δημόσιων δεδομένων και 

το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια εξετάζεται η 

πορεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη και την Ελλάδα μέσα από την 

παρουσίαση των προγραμμάτων και δράσεων που εφαρμόστηκαν καθώς και η 

σύγχρονη κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.  

     Τέλος γίνεται ιδιαίτερη παρουσίαση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του 

θεσμού των Κ.Ε.Π. ως ένα δείγμα καλής πρακτικής κατά την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης στην Ελλάδα.  
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SUMMARY 
 

         

       This final thesis is a result of research and study of bibliographic resources on the 

concept, implementation and function of e-government and its role in reforming public 

administration. 

      Initially, public administration, governance and e-government are analysed as the 

main notions of this research. Subsequently, we focus on the functioning and 

implementation of e-government by exposing a number of key aspects, such as 

interoperability, the development of e-democracy and the role of e-government in the 

society of information. This is followed by the study of important aspects of e-

government, such as the availability of public data and the issue of the protection of 

personal data. Accordingly, the development of e-government in Europe and Greece is 

represented through the programs and actions implemented. An essential part of this 

research is, also, the presentation of the current state of the development of e-

government. 

     Finally, there is a special presentation of the way of how the KEP  institution is 

organized and functions, as a sample of good practice in the implementation of e-

government in Greece. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

       

     Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είχε ως 

αποτέλεσμα το μετασχηματισμό της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Τα 

σύγχρονα κράτη καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετα οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, τις δημογραφικές και 

περιβαλλοντικές αλλαγές και την επίδραση της νέας τεχνολογίας στη διαμόρφωση της 

κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Συγχρόνως αυξάνονται οι απαιτήσεις των πολιτών για 

μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα. 

     Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με το παραδοσιακό γραφειοκρατικό 

μοντέλο δεν είναι επαρκής για να αντιμετωπίσει τα σύνθετα οικονομικά και κοινωνικά 

προβλήματα. Από τη δεκαετία του ΄80 εμφανίστηκε η προσπάθεια για διοικητική 

μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με  τις αρχές της θεωρίας του Νέου 

Δημοσίου Μάνατζμεντ (ΝΔΜ). Η θεωρία του ΝΔΜ που εφαρμόστηκε κυρίως στις 

Αγγλοσαξωνικές χώρες έδωσε έμφαση στην αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα 

και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Χρησιμοποιώντας μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

στον ιδιωτικό τομέα για την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων,  εισάγει 

νέους όρους στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, όπως, αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα, οικονομία της διοικητικής δράσης. Επικεντρώνεται στο ρόλο της 

εμπνευσμένης ηγεσίας που θα διαμορφώσει  το όραμα για την ανάπτυξη, ενισχύοντας 

την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα, στη διαμόρφωση συνθηκών 

ανταγωνισμού στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας, όπου η υπηρεσιακή εξέλιξη των 

υπαλλήλων συνδέεται με την αξιολόγηση για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

στόχων, καθώς και στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των δημόσιων 

υπηρεσιών και των πολιτών. 

     Βασιζόμενη στις αρχές του ΝΔΜ η θεωρία της διακυβέρνησης δίνει συγχρόνως 

έμφαση στις βασικές αρχές του κράτους δικαίου και τα ατομικά δικαιώματα. Το 

κράτος αποτελεί αποφασιστικό αλλά όχι αποκλειστικό παράγοντα κατά τη διαδικασία 

λήψης των πολιτικών αποφάσεων. Τα δίκτυα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων ενισχύοντας την 

λειτουργία  της δημοκρατίας.   
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     Περαιτέρω η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που συνίσταται στην  

εισαγωγή των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση και στην αναδιοργάνωση των διοικητικών 

διαδικασιών βασίζεται στην εφαρμογή των αρχών του ΝΔΜ όσον αφορά την 

πολιτοκεντρική αντίληψη της δημόσιας διοίκησης, την έμφαση στην 

αποτελεσματικότητα και τη μείωση του διοικητικού κόστους, συνδυάζοντάς τις 

ταυτόχρονα με τη διαφάνεια της διοικητικής δράσης και την ενίσχυση των αρχών του 

κράτους δικαίου.  

    Η ανάπτυξη και εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί βασική 

επιδίωξη για την Ε.Ε. και εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας που θα κάνει την Ευρώπη 

πιο ισχυρή και ανταγωνιστική ενώ θα προωθήσει την ιδέα της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση διευκολύνει την επικοινωνία της ένωσης 

με τα κράτη μέλη αλλά και την επαφή των ευρωπαίων πολιτών με τους θεσμούς και 

τις διαδικασίες της ΕΕ. 

     Στην Ελλάδα η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έγινε στα πλαίσια της 

εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων με στόχο την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 

για τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, χωρίς ωστόσο 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σταθμός στην πορεία της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στη χώρας μας θεωρείται η δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ) τόσο για τον τρόπο που σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν, ως υπηρεσία 

μιας στάσης, για την παροχή ολοκληρωμένων διοικητικών υπηρεσιών, όσο και για τη 

νέα πολιτοκεντρική αντίληψη πάνω στην οποία δομήθηκε ο τρόπος λειτουργίας τους. 

       Η παρούσα εργασία αποτελείται από επτά (7) κεφάλαια στα οποία αναπτύσσεται 

το θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως εξής: 

        Στο 1
ο
 κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Δημόσια Διοίκηση, Κυβέρνηση, Διακυβέρνηση, Καλή 

Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

        Στο 2
ο
 κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος εφαρμογής της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και αναλύονται οι βασικές διαστάσεις της, όπως η ηλεκτρονική 

δημοκρατία και τα ανοικτά δεδομένα. 
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    Στο 3
ο
 κεφάλαιο αναπτύσσεται ένα βασικό θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αφορά την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων. Μελετάται η έννοια των προσωπικών δεδομένων, παρουσιάζεται το 

συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία τους, καθώς και ο τρόπος 

που αντιμετωπίζονται τα επιμέρους προβλήματα που δημιουργούνται από την 

Α.Π.Δ.Π.Χ., σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. 

    Στο 4
ο
 και 5

ο
 κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το θέμα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αντίστοιχα, τα διάφορα 

σχέδια δράσης που εφαρμόστηκαν και τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί.    

    Στο 6
ο
 κεφάλαιο  γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για την ίδρυση, την λειτουργία και το 

ρόλο των ΚΕΠ, ως ένα δείγμα καλής πρακτικής από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 

    Τέλος στο 7
ο
 κεφάλαιο καταγράφονται ορισμένα βασικά συμπεράσματα που  

προκύπτουν από την εργασία αυτή για το ρόλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο 

μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης. 
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ΟΑΕΔ: Οργανισμός  Ασφάλισης  Εργατικού  Δυναμικού 

ΟΑΕΕ: Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών 
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Ι.Κ.Α.: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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ΝΑΤ: Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 
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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

1.1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

        Ο όρος Δημόσια Διοίκηση δεν έχει ένα σαφές και ευδιάκριτο πάντα περιεχόμενο 

αλλά η σημασία του όρου ποικίλει ανάλογα με την ιστορική πράξη και εμπειρία.
1
 . 

Γενικά η λέξη "Διοίκηση" αναφέρεται στη διεύθυνση, διαχείριση, επιμέλεια 

προσώπων και υποθέσεων η οποία ενεργείται είτε από μεμονωμένα άτομα είτε από 

ομάδες και αφορά είτε δικές τους υποθέσεις, είτε γίνεται για λογαριασμό τρίτων.
2
 

Καθώς το διοικητικό φαινόμενο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό της οικονομικής και 

κοινωνικής ζωής, συναντάται κυρίως κατά την οργανωμένη συμβίωση των ανθρώπων 

υπό κάποια εξουσία στα πλαίσια λειτουργίας του Κράτους. Έτσι η Δημόσια  Διοίκηση 

αναφέρεται στη "διεύθυνση των κοινών"
3
. Περιλαμβάνει τον τρόπο διακυβέρνησης 

του κράτους καθώς και εκείνη την λειτουργία η οποία έχει ως σκοπό τη διευθέτηση 

των υποθέσεων του συνόλου, εφαρμόζοντας τις επιταγές του νομοθέτη -

συνταγματικού ή κοινού- από τις οποίες αυτοπεριορίζεται, κατά την πάγια αρχή του 

κράτους δικαίου.
4
  

         Στα σύγχρονα κράτη όπου εφαρμόζεται η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών 

(νομοθετική, δικαστική, εκτελεστική) όπως και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα
5
 η 

"εκτελεστική λειτουργία αναλαμβάνει την εκτέλεση των κανόνων δικαίου στο πλαίσιο 

της αρχής της νομιμότητας και ασκείται από την κυβέρνηση και τα όργανα της 

δημόσιας διοίκησης "
6
. Σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, 

επικεφαλής στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας αποτελεί ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση. Ωστόσο ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι 

ανεύθυνος και ο ρόλος του στην άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας είναι συμβολικός, 

η κυβέρνηση η οποία απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς
7
 , είναι 

το όργανο που έχει αποφασιστική λειτουργία για την άσκηση της γενικής πολιτικής 

                                                           
1
 Μακρυδημήτρης Α., Πραβίτα Μ. - Ηλ. (2012).Διοικητική Επιστήμη I :Δημόσια Διοίκηση, Στοιχεία 

διοικητικής οργάνωσης. Αθήνα-Θεσσαλονίκη:Εκδόσεις Σάκκουλα.(σελ.4).   
2
 Κτιστάκη Σ. (2014). Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση. Αθήνα. Εκδόσεις:Παπαζήση. (σελ. 21) 

3
 Τάχος Α. (1985). "Διοικητική Επιστήμη". Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις: Σάκκουλα. (σελ.13)  

4
 Μπαμπαλιούτας Λ..(2007).Το Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Αθήνα -

Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις : Σάκκουλα. (σελ.9). 
5
 Άρθρ. 26 Σ. 

6
 Ακριβοπούλου Χ.,  Ανθόπουλος Χ.. (2015). Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο. Σ.Ε.Α.Β.. (σελ.42) 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/2534/1/chap02.pdf 
7
 Άρθρ. 81 παρ.1 του Σ. 
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της χώρας. Η δημόσια διοίκηση αποτελείται από τους θεσμούς ή τους μηχανισμούς 

εκείνους που είναι επιφορτισμένοι τόσο με την εφαρμογή των νόμων, όσο και με την 

άσκηση της δημόσιας πολιτικής όπως εξειδικεύεται μέσα από τους νόμους. Η 

κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τη χάραξη της δημόσιας πολιτικής, ενώ η δημόσια 

διοίκηση μέσα από το σύνολο των διοικητικών της μηχανισμών, αναφέρεται στην 

εφαρμογή των νόμων και των προγραμμάτων της δημόσιας πολιτικής. Παρόλο που η 

διεύθυνση και ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης ανήκει στην κυβέρνηση, η δημόσια 

διοίκηση εμπεριέχει μια δική της δυναμική η οποία έγκειται στην εξουσία που της 

παρέχεται, στα πλαίσια της εκτελεστικής λειτουργίας. 

      Ωστόσο πέρα από την εκτελεστική λειτουργία η κυβέρνηση και τα όργανα της 

δημόσιας διοίκησης μπορούν να θέτουν και κανόνες δικαίου μέσα από την έκδοση 

κανονιστικών πράξεων οι οποίες προβλέπονται από γενική ή ειδική εξουσιοδότηση 

νόμου, προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα της αρμοδιότητας τους τα οποία 

μπορεί να έχουν χαρακτήρα τοπικό, τεχνικό ή λεπτομερειακό.
8
  

      Η δημόσια διοίκηση διακρίνεται από την ιδιωτική διοίκηση όσον αφορά τους 

σκοπούς που υπηρετεί καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιεί για την επίτευξη των 

σκοπών αυτών. Έτσι η ιδιωτική διοίκηση έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των 

ατομικών αναγκών και την αποκόμιση προσωπικών ωφελημάτων (υλικών ή ηθικών) 

ενώ η δημόσια διοίκηση έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, 

δηλαδή των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος. Η ιδιωτική διοίκηση ως μέσο για την εξυπηρέτηση των στόχων της 

χρησιμοποιεί την ελεύθερη συνδιαλλαγή της με τα άτομα ενώ η δημόσια διοίκηση για 

την εξυπηρέτηση των στόχων της, χρησιμοποιεί τη δημόσια εξουσία γενικά ως μέσο 

καταναγκασμού των ατόμων. 

    Περαιτέρω η δημόσια διοίκηση διακρίνεται σε διοίκηση σύμφωνα με το οργανικό 

και διοίκηση σύμφωνα με το λειτουργικό κριτήριο. Σύμφωνα με το οργανωτικό 

κριτήριο στη δημόσια διοίκηση ανήκουν όλοι οι φορείς άσκησης δημόσιας εξουσίας 

που έχουν τη μορφή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ενώ σύμφωνα με το 

λειτουργικό κριτήριο στη δημόσια διοίκηση ανήκουν όλα τα νομικά πρόσωπα που 

ασκούν δημόσια υπηρεσία ή υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, ανεξάρτητα από τη 

νομική μορφή τους (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου). Έτσι στη δημόσια διοίκηση 

                                                           
8
 Αρθρ. 43 παρ.2 του Σ. 
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σύμφωνα με το οργανωτικό κριτήριο ανήκουν οι Δήμοι και τα Α.Ε.Ι ως ΝΠΔΔ ενώ 

σύμφωνα με το λειτουργικό κριτήριο στη δημόσια διοίκηση ανήκουν οι διάφορες 

υπηρεσίες που έχουν τη νομική μορφή ανώνυμων εταιρειών του ιδιωτικού δικαίου 

όπως τα Ελληνικά Πετρέλαια και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
9
 Η δημόσια διοίκηση λοιπόν 

περιλαμβάνει όλους τους φορείς που διαχειρίζονται "κοινές υποθέσεις" και 

συγκροτούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς 

(δημόσιου, ιδιωτικού ή μικτού δικαίου) που τους διέπει. Υπό αυτή την έννοια η 

δημόσια διοίκηση αναφέρεται τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσο και στο 

δημόσιο τομέα με την στενότερη έννοιά του, στον οποίο δεν ανήκουν τα δημόσια 

νομικά πρόσωπα που αν και ασκούν δημόσια εξουσία, διέπονται κατ΄ αρχήν από 

κανόνες του ιδιωτικού δικαίου καθώς και οι δημόσιες εταιρείες. 
10

. 

   Ο τρόπος οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης είναι διαφορετικός σε κάθε χώρα και 

είναι απόρροια πολλών και διαφορετικών παραγόντων, ιστορικών, κοινωνικών, 

πολιτικών, οικονομικών και γεωγραφικών.  Τα συστήματα οργάνωσης με τα οποία 

μπορεί να οργανωθεί η Δημόσια Διοίκηση σε ένα κράτος είναι τα εξής : α) 

αποσυγκεντρωτικό β) συγκεντρωτικό γ)αποκεντρωτικό δ)το σύστημα της 

αυτοδιοίκησης
11

. Το αποσυγκεντρωτικό σύστημα εφαρμόζεται σε ομοσπονδιακά 

κράτη (όπως η Γερμανία και η ΗΠΑ) στα οποία τα κράτη μέλη διαθέτουν πρωτογενή 

εξουσία νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική η οποία διαχωρίζεται από την 

κεντρική ομοσπονδιακή διοίκηση αν και υπάγονται στην κεντρική κρατική εξουσία. 

Από την άλλη το συγκεντρωτικό σύστημα εμφανίζεται σε ενιαία κράτη όπως η Ελλάδα 

καθώς και το αποκεντρωτικό και το σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ορίζοντας 

το συγκεντρωτικό σύστημα μπορούμε να πούμε ότι γενικά η άσκηση της δημόσιας 

εξουσίας στο συγκεντρωτικό σύστημα, επιτελείται από τα διοικητικά όργανα που 

ανήκουν στο κράτος και υπό τη στενή του έννοια στο συγκεντρωτικό σύστημα η 

δημόσια διοίκηση ασκείται μέσα από τα  διοικητικά όργανα του Κράτους, τα οποία 

έχουν αποκλειστική αποφασιστική αρμοδιότητα και η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη 

της Επικράτεια. Στο αποκεντρωτικό σύστημα η διοίκηση του κράτους ασκείται με την 

συνδρομή των περιφερειακών οργάνων τα οποία έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα για 

                                                           
9
 Ακριβοπούλου Χρ., Ανθόπουλος Χ. ό. π. (σελ. 41-42)   

10
 Μπαμπαλιούτας Λ. ό.π. (σελ.9-11) 

 
11

 Ακριβοπούλου Χρ., Ανθόπουλος Χ. ό. π. (σελ. 42)   
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τις υποθέσεις της περιφέρειας τους.
12

 Ωστόσο τα περιφερειακά όργανα ανήκουν στις 

κρατικές υπηρεσίες, διορίζονται από την κεντρική εξουσία η οποία κατευθύνει και 

συντονίζει το έργο τους. 

     Στο διοικητικό σύστημα της αυτοδιοίκησης η άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτων 

ασκείται από οργανισμούς οι οποίοι έχουν δική τους νομική προσωπικότητα η οποία 

διακρίνεται από εκείνη του κράτους. Οι οργανισμοί αυτοί οργανώνονται  ως νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα όργανα τους είναι δυνατόν να εκλέγονται από τους 

πολίτες όπως τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικά χαρακτηριστικά των 

αυτοδιοικητικών οργανισμών είναι η άσκηση δημόσιας εξουσίας και η ύπαρξη 

αυτοτέλειας (διοικητικής και οικονομικής). Έτσι οι οργανισμοί της αυτοδιοίκησης 

μπορούν να διαθέτουν δική τους περιουσία και να διαχειρίζονται τα έσοδα τους 

σύμφωνα με τη κρίση τους, συντάσσοντας το δικό τους προϋπολογισμό. Ωστόσο οι 

οργανισμοί αυτοί δεν είναι αυτόνομοι καθώς δεν μπορούν να εκδίδουν αυτοτελώς 

κανονιστικές πράξεις παρά μόνο μετά από νομοθετική εξουσιοδότηση ενώ το κράτος 

διατηρεί την άσκηση της εποπτείας των αυτοδιοικούμενων οργανισμών. 

    Το αυτοδιοικητικό σύστημα διακρίνεται σε καθ ύλην και κατά τόπον αυτοδιοίκηση. 

Στην κατά τόπον αυτοδιοίκηση ανήκουν οι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί που η 

άσκηση της δημόσιας εξουσίας τους περιορίζεται γεωγραφικά σε ένα συγκεκριμένο 

χώρο όπως στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας. Στην καθ ύλην αυτοδιοίκηση 

ανήκουν τα νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η άσκηση μια ειδικότερης 

διοικητικής δραστηριότητας ή η άσκηση δημόσιας υπηρεσίας όπως τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). 

     Στην Ελλάδα, το Σύνταγμα στο άρθρο 101, αναφέρεται στην οργάνωση του 

διοικητικού συστήματος της χώρας σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα και στη 

διοικητική διαίρεση της χώρας σύμφωνα με τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και 

συγκοινωνιακές συνθήκες. Το άρθρο 102 αναγνωρίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

πρώτου και δεύτερου βαθμού ενώ μέσα από άλλα άρθρα το Σύνταγμα αναγνωρίζει την 

αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ (αρθρ. 16 παρ.5), την αυτοδιοίκηση του Αγίου Όρους (άρθρ. 

105 παρ. 1) και την αυτοδιοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδας (άρθρ. 3). Η λειτουργία 

των αυτοδιοικούμενων οργανισμών προβλέπεται όχι μόνο από το Σύνταγμα αλλά και 

από τον κοινό νομοθέτη. Έτσι αναγνωρίζονται ως αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα 

                                                           
12

 Μπαμπαλιούτας Λ. ό.π. (σελ.12) 
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οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης όπως το Ι.Κ.Α.. Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 

"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης " η ελληνική επικράτεια οργανώνεται με βάση το σύστημα 

της τοπικής αυτοδιοίκησης που απαρτίζεται σε πρώτο βαθμό από τους Δήμους και σε 

δεύτερο βαθμό από τις Περιφερειακές αυτοδιοικήσεις οι οποίες αποτελούν ΝΠΔΔ ενώ 

η αποκέντρωση του κράτους πραγματοποιείται μέσα από τη λειτουργία των (7) 

αποκεντρωμένων διοικήσεων.
13

 

 

1.2.ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ / ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/ΚΑΛΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

    Η έννοια του όρου "κυβέρνηση" (government) στα πλαίσια λειτουργίας του 

κράτους αναφέρεται στους "θεσμούς που είναι επιφορτισμένοι με τη λήψη συλλογικών 

αποφάσεων για λογαριασμό της κοινωνίας. Με τη στενότερη έννοια, ο όρος κυβέρνηση 

αναφέρεται στο κορυφαίο πολιτικό επίπεδο αυτού του θεσμικού οικοδομήματος"
14

 .Ενώ 

η κοινή χρήση του όρου "κυβέρνηση" παραπέμπει στο υψηλότερο επίπεδο της 

πολιτικής ηγεσίας που ασκεί την πολιτική εξουσία σε ένα κράτος (πρωθυπουργός και 

υπουργικό συμβούλιο), καθώς η άσκηση της κρατικής εξουσίας επιμερίζεται σε ένα 

ευρύ φάσμα θεσμικών οργάνων όπως ένοπλες δυνάμεις, δικαστήρια, δημόσιοι 

υπάλληλοι, αστυνομία, σε μια ευρύτερη έννοιά της, η κυβερνητική δράση επεκτείνεται 

σε όλο το φάσμα των θεσμικών οργάνων που είναι επιφορτισμένοι για την λήψη και 

εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων.   

    Από την άλλη ο όρος "διακυβέρνηση" (governance) είναι μια έννοια παλιά η 

οποία επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις στη δομή και τη 

λειτουργία του κράτους τις τελευταίες δεκαετίες. Από τη δεκαετία του ΄90 και έπειτα 

άρχισε να ασκείται κριτική στις βασικές επιλογές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ 

(Ν.Δ.Μ.) και στην εφαρμογή τους για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης. Η 

εφαρμογή των αρχών του ΝΔΜ στην οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας 

διοίκησης οδήγησε στην οργάνωση της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με τους όρους 

λειτουργίας των επιχειρήσεων. Έτσι υιοθετήθηκαν νέοι όροι για τη λειτουργία της 

                                                           
13

 Ακριβοπουλου Χ. Ανθόπουλος Χ. ό.π. (σελ.44) 
14

 Hague R., Harrop M. (2011). Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση. Αθήνα .Εκδόσεις: Κριτική 
(σελ.37)  
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δημόσιας διοίκησης όπως: η αποδοτικότητα, ο ανταγωνισμός, η οικονομία της 

διοικητικής δράσης και η αντιμετώπιση του πολίτη ως πελάτη. Ωστόσο η υπερβολική 

προσήλωση στην εφαρμογή των αρχών του ΝΔΜ, θεωρήθηκε ότι οδηγεί στον 

περιορισμό της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα οποία 

παραμερίζονται από την επιδίωξη του οικονομικού κέρδους. Η μεταρρύθμιση της 

δημόσιας διοίκησης με όρους της αγοράς θεωρήθηκε ότι γίνεται  εις βάρος των αξιών 

που το κράτος θα πρέπει να αντιπροσωπεύει. Η θεωρία της διακυβέρνησης ασκώντας 

κριτική στις υπερβολές από την εφαρμογή των αρχών του Ν.Δ.Μ. "αναφέρεται σε ένα 

νέο υπόδειγμα σχέσεων μεταξύ κράτους και κοινωνίας των πολιτών το οποίο έχει 

δικτυακή δομή και αντιτίθεται τόσο στις ιεραρχίες όσο και στις αγορές."
15

  

     Η θεωρία της διακυβέρνησης εμφανίζεται για να διορθώσει τις υπερβολές και τις 

αστοχίες από την εφαρμογή των αρχών του ΝΔΜ χωρίς ωστόσο να τις απορρίπτει. Η 

μεταρρύθμιση του κράτους και της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να επέλθει μέσα από 

την ενίσχυση και τον εκδημοκρατισμό του κράτους το οποίο θα πρέπει να οργανωθεί 

μέσα από την κατεύθυνση των αρχών του ΝΔΜ. Έτσι η θεωρία της διακυβέρνησης 

ενσωματώνει τις παραδοσιακές αρχές με τις οποίες οργανώνεται το κράτος δικαίου με 

τις νέες τεχνοκρατικές αντιλήψεις που υπαγορεύονται από το δημόσιο μάνατζμεντ. 

    Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις του όρου "διακυβέρνηση" οι οποίες κυμαίνονται 

"από την κατανόησή της ως ουσία του διοικείν μέχρι την περιγραφή και ανάδειξή της 

σε μεθοδολογία λήψης αποφάσεων"
16

. O όρος αναφέρεται σε σταθερές διαδικασίες 

επίλυσης πολιτικών ζητημάτων εστιάζοντας όχι μόνο σε μια πτυχή της πολιτικής αλλά 

στρέφοντας το ενδιαφέρον σε ένα μεγάλο εύρος μη κυβερνητικών δρώντων που 

εμπλέκονται στις διαδικασίες αυτές. Έτσι η "διακυβέρνηση (governance) υποδηλώνει 

τη δραστηριότητα λήψης συλλογικών αποφάσεων ως μια λειτουργία στην οποία είναι 

ενδεχόμενο τα κυβερνητικά όργανα να μην πρωταγωνιστούν ή να μην έχουν καν 

συμμετοχή"
17

. Η οπτική της διακυβέρνησης μας απομακρύνει από την παραδοσιακή 

λειτουργία της κυβέρνησης ως μηχανισμού ελέγχου και ρύθμισης όλης της δημόσιας 

ζωής και εμπλέκει και νέες ομάδες/χώρους στη διαδικασία καθορισμού και λήψης των 

                                                           
15

 Καρκατσούλης Π. (2001). Η Διακυβέρνηση ως περιεχόμενο και διαδικασία λήψης απόφασης για τις 
δημόσιε υποθέσεις. Επιστήμη και Κοινωνία. Τεύχος 7 (σελ.211). 
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/viewFile/633/632  
16

 Καρκατσούλης Π. ό.π. (σελ. 206) 
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/viewFile/633/632 
17

 Hague R. , Harrop M. ό. π. (σελ. 39) 
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δημόσιων αποφάσεων. Οι νέοι δρώντες που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία λήψης 

των πολιτικών αποφάσεων μπορεί να είναι νέοι επίσημοι θεσμοί στους οποίες 

παραχωρείται μέρος της κρατικής εξουσίας όπως οι ανεξάρτητες αρχές (ΑΣΕΠ, 

Συνήγορος του Πολίτη κ.α.) είτε ημιεπίσημοι που διαθέτουν όμως ρυθμιστική 

αρμοδιότητα (όπως φορείς κοινωνικού διαλόγου εργοδοτών και εργαζομένων) ή 

συμβουλευτική αρμοδιότητα (όργανα δημόσιας διαβούλευσης) ή άτυποι θεσμοί όπως 

τα δίκτυα πολιτών. Νέοι όροι όπως "κοινωνία των πολιτών", "δίκτυα", "εταιρική 

διακυβέρνηση" κλπ και νέες διαδικασίες εμφανίζονται στο προσκήνιο όπως η δημόσια 

διαβούλευση, οι εσωτερικές εκλογές των κομμάτων, τα ηλεκτρονικά τοπικά 

δημοψηφίσματα.  

     Στη θεωρία της διακυβέρνησης το κράτος εμφανίζεται ως ο βασικός αλλά όχι 

αποκλειστικά και ο πιο αποφασιστικός παράγοντας μιας πλουραλιστικής - τριπολικής 

κοινωνίας την οποία απαρτίζουν τρεις διακριτοί χώροι: Κράτος, Αγορά και Κοινωνία 

των Πολιτών. Το βασικό χαρακτηριστικό της Διακυβέρνησης που είναι η σχέση του 

Κράτους με την Κοινωνία των Πολιτών, διαφοροποιεί την παραδοσιακή έννοια της 

κυβέρνησης η οποία συναντάται σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία και στην οποία 

στη βάση της βρίσκεται το εκλογικό σώμα/λαός και στην κορυφή η εκλεγμένη 

κυβέρνηση αφού στην οπτική της διακυβέρνησης χωρίς να αμφισβητείται η 

πρωτοκαθεδρία της κυβέρνησης, εμπλέκονται πλέον και οι άλλοι δύο χώροι στην 

διαδικασία λήψης των δημόσιων αποφάσεων. 
18

 

     Περαιτέρω η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε συνδυασμό με την 

ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δημοκρατίας (π.χ. ηλεκτρονικές ψηφοφορίες) οδηγεί σε 

ένα ριζικό ανασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας του κράτους και της σχέσης του με 

τους πολίτες.  

   Ο όρος διακυβέρνηση χρησιμοποιείται ευρέως από διεθνείς οργανισμούς όπως ο 

Ο.Η.Ε. και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κείμενο της Οικονομικής και κοινωνικής 

επιτροπής του Ο.Η.Ε. η διακυβέρνηση ορίζεται ως  "η διαδικασία λήψης αποφάσεων 

καθώς και η διαδικασία επιλογής των αποφάσεων που θα εφαρμοστούν ή που δε θα 

εφαρμοστούν"
19

 και ανάλογα με το περιβάλλον που εφαρμόζεται η διακυβέρνηση 

                                                           
18

 Βαιλόπουλος Δ.. Κοινωνία των πολιτών. 3/2003. 
https://akrivopoulouchristina.wordpress.com/2010/03/02/page/5/  
19

 United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. What is Good Governance? 
( σελ.1)https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
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ορίζεται ως εταιρική, διεθνής, εθνική ή τοπική. Κατά τη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων εμπλέκονται επίσημοι και ανεπίσημοι φορείς ανάλογα με το θέμα που 

συζητιέται. Ένας από τους φορείς που μετέχουν στην διακυβέρνηση είναι η 

κυβέρνηση ενώ οι υπόλοιποι φορείς αποτελούν μέρος της κοινωνίας των πολιτών 

(αγροτικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο., θρησκευτικές ομάδες, πολιτικές 

παρατάξεις κτλ.).   

     Η διακυβέρνηση αποτελεί μια πολύ σημαντική έννοια στα πλαίσια λειτουργίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς η ΕΕ είναι ένας θεσμός που βασίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά στο ρόλο της ως ρυθμιστική αρχή και αποτελεί πεδίο διαπραγμάτευσης 

για να ασκεί επιρροή στα κράτη - μέλη.  Έτσι η Ε.Ε.  αποτελεί παράδειγμα ενός 

πλαισίου διακυβέρνησης που βασίζεται στις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών - μελών 

της
20

. Ήδη το 2001 η Ε.Ε. εξέδωσε τη "Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή 

Διακυβέρνηση" (European Governance. A White Paper.) ενώ στα άρθρα 46-47 του 

Συντάγματος για την Ε.Ε.  κατοχυρώνεται πλέον και επίσημα ο ρόλος της κοινωνίας 

των πολιτών.  Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από την Ε.Ε. ο όρος " Ευρωπαϊκή 

Διακυβέρνηση" 

   "προσδιορίζει  το σύνολο των κανόνων, διαδικασιών και πρακτικών που σχετίζονται 

με τον τρόπο άσκησης των εξουσιών στην Ε.Ε.. Στόχος είναι η ενίσχυση της 

δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η προσέγγιση πολιτών στα Ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα."
21

  

      Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η "Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση" 

ορίζονται ως εξής: 

 το άνοιγμα και η διαφάνεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

 η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  

 η διαμόρφωση και η εφαρμογή συνεπών και καλώς διαχειριζόμενων πολιτικών  

 η διασφάλιση ενός σαφούς, σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου 

που θα στηρίζει την ανάπτυξη και την απασχόληση 

 ο σεβασμός των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας  

                                                           
20  Hague R., Harrop M. ό. π. (σελ.40)  
 
21 EUR- Lex. Uropean governance. 
 https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/governance.html 
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 η διασφάλιση ότι κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ και οι χώρες της ΕΕ  

ερμηνεύουν και αναλαμβάνουν την ευθύνη για ό, τι γίνεται στην Ευρώπη · 

 η συμβολή στην παγκόσμια συζήτηση για τη διακυβέρνηση με στόχο τη 

βελτίωση της λειτουργίας των διεθνών οργανισμών. 

      Πολύ μεγάλη σημασία για τη λειτουργία της διακυβέρνησης αποδίδεται από την 

Ε.Ε. στην έννοια της "κοινωνίας των πολιτών" η οποία "αναφέρεται  σε όλες τις μορφές 

κοινωνικής δράσης που διεξάγονται από άτομα ή ομάδες που δε συνδέονται ούτε 

διαχειρίζονται από το κράτος" και αποτελούν  

   "μια οργανωτική δομή των οποίων τα μέλη εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον μέσω 

μιας δημοκρατικής διαδικασίας και η οποία διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ 

των δημόσιων αρχών και των πολιτών"
22

.  

   Με το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. αναγνωρίζεται ο ρόλος της 

κοινωνίας των πολιτών για τη χρηστή διακυβέρνηση ενώ στα άρθρα 11 και 12 

υπογραμμίζεται η ανάγκη για διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

για τον καθορισμό των πολιτικών και των δράσεων της Ε.Ε..
23

 Παραδείγματα 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών περιλαμβάνουν: 

-  τους κοινωνικούς εταίρους (επαγγελματικές ενώσεις και ομάδες εργοδοτών) 

- τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) (π.χ. για την προστασία του 

περιβάλλοντος, τις ενώσεις καταναλωτών κλπ)  

-  τις διάφορες ομάδες πολιτών (π.χ. ομάδες νέων) 

   Παράλληλα με τον όρο διακυβέρνηση αναφέρεται συχνά και ο όρος "καλή/χρηστή 

διακυβέρνηση". Καθώς η έννοια της διακυβέρνησης αναφέρεται στη δραστηριότητα 

άσκησης εξουσίας χρησιμοποιείται ως κατάλληλος όρος για να αποδοθεί  η ποιότητα 

και η αποτελεσματικότητα μιας κυβέρνησης. Έτσι πολύ συχνά χρησιμοποιείται ο όρος 

"καλή/ χρηστή/ αποτελεσματική διακυβέρνηση" για να χαρακτηρίσει το 

περιεχόμενο και την ποιότητα του κυβερνητικού έργου. Υπό αυτή την έννοια ο όρος 

                                                           
22 EUR- Lex. Civil society organisation. 
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/civil_society_organisation.html 
23

 Ενοποιημένη Απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=el 
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διακυβέρνηση αναφέρεται κυρίως στις κυβερνητικές πολιτικές παρά στους 

κυβερνητικούς θεσμούς.  

   Μεγάλη έμφαση δίνεται στην έννοια της "καλής/χρηστής διακυβέρνησης" από 

διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και η Ε.Ε.. Τα χαρακτηριστικά της 

"καλής/χρηστής διακυβέρνησης"  (good governance) για τον Ο.Η.Ε. είναι τα εξής 

-Συμμετοχή 

-Συναίνεση  

-Υπευθυνότητα 

-Διαφάνεια 

-Αποτελεσματικότητα 

-Εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου.  

-Λαμβάνει υπόψη της κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων τις απόψεις των 

μειονοτήτων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ανταποκρίνεται στις 

κοινωνικές ανάγκες.  

    Η καλή/χρηστή διακυβέρνηση αποτελεί ένα ιδανικό προς την επίτευξη του οποίου 

θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα τα σύγχρονα κράτη προκειμένου να υπάρξει μια 

βιώσιμη ανθρώπινη ανάπτυξη. 
24

 

    Η Ε.Ε. στην "Λευκή βίβλο για τη διακυβέρνηση" αναφέρεται στις πέντε (5) βασικές 

αρχές πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται η καλή/χρηστή διακυβέρνηση στο 

χώρο της Ε.Ε. και οι οποίες έχουν ως εξής: 

- Διαφάνεια: Οι εργασίες των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να είναι ανοικτές. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν ενεργή παρουσία στις αποφάσεις τις ΕΕ. Οι αποφάσεις 

των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να είναι κατανοητές και εύκολα προσβάσιμες στο 

ευρύ κοινό. 

- Συμμετοχή: Απαιτείται ευρεία συμμετοχή σε όλες τις φάσεις των πολιτικών 

αποφάσεων από τη σύλληψη έως την εκτέλεση προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ποιότητα, η συνάφεια και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ.. Έτσι θα 
                                                           
24

 United Nations. ό.π. (σελ.2-3). 
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ενισχυθεί η εμπιστοσύνη προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. και προς τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται. Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι 

κεντρικές κυβερνήσεις των κρατών - μελών προωθώντας τη συμμετοχή των πολιτών.  

-Υπευθυνότητα/Λογοδοσία: Οι διαδικασίες και οι πολιτικές πρέπει να διέπονται από 

ένα σαφή νομοθετικό και εκτελεστικό πλαίσιο, έτσι ώστε και τα θεσμικά όργανα να 

λογοδοτούν και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Υπάρχει 

ανάγκη για μια πιο σαφή και υπεύθυνη στάση, τόσο των κρατών μελών όσο και όλων 

των εμπλεκόμενων στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ.  

- Αποτελεσματικότητα:  Οι πολιτικές πρέπει να είναι αποτελεσματικές και έγκαιρες. 

Θα πρέπει να σχεδιάζονται με βάση ξεκάθαρους στόχους, αξιολογώντας τις 

μελλοντικές επιπτώσεις και την προηγούμενη εμπειρία εφόσον υπάρχει. Η 

αποτελεσματικότητα εξαρτάται επίσης από τον αναλογικό τρόπο εφαρμογής των 

πολιτικών της Ε.Ε.. 

- Συνοχή:  Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές και δράσεις πρέπει να είναι συνεκτικές και 

εύκολα κατανοητές. Καθώς το εύρος των καθηκόντων της Ένωσης έχει αυξηθεί η 

ανάγκη για μεγαλύτερη συνοχή των πολιτικών της ΕΕ ένωσης αυξάνεται. Νέες 

προκλήσεις και προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό πρόβλημα 

μεταβάλλουν τα όρια των θεματικών πολιτικών στα οποία βασίστηκε η Ε.Ε. και 

απαιτούν μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών οργάνων. Για την 

επίτευξη της συνοχής των πολιτικών της Ένωσης απαιτείται υπευθυνότητα της 

πολιτικής ηγεσίας και των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. έτσι ώστε στα πλαίσια ενός 

πολύπλοκου συστήματος να υπάρξει μια συνεπής προσέγγιση των προβλημάτων.  

       Οι αρχές αυτές θεωρούνται ως οι βασικές αρχές για την επικράτηση μιας πιο 

δημοκρατικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της Ένωσης. Υποστηρίζουν το κράτος 

δικαίου και τη δημοκρατία στα κράτη - μέλη και εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης (παγκόσμια,  ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή και τοπική)..25 

 

    

                                                           
25

 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES.2001. EUROPEAN GOVERNANCE A WHITE 
PAPER.(σελ.10).  
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-white-paper-governance-
com2001428-20010725_en.pdf 
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1. 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

       Η ανάπτυξη των ΤΠΕ και η εισαγωγή τους στη λειτουργία της δημόσιας 

διοίκησης αλλάζει τη μορφή της δημόσιας διοίκησης η οποία χαρακτηρίζεται τόσο από 

τον ηλεκτρονικό μετασχηματισμό της όσο και από τον ανασχεδιασμό των 

διαδικασιών, του οργανωτικού πλαισίου και ολόκληρης της φιλοσοφίας (όσον αφορά 

τις αρχές και τους στόχους) της δημόσιας διοίκησης. Η δημόσια διοίκηση ήδη από τις 

αρχές της δεκαετίας του ΄90 τείνει να γίνει στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες 

ηλεκτρονική και ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται στο νέο μοντέλο 

διακυβέρνησης που δημιουργείται με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην δημόσια διοίκηση.  

      Οι ορισμοί που έχουν δοθεί στην έννοια "ηλεκτρονική διακυβέρνηση" 

(eGovernment) είναι πολλοί ανάλογα με τα βασικά στοιχεία ή τις διαστάσεις της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  που προβάλλει ο κάθε  ορισμός.  Έτσι ο όρος 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση (eGovernment) έχει χρησιμοποιηθεί διαχρονικά ως μια 

ευρεία έννοια της οποίας το περιεχόμενο μπορεί να ποικίλει και να περιλαμβάνει από 

τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης,  έως την ηλεκτρονική ανταλλαγή 

πληροφοριών και υπηρεσιών της κυβέρνησης με πολίτες και επιχειρήσεις.  

      Στη διεθνή βιβλιογραφία εναλλάσσονται συχνά οι όροι "e-governance" και "e-

government" χωρίς νοηματική διαφορά, οι οποίοι αποδίδονται στην ελληνική 

μετάφραση ως "ηλεκτρονική διακυβέρνηση". Καθώς η διακυβέρνηση αναφέρεται 

στην άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας και η κυβέρνηση εμπεριέχει την έννοια της 

διοίκησης, δηλαδή αναφέρονται και οι δύο έννοιες στη διαδικασία του "κυβερνάν" "δε 

φαίνεται να προκύπτει νοηματική απόκλιση στο βαθμό που η δεύτερη αφορά τη 

διαδικασία και όχι τα πρόσωπα που ασκούν την εκτελεστική εξουσία"
26. Πάντως τόσο 

η ΕΕ όσο και ο ΟΗΕ χρησιμοποιούν τον όρο "e-government" του οποίου η επίσημη 

μετάφραση στα ελληνικά είναι "ηλεκτρονική διακυβέρνηση".  

      Ο ΟΗΕ διευκρινίζοντας το περιεχόμενο του όρου "ηλεκτρονική διακυβέρνηση" 

επισημαίνει  την εξελικτική πορεία του όρου η οποία σχετίζεται τόσο με την εξέλιξη 

των ΤΠΕ (Τεχνολογιών πληροφοριών και Επικοινωνίας) όσο και με το διαρκώς 

αυξανόμενο πεδίο εφαρμογής της στην δημόσια διοίκηση. Επισημαίνει ότι ενώ 

                                                           
26 ΕΚΚΕ. Επιμ. Δεμερτζής Ν.(2017).Κοινωνία της Πληροφορίας , Διακυβέρνηση και Διαδίκτυο. Αθήνα. 
Εκδόσεις: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Ρήγου Μ..Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 
Διαδίκτυο και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Μια σύντομη Αποτίμηση.  σελ.153) 
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παραδοσιακά, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση νοούνταν ως η χρήση των ΤΠΕ για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών υπηρεσιών και την παροχή 

κρατικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, στη συνέχεια, το πλαίσιο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει τη χρήση των ΤΠΕ από την 

κυβέρνηση για τη διεξαγωγή ευρέος φάσματος αλληλεπιδράσεων με τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις, καθώς και την παροχή των ανοικτών κυβερνητικών δεδομένων και τη 

χρήση των ΤΠΕ για να καταστεί δυνατή η καινοτομία στη διακυβέρνηση. Έτσι ορίζει 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως τη "χρήση των ΤΠΕ για αποτελεσματικότερη και 

αποδοτικότερη παροχή κυβερνητικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις". 27Δίνοντας έμφαση στην πολιτοκεντρική διάσταση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης θεωρεί ως βασική αρχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τη βελτίωση 

της εσωτερικής λειτουργίας του δημόσιου τομέα έτσι ώστε να καταστεί πιο 

αποτελεσματική και να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, 

ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις για διαφάνεια και υπευθυνότητα ώστε να 

αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις κυβερνήσεις τους.  

  Σε ένα γενικότερο ορισμό ο ΟΟΣΑ ορίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση "ως Χρήση 

των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνιών, και ιδιαίτερα του internet, ως 

εργαλείου για την επίτευξη καλύτερης δημόσιας διοίκησης".
28

   

 

    Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως "τη χρήση των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και των νέων τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε 

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

βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση τη δημοκρατίας κι την 

υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών" 
29

. 

 

    Στην Ελλάδα ο ορισμός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως συναντάται στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ως εξής: 

                                                           
27 

U.N. eGovernment Knowledgebase .https://publicadministration.un.org/egovkb/en-
us/About/UNeGovDD-Framework 
28

 Αποστολάκης Ι., Λουκής Ε., Χάλαρης Ι. (2008). Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση. Αθήνα .Εκδόσεις: 
Παπαζήση (σελ.26)  
29 

 EUR-Lex.«Ηλεκτρονική διακυβέρνηση»: η επιγραμμική δημόσια διοίκηση. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l24226b 
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 "η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αφορά στον εκσυγχρονισμό του Κράτους και της 

Δημόσιας Διοίκησης, με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

με στόχο το ριζικό μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου η 

Διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, εξασφαλίζοντας την 

ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την ενεργή 

συμμετοχή των πολιτών". 
30

  

       Από τους ανωτέρω ορισμούς γίνεται φανερό ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν 

επικεντρώνεται στη χρήση των ΤΠΕ από τη δημόσια διοίκηση αλλά αναφέρεται στον 

ανασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης στη βάση των αρχών της διακυβέρνησης και 

με βασικό εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή την τεχνολογία. Έτσι οι ΤΠΕ 

χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, για 

την ενίσχυση της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης, και την ενίσχυση των αρχών του 

κράτους δικαίου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, για την ενίσχυση της 

συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών 

διαδικασιών μέσω της χρησιμοποίηση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής δημοκρατίας 

(e-democracy).  
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 Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=12126 
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2.Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

2.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

        Η   λειτουργία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει την 

αποτελεσματική συνεργασία της κεντρικής με την περιφερειακή διοίκηση του 

κράτους, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Έτσι      

κατά την εφαρμογή και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διακρίνεται η 

αλληλεπίδραση τριών ομάδων  :  

-Πολίτες (Government to Citizen - G2C): Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς τους πολίτες που 

αφορούν τόσο τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης, επικοινωνίας και 

συναλλαγής με το δημόσιο όπως π.χ. ηλεκτρονικές αιτήσεις, δηλώσεις, πληρωμές κλπ.  

όσο και μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, στη χάραξη πολιτικών και στη 

λήψη αποφάσεων ("ηλεκτρονική δημοκρατία" - e Democracy).  

-Επιχειρήσεις (Government to Business- G2B): Το κράτος μέσα από ένα σύστημα 

ηλεκτρονικών διαδικασιών διευκολύνει και ενισχύει την ανάπτυξη των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. "Η κυβέρνηση εξυπηρετεί την οικονομική 

δραστηριότητα . Είναι ένας από τους βασικότερους καταναλωτές αγαθών και 

υπηρεσιών. Είναι επίσης και ρυθμιστικός παράγοντας για το εσωτερικό και διεθνές 

εμπόριο."
31

 

-Κυβέρνηση (Government to Government- G2G): Βασικό στοιχείο για τη 

λειτουργία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η ηλεκτρονική διασύνδεση και 

συνεργασία των δημοσιών φορέων και υπηρεσιών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών 

και δεδομένων η οποία συμβάλλει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 

του δημόσιου τομέα, την εξοικονόμηση πόρων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την 

ανάπτυξη της διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.  

     Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αξιοποιώντας τη χρήση ΤΠΕ λειτουργεί τόσο ως 

προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των εσωτερικών πληροφοριακών υποδομών της 

                                                           
31

 Λαζακίδου Αθηνά. (2016). Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και 
Επιχειρήσεις. Αθήνα. Εκδότης Α. Λαζακίδου. 
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δημόσιας διοίκησης όσο και την ανάπτυξη εξωστρεφών πληροφοριακών συστημάτων 

με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 

διοίκησης αλλά και την ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών. Η εισαγωγή των ΤΠΕ δεν 

οδηγεί από μόνη της στον μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργιάς της δημόσιας 

διοίκησης. Αποτελεί απλώς ένα εργαλείο για το μετασχηματισμό των διοικητικών 

διαδικασιών και την αλλαγή του τρόπου οργάνωσης των δημόσιων οργανισμών 

δρώντας σε δύο επίπεδα: 

-Επίπεδο Front Office: το σύνολο των οργανωτικών μονάδων που 

συναλλάσσονται με το κοινό. Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνεται η χρήση των ΤΠΕ για 

την ανάπτυξη εξωστρεφών πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης που 

θα παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες. Οι υπηρεσίες αυτές θα προσφέρουν μια 

ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στον πολίτη ως αποτέλεσμα μιας εσωτερικής 

συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανωτικών δομών της δημόσιας διοίκησης .   

Έτσι προβλέπεται η λειτουργία υπηρεσιών μιας στάσης που θα αποτελούν το σημείο 

επαφής του πολίτη με το δημόσιο. Ο πολίτης θα εξυπηρετείται άμεσα και 

ολοκληρωμένα από τις υπηρεσίες αυτές χωρίς να ανατρέχει σε ενδιάμεσες υπηρεσίες 

για αναζήτηση πιστοποιητικών, παραβόλων κτλ και χωρίς να γνωρίζει τον εσωτερικό 

τρόπο λειτουργίας και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή μιας  

διοικητικής υπηρεσίας.  

    Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη δημόσια διοίκηση μπορούν να 

ενταχτούν σε τρεις κατηγορίες
32

: 

α)Πληροφόρηση.  

    Οι δημόσιες υπηρεσίες τους μέσα από τις επίσημες ιστοσελίδες τους παρέχουν 

λεπτομερείς πληροφορίες για διαδικασίες και έντυπα ενώ συγχρόνως επιτρέπουν την 

πρόσβαση των πολιτών στα δημόσια έγγραφα, σύμφωνα με τους περιορισμούς που 

τίθενται από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
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β) Διαδραστικές υπηρεσίες  

     Η σχέση του πολίτη με το δημόσιο στα πλαίσια λειτουργίας της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης γίνεται διαδραστική. Ο πολίτης μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με 

τη δημόσια διοίκηση (μέσω email), να θέτει ερωτήματα, να συμμετέχει στη λήψη 

αποφάσεων μέσα από τη δημόσια διαβούλευση, να κατεβάζει και να αποστέλλει 

αιτήσεις και δικαιολογητικά.  

γ) Συναλλακτικές υπηρεσίες 

    Οι συναλλακτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών 

συναλλαγών του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση όπως την λήψη πιστοποιητικών και 

λοιπών δημόσιων εγγραφών όσο και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών 

οικονομικής φύσεως όπως ηλεκτρονικές πληρωμές, χορήγηση παραβόλων κ.α.     ' 

 -Επίπεδο Back Office: Αναφέρεται στο σύνολο των εσωτερικών διεργασιών και 

των οργανωτικών μονάδων των δημόσιων οργανισμών που ασχολούνται με την 

επεξεργασία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν και την παραγωγή εγγράφων. 

Η χρήση των ΤΠΕ σε επίπεδο Back Office συνίσταται στην εισαγωγή των νέων 

τεχνολογικών συστημάτων για την ηλεκτρονική επικοινωνία αλλά και τη διαδραστική 

συνεργασία μεταξύ των δημόσιων οργανισμών,  μεταξύ των δημόσιων οργανισμών 

και της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και περαιτέρω μεταξύ των κρατών.          

     Ωστόσο η εισαγωγή των ΤΠΕ στον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης δεν μπορεί να οδηγήσει από μόνη της σε αλλαγή τόσο στον τρόπο 

λειτουργίας της όσο και στην εξυπηρέτηση του πολίτη αν δεν συνοδεύεται από τον 

ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών και των οργανωτικών δομών του 

δημοσίου. Περαιτέρω η ηλεκτρονική λειτουργία του δημόσιου τομέα δε 

μετασχηματίζει μόνο τις διαδικασίες και τις οργανωτικές δομές του δημοσίου αλλά 

περιλαμβάνει και μια διαφορετική αντίληψη και φιλοσοφία σχετικά με τη λειτουργία 

της δημόσιας διοίκησης, τους στόχους της και τον τρόπο αντιμετώπισης του πολίτη. 
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 2.2. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

     Η εφαρμογή και η λειτουργία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε μια χώρα είναι 

μια σύνθετη διαδικασία η οποία έχει τεχνολογικές, πολιτικές, κοινωνικές και 

οικονομικές διαστάσεις.    Η ανάπτυξη και η εφαρμογή της εξαρτάται:  

- από το επίπεδο ανάπτυξης και χρήσης των ΤΠΕ  

- από την πολιτική βούληση για τη χρήση των ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση και το 

μετασχηματισμό των διοικητικών διαδικασιών και του κράτους γενικότερα υπό την 

επίδραση αυτή. 

- από τις οικονομικές δυνατότητες της κάθε χώρας για την υποστήριξη ενός 

προγράμματος ηλεκτρονικού μετασχηματισμού του τρόπου διακυβέρνησης 

- από τις δυνατότητες και τη θέληση των πολιτών όσον αφορά την ηλεκτρονική τους 

παιδεία και τις δυνατότητες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

     O ΟΗΕ προβαίνοντας σε μια συγκριτική αξιολόγηση του επιπέδου της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα κράτη μέλη του, περιγράφει τα πέντε στάδια που 

χαρακτηρίζουν την πορεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ένα κράτος ως εξής
33

: 

Στάδιο 1:Αναδυόμενη (Emerging): Στο πρώτο στάδιο το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από 

το κράτος για ενημέρωση κυρίως των πολιτών παρέχοντας μια στατική πληροφόρηση.  

Στάδιο 2: Βελτιωμένη (Enhanced): Στο στάδιο αυτό οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ένα 

αυξημένο δίκτυο επίσημων ηλεκτρονικών ιστοσελίδων οι οποίες παρέχουν 

εξειδικευμένες πληροφορίες. Η σχέση του πολίτη με το κράτος μέσω του διαδικτύου 

γίνεται περισσότερο δυναμική και υπάρχει αλληλεπίδραση αφού οι πολίτες μπορούν 

να κατεβάζουν έντυπα  και να έχουν αναλυτική πληροφόρηση για τον τρόπο που 

διεξάγονται οι κάθε είδους διοικητικές διαδικασίες. 

 Στάδιο 3: Διαδραστική  (Interactive ): Το κράτος παρέχει στους πολίτες έναν αυξημένο 

αριθμό διαδραστικών υπηρεσιών. Η σχέση του πολίτη με το κράτος γίνεται 

                                                           
33

 United Nations. Benchmarking E-government: A Global Perspective. Division for Public Economics 
and Public Administration (σελ.10)       
https://publicadministration.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/english.pdf 



30 
 

αμφίδρομη. Στο στάδιο αυτό οι πολίτες μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονικές αιτήσεις, 

να κατεβάζουν και να χρησιμοποιούν βάσεις δεδομένων, να δέχονται και να 

αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

Στάδιο 4: Συναλλακτική (Transactional): Σε αυτό το στάδιο ένα ευρύ φάσμα των 

συναλλαγών του κράτους με τον πολίτη γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει τη λήψη πάσης φύσεως πιστοποιητικών με ηλεκτρονικό τρόπο, την 

επέκταση της χρήσης ψηφιακών υπογραφών,  αλλά και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση 

οικονομικής φύσεως συναλλαγών όπως την πληρωμή φόρων, λογαριασμών και 

προστίμων.  

Στάδιο 5: Πλήρως ενσωματωμένη (Seamless): Στο πέμπτο στάδιο το κράτος έχει 

ενσωματώσει πλήρως τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των συναλλαγών 

του με το πολίτη. Το κράτος μπορεί να παρέχει άμεσα και ηλεκτρονικά όλες τις 

υπηρεσίας του στους πολίτες μέσω μιας και μοναδικής πύλης με την οποία είναι 

συνδεδεμένες όλες οι επιμέρους υπηρεσίες και οργανισμοί.
34

. 

 

 

2.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ   

          Η κρίση της σύγχρονης πολιτικής ζωής όσον αφορά την αμφισβήτηση των 

πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα που φτάνει ως την αδιαφορία και την 

απαξίωση, οδηγεί σε αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας και συμμετοχής των 

πολιτών στα κοινά. Σε αυτή την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο μπορούν να 

διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Η 

εκτεταμένη και λεπτομερής πληροφόρηση των πολιτών, σε συνδυασμό με τις 

ηλεκτρονικές εφαρμογές  που δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες για άμεση 

συμμετοχή στα κοινά όπως μέσα από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβούλευσης ή 

με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων, συνιστούν μια άλλη 

διάσταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη της 

                                                           
34
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ηλεκτρονικής δημοκρατίας (Electronic Democracy - eDemocracy). H Ηλεκτρονική 

Δημοκρατία αναφέρεται στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για τη υποστήριξη της 

συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στη διαμόρφωση των κρατικών πολιτικών και 

αποφάσεων 35.     

        Η χρήση του διαδικτύου και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας 

καθιστούν την πληροφορία ως βασικό στοιχείο της σύγχρονης πολιτικής, κοινωνικής 

και οικονομικής ζωής. Η κυριαρχία των ΤΠΕ και η απεριόριστη ροή πληροφοριών 

οδήγησε στο μετασχηματισμό της σύγχρονης κοινωνίας σε "κοινωνία της 

πληροφορίας"36  Βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης "κοινωνίας της πληροφορίας" 

είναι η αυτονόμηση της πληροφορίας ως αγαθό (συναλλακτικό) η οποία μέσα από την 

κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να  αξιοποιηθεί περαιτέρω για οικονομικούς, 

ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς ή πολιτικούς σκοπούς. Η πληροφορία 

βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε πολιτικής απόφασης,  δραστηριότητας, πρωτοβουλίας, 

αλληλεπίδρασης και συναλλαγής μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών, κυβέρνησης και 

επιχειρήσεων καθώς και των κυβερνήσεων μεταξύ τους.  

      Η δημιουργία διαδικτυακών κόμβων επικοινωνίας του κράτους με την κοινωνία 

των πολιτών, μέσα από επίσημες κυβερνητικές ιστοσελίδες, κυβερνητικά web φόρουμ 

πολιτών και η λειτουργία online συνομιλιών αποτελούν νέους τρόπους συμμετοχής 

των πολιτών στη δημόσια ζωή που συνιστούν την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

δημοκρατίας:. 

        Δύο είναι οι βασικοί άξονες της ηλεκτρονικής δημοκρατίας
37

: 

Α) Η Ηλεκτρονική Συμμετοχή 

Β) Η Ηλεκτρονική Ψηφοφορία 

   Οι επιμέρους άξονες της Ηλεκτρονικής Συμμετοχής είναι: 

α) Πληροφόρηση: Αποτελεί μια μονόδρομη σχέση μεταξύ του κράτους και της 

κοινωνίας των πολιτών. Οι πολίτες ενημερώνονται για το περιεχόμενο των 
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 Αποστολάκης Ι, Λουκής Ε. , Χάλαρης. ό. π. (σελ. 27) 
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κυβερνητικών πολιτικών, για τις θέσεις και τα προγράμματα των κομμάτων και έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα των δημόσιων οργανισμών μέσω της ανοικτής διάθεσης τους. 

β) Διαβούλευση: Συνιστά μια αμφίδρομη σχέση όπου υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

των πολιτών και του κράτους. Οι πολίτες καταθέτουν απόψεις και προτάσεις πάνω σε 

ένα θέμα που τίθεται από την κυβέρνηση προς συζήτηση. 

γ)Ενεργός Συμμετοχή: Οι πολίτες λαμβάνουν ενεργό ρόλο στην πολιτική ζωή 

αναπτύσσοντας μια σχέση συνεργασίας με την κυβέρνηση. Προτείνουν αλλαγές σε  

διάφορες κυβερνητικές πολιτικές ή καθορίζουν τα θέματα του πολιτικού διαλόγου. 

Στέλνουν ηλεκτρονικές αιτήσεις και αναφορές στα κυβερνητικά όργανα ή στη Βουλή 

προκειμένου να ζητήσουν τη συζήτηση ή την επίλυση ενός ζητήματος. 

    Η Ηλεκτρονική ψηφοφορία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα της ψηφοφορίας με 

τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και περιλαμβάνει τόσο τη δυνατότητα για την 

ηλεκτρονική άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε πολίτες που δεν έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε εκλογικά κέντρα (π.χ. κάτοικοι εξωτερικού) όσο και την 

ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών σε καταγραφές απόψεων ή σφυγμομετρήσεων. 

           

     

 

2.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

        Η δημόσια διοίκηση θεωρείται ένας από τους πιο βασικούς κατόχους δεδομένων.  

  "Ως δεδομένα ορίζουμε ένα σύνολο διακριτών, αντικειμενικών στοιχείων για γεγονότα. 

Μπορεί να είναι αριθμοί, λέξεις, σύμβολα, γεγονότα, που περιγράφουν ή αντιπροσωπεύουν 

ποσότητες, έννοιες, ιδέες, αντικείμενα, καταστάσεις και λειτουργίες"
38. 

         Η έννοια των δεδομένων είναι διαφορετική από αυτή της πληροφορίας η οποία μπορεί να 

παράγεται μέσα από την κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων. Τα δεδομένα με την 

κατάλληλη οργάνωση, το συσχετισμό και την επεξεργασία μπορούν να αποκτήσουν αξία 

                                                           
38

 Παπαδόπουλος Θοδωρής. Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα. Ε.Κ.Δ.Δ.Α (ΚΑ’  Εκπαιδευτική Σειρά). 
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προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες που θα αποτελέσουν πηγή γνώσης και πληροφόρησης 

και να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για εμπορικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς ή πολιτικούς 

σκοπούς από μεμονωμένους πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς συμβάλλοντας στην 

περαιτέρω ανάπτυξη μιας χώρας.  

        Η ύπαρξη των ανοικτών δημόσιων δεδομένων και η διάθεσή τους για περαιτέρω χρήση 

και επεξεργασία, αποτελεί  μια από τις πιο σημαντικές διαστάσεις της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Η ανοικτή διακυβέρνηση γίνεται βασική δημόσια πολιτική του σύγχρονου 

κράτους στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Περιλαμβάνει την ανοικτή πρόσβαση σε όλο το φάσμα της σύγχρονης κρατικής λειτουργίας, 

καλύπτοντας και τις τρείς λειτουργίες του κράτους (νομοθετική, δικαστική και εκτελεστική) 

ενισχύοντας την διαφάνεια και τη λαϊκή συμμετοχή στην κρατική λειτουργία. Έτσι η σημασία 

της ανοιχτής διακυβέρνησης είναι τόσο κοινωνική όσο και οικονομική αφού με την ελεύθερη 

πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια πληροφορία επιτυγχάνεται τόσο η διαφάνεια, η 

λογοδοσία της διοίκησης και η συμμετοχή των πολιτών στην κρατική λειτουργία, όσο και η 

αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μειώνοντας το 

κόστος της πρόσκτησης δεδομένων που είναι η πρώτη ύλη για την λειτουργία των 

περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών.  

        Στα πλαίσια της ανοιχτής διακυβέρνησης δημιουργείται ένα νέο θεσμικό και κανονιστικό 

πλαίσιο για τη λειτουργία της διοίκησης και καθιερώνονται εφαρμογές που θα συντελέσουν 

στην καλύτερη και ταχύτερη πληροφόρηση των πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή τεράστιο 

ρόλο παίζει η τεχνολογική ανάπτυξη της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που 

καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του κράτους και τη συμμετοχή του ως βασικό φορέα 

παροχής γνώσης στη νέα κοινωνία της πληροφορίας  που δημιουργείται. Στην Ελλάδα στα 

πλαίσια της προσπάθειας για ανοικτή δημόσια διοίκηση  λειτουργεί και τίθεται σε εφαρμογή 

τόσο το πρωτοπόρο πρόγραμμα "Διαύγεια" (diavgeia.gov.gr) όσο και η κεντρική διαδικτυακή 

πύλη για τη δημοσίευση των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης το data.gov.gr.. αλλά και 

άλλοι επίσημοι  διαδικτυακοί τόποι για την ανάρτηση επιμέρους θεματικών δεδομένων όπως 

το geodata.gov.gr για τα γεωχωρικά δεδομένα. 

     Με τον όρο ανοικτά δεδομένα εννοούμε τα δεδομένα που διατίθενται ελεύθερα και 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε με την 

προϋπόθεση ότι αναφέρονται οι δημιουργοί τους, προστατεύονται τα προσωπικά 

δεδομένα και τηρούνται οι κανόνες και οι περιορισμοί εθνικής ασφάλειας. Μερικά από 

τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τα ανοικτά δεδομένα είναι: η 

διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα, η επαναχρησιμοποίηση, η διανομή καθώς και η 

http://diavgeia.gov.gr/
http://geodata.gov.gr/
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καθολική συμμετοχή. Θα πρέπει λοιπόν τα δεδομένα  να είναι διαθέσιμα στον 

οποιονδήποτε, να είναι διαμορφωμένα κατά τέτοιο τρόπο που να είναι εύκολη η 

πρόσβαση ή η ανάγνωσή τους κυρίως μέσα από το διαδίκτυο και να μην υπόκεινται σε 

περιορισμούς ως προς τη χρήση ή την αναδιανομή τους από συγκεκριμένα άτομα ή 

ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η διασύνδεση μεταξύ διαφόρων 

συστημάτων δεδομένων και η δημιουργία μεγαλύτερων συνόλων έτσι ώστε να 

μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Η διαλειτουργικότητα ως η δυνατότητα 

των διαφόρων συνόλων δεδομένων να λειτουργούν μαζί,  να αναμειγνύονται και να 

εντάσσονται σε ευρύτερα σύνολα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δυνατότητα 

αξιοποίησης των ανοικτών δεδομένων.  

 

2.5 ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

      Βασικός παράγοντας για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η 

διαλειτουργικότητα.. Ως γενική έννοια η διαλειτουργικότητα αναφέρεται στη 

δυνατότητα συνεργασίας και συγχρονισμού πολλών και διαφορετικών συστημάτων. 

Στην ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση η διαλειτουργικότητα σημαίνει τη συνεργασία 

και το συγχρονισμό διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων έτσι ώστε αυτά να 

ανταλλάσσουν μεταξύ τους δεδομένα και πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρωθεί 

ένα έργο ή μια απαιτούμενη διαδικασία . Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων είναι
39

: 

-Διασυνδεδιμότητα: Η διασυνδεσιμότητα αναφέρεται στην δυνατότητα διασύνδεσης 

μεταξύ ξεχωριστών τεχνολογικών εφαρμογών καθώς και στη δυνατότητα επέκτασης 

της λειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος σε διαφορετικά τεχνολογικά 

συστήματα όπως κινητό τηλέφωνο και ψηφιακή τηλεόραση. 

-Τυποποίηση δεδομένων: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταλλαγή δεδομένων στα 

πλαίσια της διαλειτουργικότητας είναι η τυποποίηση δεδομένων σύμφωνα με ένα 

ενιαίο θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αποθήκευση, μεταφορά και 

επεξεργασία τους.   

                                                           
39

 Δεληγιάννης Γ. (2006).Η κοινωνία της Πληροφορίας και ο ρόλος των Διαδραστικών Πολυμέσων. 
Αθήνα. Εκδόσεις: Fagotto. (σελ. 22-23) 
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-Διαχείριση Περιεχομένου και μετά-δεδομένων: Η πρόσβαση στο περιεχόμενο ενός 

πληροφοριακού συστήματος δε μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη. Θα πρέπει να υπάρχει 

διαβάθμιση όσον αφορά την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένων και ιδίως σε όσα 

αναφέρονται σε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. 

-Προδιαγραφές Πρόσβασης: Τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να είναι 

ευέλικτα και να έχουν τη δυνατότητα επέκτασης της πρόσβασης σε άλλα συστήματα 

προκειμένου να καλύψουν μελλοντικές ανάγκες. 

    Η Ε.Ε. αναγνωρίζοντας το σημαίνοντα ρόλο της διαλειτουργικότητας για τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό των επιμέρους κρατών της εξέδωσε από το 2010 το 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την 

ανάπτυξη της Διαλειτουργικότητας στα επιμέρους κράτη - μέλη της. Για την Ε.Ε. η 

διαλειτουργικότητα των δημόσιων οργανισμών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ τους όπως και με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και καλύπτει όλες τις πτυχές 

του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνοντας τέσσερα 

(4) επίπεδα:
40

  

Νομικό: Σε νομικό επίπεδο επιτρέπει την άρση των νομικών εμποδίων για τη 

λειτουργία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως για παράδειγμα την εξάλειψη 

νομικών περιορισμών για τη  χρήση και την επεξεργασία των δημόσιων δεδομένων. 

Οργανωτικό: Σε οργανωτικό επίπεδο επιτρέπει τη δημιουργία συμφωνιών σε επίπεδο 

οργάνωσης όπως για παράδειγμα μεταξύ των οργανισμών για τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης τους . 

Σημασιολογικό: Σε σημασιολογικό επίπεδο δίνει τη δυνατότητα χρήσης κοινών όρων 

μεταξύ των διαφόρων συστημάτων όπως για παράδειγμα στην περιγραφή των 

δεδομένων που ανταλλάσσονται 

Τεχνικό: Στο επίπεδο αυτό  επιτρέπει το συγχρονισμό και τη συνεργασία σε ζητήματα 

τεχνικής φύσεως όπως γι παράδειγμα τη δημιουργία κατάλληλης τεχνολογικής 

                                                           
40

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο, Το Συμβούλιο, 
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(Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας – Στρατηγική εφαρμογή). Βρυξέλλες, 23.3.2017  
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υποδομής για την αδιάκοπη  ροή πληροφοριών  μεταξύ των πληροφοριακών 

συστημάτων. 

  

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

      Η προστασία της ιδιωτικότητας του ατόμου η οποία αφορά την προστασία από τη 

συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι από τα πιο 

κρίσιμα θέματα που τίθενται στον σύγχρονο κόσμο του διαδικτύου και των 

τηλεπικοινωνιών.  

    Με τον όρο “Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”, εννοούμε  

    "κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από 

τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων".  

        και   “ευαίσθητα δεδομένα”, νοούνται "τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή 

εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 

πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική 

πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και 

στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων."41 

    Σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679 στα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που προστατεύονται στα πλαίσια της Ε.Ε. περιλαμβάνεται 

κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο ή που μπορεί 

άμεσα ή έμμεσα να το ταυτοποιήσει, με την αναφορά σε κάποιο αναγνωριστικό 

στοιχείο της ταυτότητας του, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης ή 

σε στοιχεία που αφορούν τη σωματική, ψυχολογική, οικονομική, ή κοινωνική 

κατάσταση του εν λόγω φυσικού προσώπου. Ως φυσικό πρόσωπο αντιμετωπίζεται 

νομικά και μια μονοπρόσωπη εταιρεία ή μια ατομική επιχείρηση. 

                                                           
41

Ν. 2472/97 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" αρ. 2 
παρ. α , β. (ΦΕΚ 50/10-04-1997 τ.Α΄). 
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3.2. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

   Κατά το Σύνταγμα η ιδιωτική ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Με το άρθρο 9 

παραγρ. 1 του Συντάγματος κατοχυρώνεται το απαραβίαστο της ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής του ατόμου. Η ιδιωτική ζωή του ατόμου η οποία αντιπαρατίθεται 

στη δημόσια (επαγγελματική ή κοινωνική ζωή) περιλαμβάνει κυρίως τις πληροφορίες 

που αναφέρονται στη ζωή ενός ατόμου ως ιδιώτη και στις οποίες δεν μπορεί να 

διεισδύσει το κράτος γιατί αποτελούν τον πυρήνα της ιδιωτικής ζωής. Το δικαίωμα 

στην ιδιωτικότητα αποτελεί ένα ατομικό, αμυντικό δικαίωμα καθώς δημιουργεί την 

αξίωση απέναντι στην πολιτεία για αποχή από οποιαδήποτε πράξη που είναι ικανή να 

θίξει τη δυνατότητα του ατόμου να ελέγχει τις πληροφορίες που τον αφορούν.
42

 

    Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα υπογραμμίζεται και από το άρθρο 9Α του 

Συντάγματος το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα προστασίας του ατόμου από την 

επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 

"καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με 

ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει". Επίσης στο 

ίδιο το άρθρο τίθεται η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων από 

ανεξάρτητη αρχή η οποία συγκροτείται και λειτουργεί, όπως ο νόμος ορίζει.  

      Το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων  προέκυψε ως απάντηση στη 

δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων που αφορούν την προσωπική ζωή του ατόμου 

και τα οποία καταγράφονται μέσα από το διαδίκτυο. Συνίσταται κατά το άρθρο αυτό 

στο δικαίωμα του ανθρώπου να προσδιορίζει  το ίδιο το περιεχόμενο των 

πληροφοριών που επιθυμεί να γίνουν αντικείμενο ηλεκτρονικής επεξεργασίας.     

   Πέρα από τη συνταγματική κατοχύρωση το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει τεθεί από τους παρακάτω 

νόμους: 

                                                           
42

 Παναγοπούλου- Κουτνατζή Φ. (2011). "Η Διαύγεια στη δημόσια διοίκηση υπό το πρίσμα της 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" (σελ. 685-686). 
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- Ν. 2472/1997 " περί προστασίας του ατόμου  έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα" με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η 

Ευρωπαϊκή Οδηγία  95/46/ΕΚ  

- Ν. 3471/2006 "προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών" με τον οποίο εναρμονίζεται η 

ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.  

   Ο νόμος Ν. 2472/1997 μετά την έκδοση του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καταργείται, τουλάχιστον όσον αφορά τις διατάξεις εκείνες 

που δεν είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο νέο Γενικό Κανονισμό. Με το νέο 

Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 "Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών" ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 σε 

όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. επιδιώκεται η δημιουργία ενός ισχυρού και συνεκτικού 

πλαισίου "προστασίας των δεδομένων στην Ένωση, υποστηριζόμενο από αυστηρή 

εφαρμογή της νομοθεσίας, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί η αναγκαία 

εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει στην ψηφιακή οικονομία να αναπτυχθεί στο σύνολο της 

εσωτερικής αγοράς"
43

. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δικών 

τους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να ενισχυθούν η ασφάλεια 

δικαίου και η πρακτική ασφάλεια για τα φυσικά πρόσωπα, τους οικονομικούς 

παράγοντες και τις δημόσιες αρχές.  

    Ωστόσο αναμένεται η έκδοση του εθνικού εφαρμοστικού νόμου του ΓΚΠΔ με τον 

οποίο επίσης ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η  Οδηγία 2016/680/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, 

                                                           
43 ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ. (27 Απριλίου 

 
2016).(Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων). (παραγρ.7). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 
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ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης - 

πλαίσιο 2008/977/ΔΕΤ του συμβουλίου και συμπληρωματικής διατάξεις». 

    Μερικές από τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις που τίθενται σύμφωνα με το νέο Γενικό 

Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 είναι: 

- Θεσμοθετείται ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για την επεξεργασία των δεδομένων 

ενισχύοντας έτσι την προστασία τους. 

-Ορίζει την ύπαρξη ξεκάθαρης συναίνεσης του υποκείμενου των δεδομένων 

προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων 

-Οι εταιρείες οι οποίες συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν 

να αποδεικνύουν και να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα τεχνικά και οργανωτικά 

χαρακτηριστικά των συστημάτων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και να αποδεικνύουν 

σε περίπτωση ελέγχου ότι τηρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

-Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποκτάει ευρύτερη έννοια και περιλαμβάνει 

"κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση 

αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η 

διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση 

πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή 

διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή". 
44 . 

-Καταργείται η υποχρέωση γνωστοποίησης στην Α.Π.Δ.Π.Χ. των υπεύθυνων 

επεξεργασίας των δεδομένων και αντικαθίσταται από την υποχρέωση των υπευθύνων 

να τηρούν αρχεία όλων των δεδομένων για τα οποία είναι υπεύθυνοι και οι 

εκτελούντες την επεξεργασία να τηρούν αρχεία όλων των δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας που εκτελούνται. 

                                                           
44 

Σχέδιο Νόμου για τα Προσωπικά Δεδομένα. άρθρ. 3  παρ.1,β.                                       

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wp-

content/uploads/downloads/2018/02/sxedio_nomou_prostasia_pd.pdf 
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-Εισάγεται η υποχρέωση για τον ορισμό Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων  από τους 

Υπεύθυνους Επεξεργασίας αλλά και από όσους εκτελούν την επεξεργασία.  

-Τίθενται αυστηρότερα πρόστιμα και αποζημιώσεις για παράβαση των διατάξεων που 

αφορούν τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επεξεργασίας αλλά και για παραβάσεις που 

αφορούν τη παραβίαση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και των αρχών 

που διέπουν την επεξεργασία και τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων  σε τρίτη 

χώρα ή σε διεθνή οργανισμό τα οποία είναι σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 

2016/679. 

-Ενισχύονται τα δικαιώματα του υποκείμενου των προσωπικών δεδομένων, καθώς 

κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι παραβιάζονται τα προσωπικά του δεδομένα μπορεί να 

προβεί σε καταγγελία σε οποιαδήποτε εποπτική αρχή και να στραφεί τόσο κατά του 

υπεύθυνου επεξεργασίας όσο και κατά εκείνου που εκτελεί την επεξεργασία. 

-Διευρύνονται τα δικαιώματα του υποκείμενου των δεδομένων καθώς κατοχυρώνεται 

πλέον ρητά το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη δηλαδή στη διαγραφή των προσωπικών 

πληροφοριών στον ψηφιακό κόσμο. 

 

3.3  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ 

ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ   

   Το δικαίωμα  προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντάσσεται στα πλαίσια του 

δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής το οποίο κατοχυρώνεται τόσο από την 

Ε.Σ.Δ.Α. όσο και από διεθνείς συμβάσεις
45

: 

-Στην παραγρ. 1 του άρθρου 8 της Ε.Σ.Δ.Α. (4-11-1950) κατοχυρώνεται το δικαίωμα 

σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας 

του. 

-"Η σύμβαση 108" (28-01-1981) του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των 

προσώπων έναντι της αυτοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

                                                           
45 Τζέμος Β..(2015)."Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ". Αθήνα. Εκδόσεις: Νομική 

Βιβλιοθήκη.(σελ.99). 
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χαρακτήρα είναι η πρώτη διεθνής νομικά δεσμευτική πράξη που αφορά ρητά την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων
46

 . 

-Στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

-Από το άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα ανθρώπινα Δικαιώματα του 

Ο.Η.Ε. (10-12-1948) όπου διακηρύσσεται το δικαίωμα προστασίας του ατόμου από 

αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, στην οικογένεια, την κατοικία ή την 

αλληλογραφία. 

-Από το άρθρο 17 του διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 

(16-12-1966) όπου αναφέρεται το δικαίωμα του ανθρώπου να μην υπόκειται σε 

αυθαίρετες ή παράνομες παρενοχλήσεις της ιδιωτικής του ζωής, της οικογένειας , της 

κατοικίας ή της αλληλογραφίας του. 

   Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ενωσιακό δίκαιο εξειδικεύεται μέσα 

από οδηγίες και  κανονισμούς της Ε.Ε..: 

- Κανονισμός (ΕΚ) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18-

12-2008), σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα της Κοινότητας και την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

-Από την οδηγία 95/46/Ε.Κ. (24-10-1995) για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών  η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το 

Ν.2472/1997 " περί προστασίας του ατόμου  έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα" 

-Από την οδηγία 2002/58/Ε.Κ. (12-07-2002) περί επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 

Ν. 3471/2006 "προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 

ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών" 

                                                           
46

 Λαζακίδου Α., ό. π.,   (σελ.54) 
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-Από το νέο Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 "για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κι για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών" ο οποίος αντικαθιστά την οδηγία  95/46/ΕΚ καθώς 

κι την εθνική νομοθεσία που την έχει ενσωματώσει δηλαδή το Ν.2472/1997 και όπως 

προαναφέρθηκε έχει άμεση εφαρμογή από της 25-05-2018 σε όλα τα κράτη μέλη της 

Ε.Ε..  

 

3.4 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

        H δημιουργία της κοινωνίας της πληροφορίας εγείρει θέματα κατά πόσο  το 

δικαίωμα στην ιδιωτικότητα είναι δυνατόν να προστατευτεί. Καθώς η λειτουργία του 

διαδικτύου κατακλύζει τόσο τη δημόσια όσο και την ιδιωτική ζωή η διακίνηση 

προσωπικών πληροφοριών θεωρείται πλέον αναπόφευκτη. Η διακινούμενη 

πληροφορία συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων χαρακτηρίζει τη 

μετάβαση στην εποχή της μετα-πληροφορίας ως δομικό στοιχείο του δικτυακού 

καπιταλισμού
47

 . Τα όρια μεταξύ της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής γίνεται όλο και πιο 

δύσκολο να οριστούν ενώ καθίσταται αναγκαία η ρύθμιση της διακίνησης της 

πληροφορίας κατά τη λειτουργία της δημόσιας σφαίρας, όπως στις περιπτώσεις της 

επαφής  του ατόμου με την κρατική εξουσία. Σταδιακά διαμορφώνεται μια νέα γενιά 

δικαιωμάτων με αφετηρία και σημείο αναφοράς την πληροφορία. Τα δικαιώματα αυτά 

κατηγοριοποιούνται σε δύο γενικές κατηγορίες: α) στα δικαιώματα πρόσβασης στα 

τεχνολογικά μέσα και στην πληροφορία και β) στα δικαιώματα προστασίας της 

πληροφορίας στην οποία εντάσσεται το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και το δικαίωμα 

στην ανωνυμία. Αυτή η τρίτη γενιά δικαιωμάτων οριοθετεί τη δράση των ατόμων σε 

μια νέα κοινωνία και ένα νέο κράτος που βασίζονται όλο και περισσότερο στη 

διακίνηση της πληροφορίας
48

. 

                                                           
47

 Νούσκαλης Γ. (2007).Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων. Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις: 
Σάκκουλα (σελ.1-2) 
48

 Μήτρου Λ., ό. π.,  (σελ.63-64) 
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    Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα περιλαμβάνει την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή 

του ατόμου και εξασφαλίζει στα άτομα ένα πλαίσιο στο οποίο δεν μπορεί κανείς να 

εισχωρήσει και το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Για το 

σκοπό αυτό πρέπει η ιδιωτική σφαίρα του να προφυλάσσεται και να δίνεται η 

δυνατότητα στο άτομο να διατηρεί προσωπικές ή ακόμα και επαγγελματικές επαφές, 

χωρίς να διεισδύει το κράτος σε αυτές. Η αναγνώριση όμως της ιδιωτικότητας δεν 

ισχύει όταν το άτομο συνδέεται με το δημόσιο βίο ή με άλλα προστατευόμενα δημόσια 

συμφέροντα. Η κατηγορία των δημόσιων προσώπων μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα προσώπων, από εκλεγμένους φορείς πολιτειακών οργάνων, δημόσιους 

υπαλλήλους και λειτουργούς και γενικά πρόσωπα που επηρεάζουν την κρατική δράση, 

όπως ιδιώτες που συμμετέχουν περιστασιακά στην άσκηση δημόσιας εξουσίας (π.χ. ως 

μέλη επιτροπών ή συμβουλίων της διοίκησης ή ως ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων).
49

 

    Η είσοδος της τεχνολογίας στη δημόσια διοίκηση και το κράτος που επιτυγχάνεται 

με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθιστά το κράτος και ειδικότερα τις υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα ως ένα βασικό διακινητή πληροφοριών συμπεριλαμβανομένων και 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται σε όλους τους πολίτες οι οποίοι 

έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή με τη διοίκηση.  

    Τα ερώτημα που τίθενται είναι κατά πόσο η λειτουργία της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών της όπως για παράδειγμα, το 

πρόγραμμα "Διαύγεια" ή η λειτουργία των ανοικτών δεδομένων υπηρετώντας τις 

αρχές της διαφάνειας δηλαδή της φανερής δράσης της διοίκησης και του γενικότερου 

δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να οδηγήσουν σε περιορισμό του δικαιώματος 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η αρχή της αναλογικότητας η οποία 

"συνίσταται στην απαίτηση της ύπαρξης εύλογης σχέσης μεταξύ του νόμιμου σκοπού που 

επιδιώκεται με τον περιορισμό του δικαιώματος και της έντασης, έκτασης και διάρκειας 

αυτού του περιορισμού"
50

 αποτελεί το αναγκαίο μέτρο που θα κρίνει τον περιορισμό 

της προστασίας των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου 

συμφέροντος. Όπως αναφέρεται στην παραγρ. 4 το νέου ΓΚΠΔ  
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 Ό. π. Παναγοπούλου - Κουτνατζή Φ. (σελ. 687) 
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 Μήτρου Λ. - Χρήστου Β. κ.α. (2008). " Νέες Τεχνολογίες και Ανθρώπινα Δικαιώματα" Αθήνα -
Κομοτηνή. Εκδόσεις: Σάκκουλα ( σελ.101) 
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" Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να προορίζεται να 

εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα· πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία 

του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με την 

αρχή της αναλογικότητας".
51

  

    Έτσι η διαδικτυακή ανάρτηση για παράδειγμα των κυβερνητικών πράξεων μέσα 

από το πρόγραμμα "diavgeia.gov.gr" στα πλαίσια λειτουργίας της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και η συνακόλουθη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων θα ήταν 

αναλογική εφόσον θα είχε επιτευχθεί η αρχή της φανερής δράσης της διοίκησης 

εφόσον ο σκοπός της διαδικτυακής ανάρτησης είναι η ενημέρωση σχετικά με τις 

αποφάσεις της διοίκησης και τα αίτια που οδήγησαν στη λήψη των αποφάσεων.
52

 

Επιπλέον τίθενται ερωτήματα κατά πόσο παρόμοιες διαδικασίες κατά την εφαρμογή 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι κατάλληλες και αναγκαίες προκειμένου να 

εξυπηρετήσουν τους στόχους της διαφάνειας και του γενικότερου δημόσιου 

συμφέροντος τους οποίους υπηρετούν και υπό το πρίσμα αυτό κρίνονται αναλογικά 

επιβεβλημένες.  

   Σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πρέπει να αναζητιέται θα πρέπει να είναι η 

εναρμόνιση των διαφορετικών συμφερόντων και η επιλογή λύσεων όπου το δημόσιο 

συμφέρον θα εξυπηρετείται χωρίς να θίγεται το δικαίωμα προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51
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3.5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Π.Δ.Π.Χ.  ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

   Η δημοσιοποίηση από τη διοίκηση στο διαδίκτυο πληροφοριών που περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων συνιστά παραβίαση του 

συνταγματικού δικαιώματος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η οποία 

έχει κριθεί με βάση την αρχή της αναλογικότητας εφόσον εξυπηρετούνται λόγοι 

δημοσίου συμφέροντος. Για την ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

η αναλογικότητα περιλαμβάνει τις εκφάνσεις της αναγκαιότητας και της 

αναλογικότητας οι οποίες αποτελούν τα βασικά κριτήρια νομιμότητας για την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και αποτελούν βασικούς άξονες της αρχής 

για την εξέταση των σχετικών υποθέσεων.
53

Στη συνέχεια αναφέρουμε δύο 

παραδείγματα αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα που αναφέρονται σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ειδικότερα 

στο κατά πόσο νομιμοποιείται η διοίκηση για την ανάρτηση στο διαδίκτυο 

προσωπικών δεδομένων χωρίς την έγκριση του υποκείμενου των δεδομένων αυτών:
54

 

   α)Γνωμοδότηση 1/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια)  

    Η Α.Π.Δ.Π.Χ. κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με το προσχέδιο του Ν. 

3861/2010 ο οποίος αφορά την υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο διοικητικών 

πράξεων (νόμων, κυβερνητικών πράξεων και ατομικών διοικητικών και κανονιστικών 

πράξεων συγκεκριμένων κατηγοριών) του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που δημοσιεύονται στην εφημερία της κυβερνήσεως και επιπλέον τη δωρεάν 

πρόσβαση των πολιτών στο Φ.Ε.Κ. . 

    Επί του ανωτέρω θέματος η Α.Π.Δ.Π.Χ έκρινε ότι στόχος του νομοσχεδίου  νόμου 

είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της νομοθετικής, κυβερνητικής και διοικητικής 

δράσης και ότι η  αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου αποτελεί ένα 

πρόσφορο μέσο προς το σκοπό αυτό, εφόσον ο έλληνας νομοθέτης, κρίνει ότι υπάρχει 

ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας. Η αρχή της φανερής δράσης της Διοίκησης έχει 

αναδειχθεί σε συνταγματική επιταγή, διότι συνδέεται με το Κράτος δικαίου και με τη 
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 Αλικάτου Μ. (2014).Διαφάνεια από το Κράτος. Επιταγή ή απαγόρευση; Κειμένα εισηγήσεων. Αθήνα 
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δημοκρατική αρχή (βλ. ΣτΕ 2386/1970, 2338/1973, 1940/1983, 2233/1999, 602/2003, 

1208/2006, Πρ.Επ. 248/2007 κ.α.). Συγχρόνως με το άρθρο 5Α θεσπίζεται ρητά το 

ατομικό δικαίωμα στην πληροφόρηση και στη συμμετοχή στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Επίσης στο άρθρο 10 παρ. 3 προβλέπει η υποχρέωση χορήγησης 

δημοσίων εγγράφων, ενώ σε μια σειρά άλλων άρθρων γίνεται ρητή αναφορά στη 

διαφάνεια, ως εγγύηση της δράσης των κρατικών οργάνων και των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 14 παρ. 9, 29 παρ. 2, 102 παρ. 5, 103 παρ. 7). Εφόσον 

υπάρχει  σύγκρουση της διαφάνειας με άλλα συνταγματικώς προστατευόμενα 

δικαιώματα, όπως π.χ. η ιδιωτική ζωή και η προστασία προσωπικών δεδομένων του 

ατόμου, ανήκει καταρχήν στην κυριαρχική εξουσία του νομοθέτη να προχωρήσει στις 

σχετικές επιλογές, σεβόμενος την αρχή της αναλογικότητας (άρθρ. 25 παρ. 1 Σ.).  

    Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση η Αρχή δέχεται μεν την ύπαρξη κινδύνων για 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων με την ανάρτηση των πράξεων στο 

διαδίκτυο όμως εφόσον αυτή βασίζεται σε νόμο και δε δημοσιοποιούνται ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα θεωρείται καταρχήν νόμιμη. Επιπλέον η Αρχή έθεσε επιμέρους 

θέματα όσον αφορά την ανάρτηση: α) Η ανάρτηση πρέπει να γίνεται αμελλητί εφόσον 

η ισχύς των πράξεων συνδέεται με την ανάρτησή τους και ειδικά για όσες από αυτές 

δεν δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. β) Δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς 

σκοπούς γ) Δε θα πρέπει να αναρτώνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δ) Θα πρέπει 

να υπάρχει χρονικό όριο για την ανάρτηση ιδιαίτερα για τις ατομικές διοικητικές 

πράξεις ε)Να υπάρχει η δυνατότητα δημοσίευσης περίληψης ορισμένων πράξεων. 

    Επιπλέον σχετικά με τη δημοσίευση αποτελεσμάτων διαγωνισμών από τον ΑΣΕΠ η 

Αρχή παρέμεινε στην υπ αρ. 15/2005 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία 

δημοσιεύονται τα ονόματα μόνο των επιτυχόντων και όσων αφορά τις υπηρεσιακές 

μεταβολές των υπαλλήλων θα αναρτώνται μόνο περιληπτικά σύμφωνα με την υπ αρ. 

54/2003 απόφαση της Αρχής. 

β)Γνωμοδότηση 1/2011(Ανάρτηση φορολογικών δεδομένων στην ιστοσελίδα της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ). 

    Η γνωμοδότηση 1/2011 της Α.Π.Δ.Π.Χ. αναφέρεται σε ερώτημα που τέθηκε από τη  

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αν είναι νόμιμη η δημοσίευση στην 

ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. των φορολογικών καταλόγων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 8 παρ. 20 του Ν. 3842/2010   
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    Η ανάρτηση σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο θα πρέπει να γίνεται σε δύο 

διαφορετικές τεχνικές εφαρμογές. Η πρώτη εφαρμογή θα είχε ως στόχο την πάταξη 

της φοροδιαφυγής και τη δημιουργία κλίματος πίεσης στους φορολογούμενους 

προκειμένου να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ενώ η δεύτερη 

εφαρμογή θα είχε στόχο την εγκυρότητα των συναλλαγών και αποτελεί μια υπηρεσία 

επαλήθευσης στοιχείων με σκοπό την αποφυγή συναλλαγών με πλαστά στοιχεία. 

    Επί του ανωτέρω ερωτήματος η Αρχή γνωμοδότησε ότι με την ανάρτηση καταλόγου 

φορολογούμενων συνίσταται έντονος περιορισμός του δικαιώματος προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων από το οποίο πλήττονται και οι ειλικρινείς φορολογούμενοι 

ενώ υπάρχει και κίνδυνος για περαιτέρω χρήση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών 

μετά την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο. Επιπλέον έκρινε ότι το μέτρο αυτό υπερβαίνει 

την αρχή της αναλογικότητας ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.  
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4. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

4.1. Ε.Ε. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

        Η Ε.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως προς την 

ενίσχυση και προώθηση των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης (διαφάνεια, 

συμμετοχή, υπευθυνότητα/λογοδοσία, αποτελεσματικότητα, συνοχή) και τη μεγάλη 

ώθηση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της οικονομικής 

ανάπτυξης των ευρωπαϊκών κρατών. Έτσι προωθεί την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης τόσο σε επίπεδο εσωτερικής  λειτουργίας της Ε.Ε. όσο και σε εθνικό 

επίπεδο του ηλεκτρονικού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης των ευρωπαϊκών 

κρατών. "Γι αυτό άλλωστε η εφαρμογή πρακτικών Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης 

σε επίπεδο ΕΕ δεν αποτελεί μια περιστασιακή επιδίωξη των επιμέρους κρατών, αλλά, 

αντίθετα, αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια".
55

   

    Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί βασική στρατηγική  

επιδίωξη για την Ε.Ε.. Η εφαρμογή της προωθείται εντός των θεσμικών οργάνων της 

ΕΕ με στόχο τον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής διοίκησης της Ένωσης και τη 

βελτίωση της επικοινωνίας των ευρωπαϊκών οργάνων μεταξύ τους, με τα άλλα κράτη 

μέλη αλλά και με τους πολίτες, παρέχοντας καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες σε πολίτες 

και επιχειρήσεις. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την καλύτερη και 

αμεσότερη πληροφόρηση των πολιτών της Ένωσης μέσα από την ηλεκτρονική 

διάθεση της νομοθεσίας και άλλων επίσημων εγγράφων της Επιτροπής καθώς και την 

καθιέρωση Διαδραστικής Χάραξης Πολιτικής (Interactive Policy Making) που 

επιτρέπει τη διαδραστική σχέση με τους πολίτες της ένωσης όσον αφορά τη χάραξη 

πολιτικών (με άμεση ανατροφοδότηση και παρουσίαση σε άμεση σύνδεση) με στόχο 

τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθμίσεων. Ο μετασχηματισμός της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σε eCommision περιλαμβάνει τη λειτουργία ηλεκτρονικών πυλών οι οποίες 

θα καλύπτουν όλο το φάσμα των θεματικών πληροφοριών και διαδραστικών 

υπηρεσιών σχετικά με τις πολιτικές και δραστηριότητες της Ένωσης.
56
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   Παράλληλα προωθείται η εφαρμογή και ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

στα Ευρωπαϊκά κράτη μέσα από τη χάραξη σχεδίων δράσης που περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένους στόχους και δράσεις. Τέτοια σχέδια δράσης περιλαμβάνονται στο 

eEurope 2002 και εν συνεχεία το eEurope 2005 καθώς και το στρατηγικό σχέδιο 

πλαίσιο i2010-Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας.  

 

4.2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

 4.2.1. Η σύνοδος της Λισσαβόνας 

     Η ανάπτυξη του Ιντερνέτ και των νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του ΄90 οδήγησαν την Ε.Ε. στην υιοθέτηση πολιτικών που θα οδηγούσαν 

στη μεγαλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου στη Λισσαβόνα το Μάρτιο του 2000 τέθηκε ως στρατηγικός στόχος για 

την επόμενη δεκαετία η δημιουργία της ΕΕ ως της ανταγωνιστικότερης και 

δυναμικότερης οικονομίας της γνώσης στον κόσμο, η οποία θα ήταν ικανή για 

βιώσιµη οικονομική  ανάπτυξη και θα εξασφάλιζε  περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.  Για τη δημιουργία της νέας ψηφιακής 

οικονομίας της γνώσης θεωρήθηκε απαραίτητη η εκπόνηση ενός προγράμματος 

δράσης για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής Ευρώπης. Η πρόσβαση στην νέα 

κοινωνία της   πληροφορίας πολιτών και επιχειρήσεων θεωρήθηκε αναγκαία 

προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να 

αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και να εκσυγχρονιστεί προκείμενου να συμβάλλει 

στην ηλεκτρονική πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία και να ενισχύσει τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση.   
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    Συγκεκριμένα στη σύνοδο της Λισσαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μεταξύ 

άλλων κάλεσε το Συμβούλιο και  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εγκρίνουν όσο 

γίνεται πιο σύντομα εντός του 2000, τα εξής μέτρα
57

: 

-Κατάλληλη νομοθεσία για την ύπαρξη του νομικού πλαισίου  για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και την 

διεκπεραίωση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσω του διαδικτύου. 

- Να δημιουργηθεί εντός του 2001, το κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για τις 

τηλεπικοινωνίες έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική 

ανταπόκριση των κρατών μελών στις απαιτήσεις που αφορούν τις συχνότητες των 

μελλοντικών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Πλήρως ολοκληρωμένες και 

φιλελευθεροποιημένες αγορές τηλεπικοινωνιών έως τα τέλη του 2001. 

− Να τονωθεί ο ανταγωνισμός, στον τομέα των τοπικών δικτύων πρόσβασης 

πριν από το τέλος του 2000 και τα κράτη μέλη από κοινού με την επιτροπή  να 

συμβάλουν στην ουσιαστική μείωση των δαπανών χρήσης του Διαδικτύου, 

− Να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα 

πολυµέσα όλων των σχολείων της Ένωσης έως το τέλος του 2001, και την 

εξοικείωση του διδακτικού προσωπικού µε τη χρήση του διαδικτύου και των 

πολυµέσων μέχρι τα τέλη του 2002. 

− Να υπάρχει γενικευμένη ηλεκτρονική πρόσβαση στις βασικές δημόσιες 

υπηρεσίες μέχρι το 2003. 

− Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη, να ενθαρρύνουν, τη δημιουργία φθηνών, 

διασυνδεδεμένων δικτύων υψηλής ταχύτητας για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και  την ανάπτυξη της πιο εξελιγμένης 

τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και 

το περιεχόμενο αυτών των δικτύων. Το πρόγραμμα δράσης eEurope να 

εξειδικεύεται με περαιτέρω ειδικούς στόχους. 

   Το πρόγραμμα δράσης που τελικά εκπονήθηκε για μια ηλεκτρονική Ευρώπη 

(e Europe Action Plan) εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Feira, τον Ιούνιο 

του 2000. 
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   Ακολούθησαν τα σχέδια δράσης "eEurope 2002, Κοινωνία πληροφοριών για 

όλους" , "eEurope 2005" και το στρατηγικό πλαίσιο i2010 (Ευρωπαϊκή  

Κοινωνία της Πληροφορίας 2010). Με τα σχέδια αυτά αναθεωρούνται και 

επικαιροποιούνται οι στόχοι για τον ηλεκτρονικό μετασχηματισμό της 

Ευρώπης που τέθηκαν στη σύνοδο της Λισσαβόνας. 

 

 

4.2.2 Σχέδιο δράσης i2010 (Ευρωπαϊκή  Κοινωνία της 

Πληροφορίας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση) 

    Η πολιτική της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έως το 2010 

περιγράφεται αρχικά στο σχέδιο δράσης i2010 (Ευρωπαϊκή  Κοινωνία της 

Πληροφορίας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση) το οποίο είχε ως στόχο 

την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην Ευρώπη και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου αυτού. Στηρίζεται στην υπουργική δήλωση 

που υιοθετήθηκε στην 3η υπουργική διάσκεψη για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση (Νοέμβριος 2005, Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο). Στο σχέδιο 

αυτό που ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2016 

καταγράφονται οι αρχές και οι κατευθύνσεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.. Συγκεκριμένα το σχέδιο 

δράσης τονίζει τη σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την ανάπτυξη 

της Ευρώπης και θέτει τις βασικές κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση ως εξής
58

:  

- Τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών 

- Την παροχή καλύτερων και ασφαλέστερων δημόσιων υπηρεσιών  

- Την κάλυψη των επιχειρηματικών απαιτήσεων για λιγότερη γραφειοκρατία. 

-Την εξασφάλιση της διασυνοριακής συνεργασίας των δημοσίων υπηρεσιών 

έτσι ώστε να υποστηριχτεί η κινητικότητα στην Ευρώπη. 

Οι Στόχοι του σχεδίου δράσης i2010 αναφέρονται ως εξής: 
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 Σχέδιο δράσης i2010 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j 
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- να επωφεληθούν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις από τα πλεονεκτήματα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,· 

- να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν 

δημιουργεί εμπόδια στην εσωτερική αγορά, λόγω της έλλειψης 

λειτουργικότητας,· 

- να επεκταθούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο 

επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επιτρέποντας οικονομίες κλίμακας. 

   Οι βασικές προτεραιότητες του σχεδίου είναι: 

-Πρόσβαση σε όλους. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η μείωση των 

δυσκολιών που συναντάνε τα άτομα που μειονεκτούν ως προς την πρόσβαση 

στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Βασική δέσμευση του σχεδίου 

αποτελεί ο στόχος ότι ως το 2010 όλος ο πληθυσμός μαζί με τις μειονεκτικές 

ομάδες θα έχει σε μεγάλο βαθμό πρόσβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

- Αυξημένη αποτελεσματικότητα. Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να αυξήσουν 

την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα κάνοντας χρήση καινοτόμων 

τεχνολογιών που θα μειώσουν τη διοικητική επιβάρυνση ως το 2010.  

   - Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με ισχυρό αντίκτυπο. Υπηρεσίες 

που αποτελούν παραδείγματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με σημαντική 

επίπτωση στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις  και τη διοίκηση όπως οι 

ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει άμεσα να προωθηθούν από τα 

κράτη μέλη. 

- Εφαρμογή εργαλείων-κλειδιών: τα διαλειτουργικά  συστήματα διαχείρισης 

ηλεκτρονικής ταυτότητας (e-ID) για την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες,  

η ηλεκτρονική θεώρηση εγγράφων και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 

- Αυξημένη συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα 

πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση των ΤΠΕ από τη δημόσια διοίκηση που 

συμβάλλουν στην αύξηση συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή. 
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 4.2.3    Σχέδιο δράσης 2011-2015 σύμφωνα με τη διακήρυξη 

του Malmο 

       Οι αρμόδιοι υπουργοί που είναι υπεύθυνοι για την πολιτική της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συναντήθηκαν στη 

ευρωπαϊκή διάσκεψη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που 

πραγματοποιήθηκε στο Malmo της Σουηδίας και στις 18 Νοεμβρίου 2009 

κατέληξαν στην Υπουργική Δήλωση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η 

Δήλωση αυτή  παρουσιάζει τις προτεραιότητες, τις πολιτικές και τους στόχους 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ε.Ε. για τη χρονική περίοδο 2010-

2015. Με βάση τις αρχές που διατυπωθήκαν στο Malmo εκπονήθηκε το 

δεύτερο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ανακοινώθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2010, ενσωματώνοντας τους 

στόχους που έθεσε η επιτροπή Υπουργών στο Malmo της Σουηδίας. 

    Οι στόχοι που τίθενται για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

το χρονικό διάστημα 2011 έως το 2015 είναι οι εξής:
59

 

- Να βελτιωθούν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  έτσι ώστε να 

καλύπτουν στις διαφορετικές ανάγκες  των χρηστών, ενισχύοντας τη 

συμμετοχή όλων των ψηφιακά αποκλεισμένων ομάδων και συμβάλλοντας 

στην αύξηση της εμπιστοσύνης, της ικανοποίησης των χρηστών και την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών . 

Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτους 

φορείς όπως για παράδειγμα οι επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών έτσι 

ώστε να δημιουργηθούν εξατομικευμένες δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες θα 

είναι πιο ευέλικτες, καινοτόμες και αποτελεσματικές. Πολλή σημαντική 

θεωρείται η αύξηση της διαθεσιμότητα πληροφοριών του δημόσιου τομέα 

προς  επαναχρησιμοποίηση, η ενίσχυση της διαφάνειας των δημόσιων 

διαδικασιών και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στις διαδικασίες 

δημόσιων πολιτικών . 

- Να ενισχυθεί η κινητικότητα στην ενιαία αγορά, μέσω της απρόσκοπτης 

λειτουργίας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέχοντας υπηρεσίες 
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agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf 



54 
 

ενίσχυσης  και διευκόλυνσης για τη σύσταση και λειτουργία μιας επιχείρησης 

όπως και για την εργασία , τις σπουδές, τη διαμονή και τη συνταξιοδότηση των 

ευρωπαίων πολιτών, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται μέσα στην Ένωση,   

αναπτύσσοντας διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 

βασίζονται σε πραγματικές, κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες. 

- Να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των διοικητικών 

υπηρεσιών μέσα από τη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τη μείωση 

του διοικητικού φόρτου για πολίτες και επιχειρήσεις, τη  βελτίωση της 

οργανωτικής διαδικασίας των διοικητικών διαδικασιών και την εξοικονόμηση 

φυσικών πόρων και ενέργειας. 

 - Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και εκείνα τα βασικά 

στοιχεία που θα επιτρέψουν την υλοποίηση των βασικών προτεραιοτήτων του 

προγράμματος, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες τεχνικές και νομικές 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

    Σύμφωνα με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  του σχεδίου δράσης για 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2011-2015 αναγνωρίζεται "ότι το Σχέδιο 

Δράσης είχε θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Συνέβαλε στη συνοχή των 

εθνικών στρατηγικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και στην ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών και τη διαλειτουργικότητα λύσεων μεταξύ των κρατών 

μελών. Συγκεκριμένα, οδήγησε στην ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων που είναι 

βασικά για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της χρήσης των δημόσιων 

υπηρεσιών. Ωστόσο, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν αποκομίζουν ακόμη 

πλήρως το όφελος από τις ψηφιακές υπηρεσίες που πρέπει να διατίθενται χωρίς 

δυσκολία σε ολόκληρη την ΕΕ."
60
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 4.2.4  Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση 2016-2020 

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα από δημόσια διαβούλευση που 

ολοκληρώθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2016 και στην οποία καταγράφηκαν οι 

απόψεις όλων  των φορέων (πολιτών, επιχειρήσεων, εκπροσώπων της 

δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα (διεθνές, πανευρωπαϊκό, εθνικό, 

περιφερειακό ή / και τοπικό) κατέθεσε το Μάιο του 2017 στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση για το 

χρονικό διάστημα 2016-2020. "Το νέο σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση 2016-2020 που προβλέπεται από τη στρατηγική ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς αποσκοπεί στην άρση των υφιστάμενων ψηφιακών φραγμών στην ενιαία 

ψηφιακή αγορά και στην αποτροπή περαιτέρω κατακερματισμού στο πλαίσιο του 

εκσυγχρονισμού των δημόσιων διοικήσεων"
61

. 

   Το σχέδιο δράσης 2016-2020 αντίθετα με το προηγούμενο σχέδιο δράσης για 

την περίοδο 2011-2015, περιλαμβάνει μέτρα που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο και αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την ψηφιακή αγορά.. Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του 

ανωτέρω σχεδίου "όλοι οι τομείς αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις τις 

οποίες θέτει η μετάβαση σε μια ψηφιακή κοινωνία. Δεν είναι μόνο ο ρυθμός 

αυτής της μετάβασης εκπληκτικός, αλλά και τα τεχνολογικά μέσα που είναι 

διαθέσιμα ή που πρόκειται πολύ σύντομα να είναι εφαρμόσιμα φαίνεται να 

προσφέρουν άγνωστες δυνατότητες. Οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να είναι 

έτοιμες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτήν τη διαδικασία μετασχηματισμού και 

να προετοιμάσουν καταλλήλως τις υπηρεσίες τους για το μέλλον "
62

. 
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 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
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      Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο αναφερόμενο σχέδιο δράσης 

κατηγοριοποιούνται σε τρεις τομείς: 

- Ψηφιοποίηση των δημοσίων διοικήσεων. 

- Διασυνοριακή ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλα τα διοικητικά επίπεδα. 

- Προστασία και ασφάλεια δεδομένων. 

      Συγχρόνως είναι  σημαντικό ότι "η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να 

προσδιορίσει συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους για το σχέδιο δράσης, βάσει 

δεικτών επιδόσεων, και να παρακολουθεί και να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στο 

Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή 

της".
63

 

        Στις 6 Οκτωβρίου 2017 στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και του 

ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης υπεγράφη στο Ταλίν της 

Εσθονίας από τους αρμόδιους υπουργούς που είναι υπεύθυνοι για την 

εφαρμογή της ψηφιακής πολιτικής στην Ε.Ε η ονομαζόμενη "Διακήρυξη για 

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Ταλίν" (Tallinn Declaration on 

eGovernment)
64

. Μέσα από τη διακήρυξη αναφέρεται η δέσμευση των 

Ευρωπαϊκών Κρατών για το ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης 

η οποία θα δώσει ώθηση στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Δίνεται 

έμφαση σε τομείς όπως η ψηφιακή αναγνώριση και ταυτοποίηση με την πλήρη 

εφαρμογή του Κανονισμού elDAS από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε..Ο 

κανονισμός elDAS αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση των χρηστών και τις 

ψηφιακές υπογραφές. Διασφαλίζει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών  τόσο με το δημόσιο όσο και με τον ιδιωτικό τομέα και 

αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την ψηφιακή δημόσια 

διοίκηση και οικονομία, εξασφαλίζοντας ένα ενιαίο νομικό καθεστώς  

ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επίσης αναφέρεται η υποχρέωση 

συμμόρφωσης των Ευρωπαϊκών Κρατών που υπογράφουν τη Διακήρυξη με 
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 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών).2017., 
(ό.π.).  
64

 EU 2017 Tallinn Declaration on eGovernment. https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-
10/Tallinn_eGov_declaration.pdf 



57 
 

την αρχή "μόνο μία φορά" ("one time only"). Σύμφωνα με τη λογική της αρχής 

"μόνο μία φορά" ("one time only") "το κράτος μπορεί να ζητά πληροφορίες από 

τους πολίτες μόνο μια φορά: για την έκδοση διπλώματος οδήγησης δεν έχει 

δικαίωμα να ξαναζητήσει διεύθυνση κατοικίας, η οποία για παράδειγμα έχει 

πιστοποιηθεί κατά την έκδοση ταυτότητας".
65

     

 

4.3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΡΑΤΗ  

      

      Οι  προσπάθειες της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως 

αποτυπώθηκαν μέσα από τα σχέδια δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

που υιοθετήθηκαν μετά τη σύνοδο της Λισσαβόνας το 2000 οδήγησαν τις 

ευρωπαϊκές χώρες σε ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΗΕ για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση "The United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-

Government to Support Transformation towards sustainable and resilient 

societies" η οποία διεξήχθη στις 19 Ιουλίου 2018 οι ευρωπαϊκές χώρες 

κατέχουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η Αμερική και η Ασία βρίσκονται σχεδόν στην ίδια θέση 

ως προς τα υψηλά και μεσαία επίπεδα του δείκτη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

ενώ πολλές αφρικανικές χώρες εξακολουθούν να αγωνίζονται για τη βελτίωση 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησής τους.
66
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    2018 E-Government Development Index  

 0                                                                           1 

Πηγή:UN. 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-

Survey-2018 

    Από τις χώρες της Ε.Ε. η Δανία βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ άλλων 

σαράντα χωρών οι οποίες αξιολογήθηκαν για την ηλεκτρονική ανάπτυξη των 

κυβερνήσεων τους σημειώνοντας πολύ υψηλά ποσοστά του δείκτη (EGDI 

Index Development-EGDI), ο οποίος μετρά τη χρήση τεχνολογιών 

πληροφοριών και επικοινωνιών από τις διάφορες χώρες για την παροχή 

δημόσιων υπηρεσιών. Ο Δείκτης καταγράφει το πεδίο και την ποιότητα των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την κατάσταση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής 

και τις υπάρχοντες ανθρώπινες δεξιότητες
67

. Στην πρώτη δεκάδα των χώρων 

με τις υψηλές επιδόσεις εκτός από τη Δανία βρίσκονται επίσης η Σουηδία, η 

Φιλανδία και η Γαλλία ενώ ακολουθούν ανάμεσα στις πρώτες δεκαπέντε η 
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Γερμανία και η Ολλανδία.  Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσαν 

σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης  σε σχέση και με την προηγούμενη έρευνα του 2016 αφού 

τέσσερις από τις 11 νέες χώρες της Ευρώπης που προσχώρησαν στην ομάδα 

υψηλών επιδόσεων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κατά το έτος 2018 

προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάμεσα τους βρίσκεται και η 

Ελλάδα. Οι χώρες αυτές πιο συγκεκριμένα είναι η Ελλάδα, η Πολωνία, η 

Μάλτα και η Πορτογαλία.  Ενώ στην κατηγορία των υψηλών επιδόσεων στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση προσχώρησε το 2018 και η Κύπρος. 

      Ωστόσο όπως επισημαίνεται στην αιτιολογικά έκθεση  για το "Σχέδιο 

Δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020" που 

κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάιο του 2017, παρά τις 

προσπάθειες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης το 

ποσοστό του ψηφιακού αναλφαβητισμού των πολιτών της ΕΕ παραμένει 

αρκετά υψηλό ενώ επίσης υψηλό είναι το τμήμα του πληθυσμού, 

συμπεριλαμβανομένων και των ηλικιωμένων που αρνούνται να 

χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες του δημοσίου στις συναλλαγές 

τους με τη δημόσια διοίκηση και η διαπίστωση αυτή ισχύει περισσότερο για το 

δημόσιο παρά για τον ιδιωτικό τομέα..
68

 Για αυτό το λόγο θεωρείται αναγκαία 

η ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις καθώς και η ενίσχυση των  προγραμμάτων ψηφιακής 

επιμόρφωσης τόσο του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης όσο 

και του λοιπού πληθυσμού, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ο αποκλεισμός 

τμημάτων της κοινωνίας.  
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5. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

5.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

    Η πορεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα όπως και στις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική στα πλαίσια της ΕΕ για την 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και τον εκσυγχρονισμό του κράτους που θα 

βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και θα δώσει ώθηση στην 

οικονομική ανάπτυξη. Έτσι οι διάφορες δράσεις που αναπτύσσονται για την εισαγωγή 

των ΤΠΕ εντάσσονται σε ευρύτερα ευρωπαϊκά στρατηγικά σχέδια της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής όπως η Στρατηγική της Λισσαβόνας, το e-Europe 2002, e-Europe 2005, i-

2010, Europa 2020 και συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.
69

 

     Από τη δεκαετία του 90 και έπειτα ξεκινούν οι πρώτες προσπάθειες για την 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση. Η πρώτη ουσιαστική 

προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την εφαρμογή των 

νέων τεχνολογιών έγινε με το επιχειρησιακό πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" το οποίο 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1994-1999 . Στο 

πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ" εντάχθηκαν σημαντικά έργα για τον ηλεκτρονικό 

μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης όπως η απόδοση του ΑΜΚΑ σε όλους τους 

έλληνες πολίτες. Ο ΑΜΚΑ καθιερώνει έναν ενιαίο αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης 

μέσω του οποίου μπορεί ο πολίτης να παρακολουθήσει όλη την ασφαλιστική του 

πορεία και τις παροχές υγείας. Επίσης εκσυγχρονίζονται, με την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών, διάφορες δημόσιες υπηρεσίες όπως το ΙΚΑ και ξεκινά η εφαρμογή του 

TAXIS του πληροφοριακού προγράμματος του υπουργείου Οικονομικών που αφορά 

τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών με το κράτος και το οποίο καταγράφεται σαν 

ένα από τα πιο πετυχημένα έργα, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της δημόσιας 

διοίκησης.  

     Από το 2000 και έπειτα διαμορφώνονται σημαντικά προγράμματα προς την 

κατεύθυνση εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Η διοικητική μεταρρύθμιση 

γίνεται σε μια προσπάθεια διοικητικής σύγκλισης με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 

"υιοθέτησης επιτυχημένων εμπειριών και τεχνολογιών των πιο προηγμένων χωρών" 

ενώ "κομβικό σημείο της νέας πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση αποτελεί η 
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εξυπηρέτηση του πολίτη".
70

 Το Μάιο του 2000 εκπονείται το πρόγραμμα 

"ΠΟΛΙΤΕΙΑ" που ωθεί την πορεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα . 

Το πρόγραμμα  "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" αφορά την εισαγωγή νέων μεθόδων λειτουργίας στο 

δημόσιο τομέα, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης  με την εισαγωγή των 

νέων τεχνολογιών και την επιμόρφωση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού στη 

δημόσια διοίκηση.
71

  

Μερικές από τις δράσεις του προγράμματος ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ήταν
72

: 

- Το τηλεφωνικό κέντρο "1502" το οποίο παρείχε τη δυνατότητα έκδοσης 46 

πιστοποιητικών με ένα τηλεφώνημα του πολίτη και αποστολή στο σπίτι του . 

-Την καθιέρωση της απογευματινή εργασίας πιλοτικά σε κάποιες υπηρεσίες στο 

Λεκανοπέδιο Αττικής και στη Θεσσαλονίκη. 

-Τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών ως υπηρεσιών μιας στάσης (One Stop Shop) 

-Την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος ¨ΣΥΖΕΥΞΙΣ¨ που συνδέει το σύνολο 

του δημόσιου τομέα με ηλεκτρονικό τρόπο ως εσωτερικό του δίκτυο (intranet). 

-Τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού πρωτόκολλου από 1-9-2001 υποχρεωτικά σε όλους 

τους Δήμους, Νομαρχίες, Περιφέρειες. 

-Τη λειτουργία μέχρι το τέλος του 2001 πιλοτικά 1000 κόμβων του προγράμματος 

"Αριάδνη" σε όλους τους Δήμους, Νομαρχίες, Περιφέρειες. Το έργο "Αριάδνη 

αφορούσε τη δημιουργία ενός συστήματος πρόσβασης στις διοικητικές πληροφορίες 

μέσω τηλεφωνικών κέντρων κλήσης, τη διασύνδεση των ΟΤΑ, τη δημιουργία 

διαδικτυακής πύλης στο ίντερνετ για την επικοινωνία των πολιτών με τη δημόσια 

διοίκηση, τη λειτουργία κόμβων πληροφόρησης που θα λειτουργούσαν για την 

εξυπηρέτηση πολιτών και την επικοινωνία των δήμων με την κεντρική διοίκηση
73

   

 -Τη δημοσίευση  νέου προσοντολόγιου προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των 

προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και την ανακατανομή των θέσεων εργασίας 

έτσι ώστε να υπάρχει αύξηση του ποσοστού των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
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-Τη δέσμευση για εκπαίδευση - κατάρτιση συγκεκριμένου αριθμού υπαλλήλων σε 

θέματα νέων τεχνολογιών και διοίκησης. 

-Τη λειτουργία της Υπηρεσίας του Συνηγόρου του Πολίτη 

-Την ενίσχυση του σώματος των Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. 

   Το 2000 συστήνεται η ειδική υπηρεσία "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." 
74

 για τη 

διαχείριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία Της 

Πληροφορίας" το οποίο εντάσσεται στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). Η νέα 

υπηρεσία διευκόλυνε την εφαρμογή μιας νέας πολιτικής ως προς την κατεύθυνση της 

χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της 

δημόσιας διοίκησης . Στόχος της νέας υπηρεσίας ήταν μεταξύ άλλων  

"η εκτέλεση δράσεων και έργων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση» και η υποστήριξη της για την εκτέλεση όμοιων δράσεων και 

έργων με στόχο την ενδυνάμωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της δημόσιας 

διοίκησης....." καθώς και η υλοποίηση " πράξεων σχετικών με Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών που απευθύνονται σε πολίτες ή σε επιχειρήσεις 

(κρατικές ενισχύσεις) και χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» και άλλες πηγές,"75    

    Από το 2005 ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας αποτελεί βασική πολιτική του 

ελληνικού κράτους και καταρτίζονται σχέδια για την ψηφιακή στρατηγική της χώρας 

τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους και δράσεις. Στα τέλη του 2005 

καταρτίζεται από την αρμόδια επιτροπή πληροφορικής το σχέδιο για την "Ψηφιακή 

Στρατηγική 2006-2013" το οποίο εκτός από τους στρατηγικούς στόχους περιέχει και 

65 εξειδικευμένες δράσεις με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και με μετρήσιμους δείκτες 

αποτελεσματικότητας. Έτσι μέχρι το 2008, αναμένονταν να υλοποιηθούν οι ακόλουθες 

δράσεις:  

-ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας,  

-εξοικείωση των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες,  
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-ψηφιακή διάθεση των 5 πιο διαδεδομένων πιστοποιητικών για τις επιχειρήσεις  

-ηλεκτρονική παροχή των 20 πιο διαδεδομένων υπηρεσιών για τους πολίτες 

-απλούστευση του θεσμικού πλαισίου  

-βελτίωση των διαδικασιών του δημόσιου τομέα μέσω ανασχεδιασμού  

- ανάπτυξη ηλεκτρονικών προμηθειών 

     Μεταξύ των στόχων του σχεδίου είναι η διαμόρφωση ηλεκτρονικών σημείων μιας-

στάσης (one-stop-shop) για τις επιχειρήσεις και η παροχή όλων των υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα ηλεκτρονικά καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο 

εκπαιδευτικό σύστημα.
76

.  

    Στα πλαίσια της "Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013" σχεδιάζεται το ΕΠ "Ψηφιακή 

Σύγκλιση" το οποίο εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007 και  εντάσσεται 

στο ΕΣΠΑ 2007-2013. 

    Σημαντική είναι το 2012 η δημιουργία του "Πλαισίου Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης" (ΠΗΔ) το οποίο περιέχει του κανόνες και τα πρότυπα που 

απαιτούνται για την υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Με το ΠΗΔ εξειδικεύεται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 

και αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού 

Θεματολογίου (Digital Agenda for Europe). Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 

2011-2015 (ICT for Government and Public Services - Action plan 2011-2015) η 

διαλειτουργικότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την επιτυχία της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση 

διασυνοριακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΠΗΔ "στοχεύει 

στην αποτελεσματική υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κεντρικό, 

Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και στη συμβολή στην επίτευξη της 

διαλειτουργικότητας σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, διαδικασιών και 

δεδομένων"
77
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    Ωστόσο παρά τους υψηλούς στόχους και το φιλόδοξο σχεδιασμό των διαφορών 

προγραμμάτων σημειώθηκαν σημαντικές υστερήσεις στην υλοποίηση τους όπως 

διαπιστώνεται από τις ετήσιες εκθέσεις της διαχειριστικής αρχής κατά τα έτη 2011, 

2012, 2013. Πέραν των άλλων το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στον τεχνικά 

απαιτητικό και καινοτόμο χαρακτήρα των δράσεων που είναι απαραίτητα για την 

υλοποίησή τους. Πολλά προβλήματα επίσης σχετίζονταν με δυσκολίες που αφορούσαν 

τις διαγωνιστικές διαδικασίες και "την ικανότητα των δικαιούχων να εκμεταλλευτούν 

τα χρηματοδοτικά εργαλεία".
78

 Την υλοποίηση των προγραμμάτων δυσκόλευε επίσης 

το περιβάλλον της οικονομικής κρίσης που από το 2009 και εξής επικρατούσε στην 

Ελλάδα 
79

 γεγονός που οδήγησε σε πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε 

τροποποιήσεις, καταργήσεις ή συγχωνεύσεις φορέων.  

     Πολλά από τα σχεδιαζόμενα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν κατά την προηγούμενη 

περίοδο παρατάθηκαν ως το 2015 ενώ κάποια έργα συμπεριλήφθησαν στο ΕΣΠΑ 

2014-2020.  

    Το σχέδιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης "Στρατηγική για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση 2014-2020" 
80

 προβλέπει ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης θα λειτουργήσει σε τρεις κατευθύνσεις : 

α) Ως όχημα εκσυγχρονισμού του κράτους και της διοίκησης 

β) Ως μηχανισμός επανασύνδεσης του πολίτη με το κράτος και τη διοίκηση  

γ) Ως μοχλός σχεδιασμού και συντονισμού των οριζόντιων πολιτικών ΤΠΕ στη 

Δημόσια Διοίκηση 

    Οι βασικές γενικές αρχές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών, των 

δράσεων και των επί μέρους έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναφέρονται ως 

εξής:  

                                                                                                                                                                        
 

78
Μελέτες - Έρευνες ΕΚΚΕ .(2017). "Κοινωνία της Πληροφορίας, Διακυβέρνηση και Διαδίκτυο".  

Πισκοπάνη Άννα -  Μαρία". "Η Ελληνική Δημόσια Πολιτική για την αξιοποίηση των ΤΠΕ και την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην εποχή της κρίσης." Αθήνα. Εκδόσεις: ΕΚΚΕ  
79

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ» 2007-2013 (σελ.34) 
http://www.eydpelop.gr/2007-2013/wp-content/uploads/7h-ethsia-ekthesh-ylopoihshs-2013.pdf 
80

Υπουργείο Δ/κής Μεταρ/σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης "Στρατηγική για την Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση 2014-2020" 
 http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2014/02/stratigiki-ilektron.-
diakyv.-teliko-pdf1.pdf 
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- Διαλειτουργικότητα 

- Συμμόρφωση ή αιτιολόγηση  

- Ενοποίηση  

- Εξοικονόμηση - Μη επανάληψη Προσβασιμότητα  

- Μοναδική καταχώρηση δεδομένων  

-Εφικτότητα - Βιωσιμότητα  

- Διαφάνεια - Ανάκτηση Εμπιστοσύνης 

- Προσβασιμότητα 

- Ασφάλεια - Ιδιωτικότητα 

-Συμμετοχή πολιτών 

    Οι πολιτικές και δράσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύμφωνα με την 

αναφερόμενη στρατηγική θα ενταχτούν σε τέσσερις κάθετους τομείς ανάπτυξης 

πολιτικής: 

1)Υγεία  

2)Κοινωνική Ασφάλιση 

3)Δημοσιονομική μεταρρύθμιση 

4) Δικαιοσύνη 

     Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων και των έργων της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης προτείνεται η λειτουργία κέντρων συντονισμού που θα λειτουργούν  

συμπληρωματικά και θα συνεργάζονται  για την εκτέλεση και υποστήριξη έργων και 

δράσεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των φορέων του Δημοσίου.    

     Η Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Πολιτικής 2016-2021 πού εκπονήθηκε από τη 

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής εστιάζει σε επτά επιμέρους τομείς δράσης
81

: 

" 1.Ανάπτυξη των εθνικών υποδομών συνδεσιμότητας     

   2. Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας 

                                                           
81

 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης . 
https://government.gov.gr/epiteliki-sinopsi-tis-anaforas-litourgikis-proodou-tis-ethnikis-psifiakis-
stratigikis-2016-2021/ 

https://government.gov.gr/epiteliki-sinopsi-tis-anaforas-litourgikis-proodou-tis-ethnikis-psifiakis-stratigikis-2016-2021/
https://government.gov.gr/epiteliki-sinopsi-tis-anaforas-litourgikis-proodou-tis-ethnikis-psifiakis-stratigikis-2016-2021/
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3.Ώθηση του κλάδου ΤΠΕ για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της 

απασχόλησης 

4.Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες 

5.Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου 

6.Άρση των αποκλεισμών και διάχυση των ωφελειών της ψηφιακής οικονομίας 

7.Ενίσχυση Ασφάλειας και εμπιστοσύνης" 

   Σημαντική θεωρείται η παρακολούθηση της προόδου και η αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021  

από την αναφορά της λειτουργικής προόδου της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-

2021 η οποία παρουσιάζει το βαθμό υλοποίησης των σχεδιαζόμενων δράσεων από τον 

Ιανουάριο 2017 έως τον Ιούνιο του 2018. 

 

 

 

5.2.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

   Το δικαίωμα στην πληροφόρηση κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα στο άρθρο 5Α 

όπου στην παραγρ. 1 αναφέρεται ότι "καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση όπως 

νόμος ορίζει". Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος αυτού τίθενται μόνο για 

απολύτως αναγκαίους λόγους (λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του 

εγκλήματος η προστασίας δικαιωμάτων ή συμφερόντων τρίτων). Στην παράγραφο 2 

του ίδιου άρθρου κατοχυρώνεται το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών στην κοινωνία 

της πληροφορίας και θεωρείται ως υποχρέωση του κράτους η διευκόλυνση πρόσβασης 

των πολιτών  στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά καθώς και η παραγωγή, 

ανταλλαγή, και διάδοσή τους εφόσον τηρούνται οι εγγυήσεις των άρθρων 9, 9Α και 19 

τα οποία αναφέρονται αντίστοιχα, στο απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου και στο απόρρητο της 

επικοινωνίας.  
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  Πέρα από τη συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στη πληροφόρηση ο 

βασικός νόμος με τον οποίο γίνεται μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη αναφορά στην   

ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ο  Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-11-2011) "για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις".  

    Πριν από το νόμο αυτό είχαν προηγηθεί και άλλες νομοθετικές διατάξεις που 

αφορούσαν την χρήση νέων τεχνολογιών στο δημόσιο τομέα: 

- το αρθ. 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/28-12-1998) για τη διακίνηση εγγράφων 

με ηλεκτρονικά μέσα,  

-το Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α΄/25-6- 2001) που αφορούσε την προσαρμογή της 

οδηγίας 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 

κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. 

- το άρθρο 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24-05-2004) που αφορά την 

ολοκλήρωση των διοικητικών συναλλαγών και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

- Νόμος 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15.3.2006) για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 

δημόσιου τομέα 

- το Π.Δ. 342/2008 (ΦΕΚ 284/Α/22-11-2002) " Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών 

και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών 

προσώπων" . 

    Ο Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.6.2011) ωστόσο θεσπίζει το νομοθετικό πλαίσιο για 

την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα. 

περιλαμβάνοντας την επικοινωνία και συναλλαγή της δημόσιας διοίκησης με τους 

πολίτες , τις επιχειρήσεις και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ως βασικές 

αρχές για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ορίζονται: 

-η νομιμότητα, η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια  

-η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν υπηρεσίες και 

εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

-η εγκυρότητα, η νομιμότητα, η ακεραιότητα, η ακρίβεια και η επικαιροποίηση των 

πληροφοριών 
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-η ασφάλεια των πληροφοριών, των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που 

παράγονται, καταχωρούνται ή διακινούνται 

-η διασφάλιση της πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών     

-η ενίσχυση και ανάπτυξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και η επικοινωνία 

των κατοίκων τους με το δημόσιο 

-η διασφάλιση της ίσης πρόσβασης, δείχνοντας μέριμνα για την πρόσβαση  ατόμων ή 

ομάδων με ιδιαίτερες ανάγκες 

-οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέχονται με σεβασμό των αρχών 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

   Ο ανωτέρω νόμος επιχειρεί να απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες μειώνοντας 

τα διοικητικά βάρη των πολιτών και των επιχειρήσεων, να μειώσει τη διαφθορά και να 

ενισχύσει τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των 

δημοσιών υπαλλήλων, βελτιώνοντας συγχρόνως τις συνθήκες εργασίας τους.   

   Βασικές ρυθμίσεις που εισάγονται με τον ανωτέρω νόμο είναι: 

-Όλοι οι Δημόσιοι φορείς υποχρεώνονται στη δημιουργία διαδικτυακού τόπου με τις 

κατάλληλες εφαρμογές μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η επικοινωνία των πολιτών 

με τη δημόσια διοίκηση. 

- Η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ των φορέων του δημόσιου φορέα . 

-Ρυθμίζονται θέματα ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) 

των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με το δημόσιο.   

-Κατοχυρώνεται η έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων και αντιγράφων και ρυθμίζονται 

θέματα που αφορούν το κύρος και την αποδεικτική ισχύ τους.  

-Κατοχυρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων και των 

ηλεκτρονικών εγγράφων και με ηλεκτρονικό τρόπο. 

-Κατοχυρώνονται ηλεκτρονικές διαδικασίες όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές και το 

ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.  
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    Μετά την έκδοση του Ν. 3979/2011 σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστούν 

καλύτερα οι έννοιες του ηλεκτρονικού δημόσιου εγγράφου και του τρόπου διακίνησής 

του δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση /Φ.40.4/3/1031  (ΦΕΚ 1317/23-04-2012 ,τ. 

Β΄) "Ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο" καθώς και το Π.Δ. 25/2014 

(ΦΕΚ 44/25-02-2014 τ. Α΄) που αναφέρεται στη διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου και 

την ψηφιοποίηση εγγράφων. 

   Επίσης πολύ σημαντικές είναι οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4440/2016 

(ΦΕΚ224/02-12-2016) "Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης των 

διοικητικών πράξεων και εγγράφων του δημόσιου τομέα". Με το άρθρο αυτό 

καθίσταται πλέον υποχρεωτική η ηλεκτρονική διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών 

που αφορούν την έκδοση διοικητικών πράξεων του δημόσιου τομέα: σύνταξη, 

προώθηση, χρέωση προς ενέργεια, εσωτερική διακίνηση, , αρχειοθέτηση με χρήση 

ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας. 

 

 

5.3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

     Παρά την ύπαρξη του νομοθετικού πλαισίου η Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση 

αξιολόγησης της χώρας για την ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012,  

παρουσιάζει υστέρηση στο 72% των δεικτών του Ευρωπαϊκού θεματολογίου που 

σχετίζονται με χαμηλές επιδόσεις στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, την τακτική 

χρήση του διαδικτύου, τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών και ηλεκτρονικών 

προμηθειών. Παρά το ότι η Ελλάδα πέτυχε το ανώτατο επίπεδο για επτά (7) από τις 

είκοσι (20) υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  στην Ε.Ε., η επίδοση της σε 

ποσοστό παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών  σε πολίτες και 

επιχειρήσεις εντός Ε.Ε. για το 2010, την κατέταξε στην τελευταία θέση.
82

    

                                                           
82

 Υπουργείο Δ/κής Μετ/σης και Ηλεκτρ/κής Διακ/σης. Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
(2014-2020). σελ. 5  
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   Ωστόσο η δημόσια διοίκηση εισήγαγε σημαντικές και καινοτόμες εφαρμογές που 

αφορούν τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Κάποιες από τις πιο γνωστές και 

αποτελεσματικές εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι: 

- Η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης "Ερμής" μέσω της οποίας μπορούν οι πολίτες 

να αναζητήσουν πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα από το δημόσιο.  

-Η δημιουργία του "ΤΑΧΙS" για την παροχή υπηρεσιών σε φορολογικά και γενικότερα 

οικονομικά θέματα .  

-Η εφαρμογή του προγράμματος "Διαύγεια" που αφορά την υποχρέωση της δημόσιας 

διοίκησης για την ανάρτηση των διοικητικών πράξεων στο διαδίκτυο, ενισχύοντας τη 

διαφάνεια στο δημόσιο τομέα. 

    Οι δυσκολίες και υστερήσεις που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα σχετίζονται τόσο με τις παθογένειες της 

δημόσιας διοίκησης, ως ένα γραφειοκρατικό σύστημα δυσκίνητο και απρόθυμο στις 

αλλαγές όσο και με τις καθυστερήσεις και αστοχίες των πολιτικών που κατά καιρούς 

εφαρμόστηκαν. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα εντοπίζονται στα εξής: 

-Έλλειψη ενιαίου κεντρικού σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει όλες τις δημόσιες 

υπηρεσίες. 

-Έλλειψη όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων.  

-Ανεπάρκεια ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

-Μη αξιοποίηση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υποδομών 

-Χρονοβόρες διαδικασίες για την προμήθεια και ανανέωση της τεχνολογίας.  

-Υψηλό κόστος απόκτησης ηλεκτρονικών υποδομών.  

-Έλλειψη ενός σταθερού και στοχευόμενου σχεδίου για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση ως συνέπεια της ασυνέχειας των κυβερνητικών πολιτικών. 
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   Επίσης σημαντικά προβλήματα σχετίζονται με το ανθρώπινου δυναμικό της 

δημόσιας διοίκησης
83

: 

-Προβλήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Η τοποθέτηση ακατάλληλων 

στελεχών σε θέσεις ευθύνης καθώς και η έλλειψη ουσιαστικής αξιολόγησης όπως και 

η απουσία κινήτρων, δημιουργούν ένα περιβάλλον απρόθυμο στις αλλαγές που 

επιφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

-Έλλειψη αισθήματος και ευθύνης ιδιοκτησίας. Τα πληροφοριακά συστήματα 

αντιμετωπίζονται ως κάτι ξένο έως και εχθρικό και δε λαμβάνεται καμία μέριμνα για 

τη σωστή συντήρηση και λειτουργία τους. 

-Έλλειψη τεχνογνωσίας και κατάρτισης του προσωπικού. Η έλλειψη κατάρτισης 

δεν αφορά μόνο τις ψηφιακές δεξιότητες αλλά και γενικότερα θέματα που σχετίζονται 

με το ρόλο της δημόσιας διοίκησης και τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των 

υπαλλήλων. 

-Το κακό επίπεδο συνεργασίας των υπαλλήλων σε διάφορα επίπεδα της δημόσιας 

διοίκησης αλλά και της διοίκησης με τους πολίτες. Η κακή συνεργασία προκύπτει 

από μια αποσπασματική αντίληψη των ζητημάτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

- Η επικρατούσα κουλτούρα και αντίληψη. Η ευθυνοφοβία και το χαμηλό επίπεδο 

ανάληψης ευθυνών που επικρατεί στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης δυσκολεύει 

την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης             

      Τα ανωτέρω προβλήματα σε συνδυασμό με την επιφυλακτικότητα, την άγνοια ή 

την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης καθώς και το υψηλό κόστος με το οποίο διατίθενται οι υπηρεσίες του 

διαδικτύου σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα και τον ψηφιακό 

αναλφαβητισμό, τοποθετούν τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις όσων αφορά τη 

χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών .  

    Συγκεκριμένα η Ελλάδα σε έκθεση της ΕΕ το 2018 αναφορικά με το δείκτη DESI 

(Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας) που καταγράφει την πρόοδο που 

σημειώνουν τα κράτη μέλη ως προς την ψηφιοποίηση τους, κατατάσσεται στην 
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προτελευταία θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ένωσης.  Η έκθεση επισημαίνει την 

αργή πρόοδο της Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την 

ψηφιοποίηση και χωρίζεται σε 5 επιμέρους κεφάλαια 84: 

 -Συνδεσιμότητα (ύπαρξη ευρυζωνικών δικτύων και τιμές συνδέσεων). 

- Ανθρώπινο κεφάλαιο (ανάπτυξη  ψηφιακών δεξιοτήτων). 

-Χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από τους πολίτες.  

- Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις -ηλεκτρονικό εμπόριο.  

-Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες (Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες υγείας). 

    Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης στη χώρα μας επισημαίνονται χαμηλές 

επιδόσεις στον τομέα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που εμποδίζουν την 

περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Συγκεκριμένα στην 

έκθεση αναφέρεται ότι παρότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο τοποθετείται πολύ πιο 

κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στην τελευταία θέση μεταξύ των 28 

ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά  τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.  

     Η έκθεση εξετάζει 5 επιμέρους διαστάσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη 

χώρα μας: 

- Χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

- Προσυμπληρωμένα έντυπα  

- Ολοκληρωμένη διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών 

 -Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για επιχειρήσεις   

-  Ανοικτά δεδομένα  

-Υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας  
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    Σε όλους τους ανωτέρω τομείς η χώρα μας βρίσκεται πολύ πιο κάτω από το 

ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έτσι το ποσοστό των χρηστών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

για το 2017 είναι 38 % ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 58 %. Η παροχή 

προσυμπληρωμένων εντύπων παρότι σημειώνει πρόοδο σε σχέση με το 2016 είναι στο 

14 % πολύ πιο κάτω από μέσο όρο της ΕΕ που είναι 53 %.  

      Η στρατηγική του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης για την περίοδο 2014-2020 θέτει ως στόχο για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση στην Ελλάδα την εξέλιξη της σε βαθμό ωρίμανσης μεταξύ government 

2 .0 και 3.0 το οποίο συνίσταται στην περίοδο κατά την οποία οι χρήστες δεν 

χρησιμοποιούν παθητικά το διαδίκτυο (government1.0) αλλά υπάρχει ανάδραση και 

συνεργασία μεταξύ χρηστών και διαδικτύου ενώ "στην περίοδο 3.0 προτάσσονται η 

πολιτοκεντρική καινοτομία, η σύγκλιση των επιχειρησιακών εφαρμογών με 

πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, ο σημασιολογικός ιστός και η προσωποποίηση"
85

 .    

     Σημαντική για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κρίνεται η 

δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (Γ.Γ.Ψ.Π.) (Ν. 4389/2016- 

ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016)) η οποία ανέλαβε το συντονισμό της πολιτικής για το ψηφιακό 

μετασχηματισμό του δημοσίου και την υλοποίηση δράσεων Τ.Π.Ε..Η ανωτέρω 

Γραμματεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την κατάρτιση της 

"Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (Ε.Ψ.Σ.) 2016-2021" η οποία  "αποτελεί τον οδικό 

χάρτη και το πλαίσιο για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας. Θέτει το όραμα και εξειδικεύει τους 

τομείς παρέμβασης στους οποίους θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια, έτσι ώστε η Ελλάδα με 

ορίζοντα το 2021 να ενταχθεί με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη". 86 

     …………. 
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 Υπουργείο Δ/κής Μετ/σης και Ηλεκτρ/κής Διακ/σης, ό.π. ,  (σελ. 3) 
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 Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019  (σελ.36) 
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6. ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)  

 

 

 

6.1. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 

      

     Τα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) δημιουργήθηκαν στα πλαίσια 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων που είχαν  ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 

διοίκησης μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη. Τα πρώτα ΚΕΠ ιδρύθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" 

που όπως προαναφέρθηκε αφορούσε την εισαγωγή νέων μεθόδων λειτουργίας στο 

δημόσιο τομέα και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης  με την εισαγωγή των 

νέων τεχνολογιών και του επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της 

Πληροφορίας"  

        Αποτέλεσαν τομή στην ελληνική δημόσια διοίκηση εξαιτίας του σκοπού και της 

φιλοσοφίας πάνω στην οποία δημιουργήθηκαν η οποία είχε στο επίκεντρο της την 

εξυπηρέτηση του πολίτη και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Πολύ γρήγορά έγιναν 

αποδεκτά από τους πολίτες σαν μία από τις καλύτερες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, 

εξαιτίας τόσο της αποτελεσματικότητάς τους στην εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και 

τη συνολική αντιμετώπιση και φιλοσοφία με την οποία προσέγγιζαν τη διοικητική 

διαδικασία.  

        Τα ΚΕΠ  διαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες λόγω της 

πολιτοκεντρικής φιλοσοφίας που υιοθετούν. "Η πρωτοτυπία των ΚΕΠ έγκειται 

στη μεθοδολογία υλοποίησής τους: η βασική ιδέα συμπυκνώνεται στο σύνθημα 
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«διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες".
87

 Έτσι τα ΚΕΠ ξεκίνησαν ως γραφεία 

που θα διευκόλυναν τη συναλλαγή των πολιτών με το δημόσιο, παρέχοντας τόσο την 

απαραίτητη πληροφόρηση για τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες που απαιτούνταν 

για τη διεκπεραίωση των διοικητικών συναλλαγών όσο και ως υπηρεσίες μιας στάσης 

(one stop shop) για την παροχή ολοκληρωμένων διοικητικών υπηρεσιών. Στα πλαίσια 

της λειτουργίας τους, σύμφωνα με το μοντέλο διοίκησης των ολοκληρωμένων 

διοικητικών υπηρεσιών, το αίτημα του πολίτη που προσέρχεται στο κατάστημα του 

ΚΕΠ, ολοκληρώνεται με μία ή και με καμία φυσική παρουσία (σε περίπτωση 

αποστολής και διεκπεραίωσης ηλεκτρονικού αιτήματος). Ο πολίτης είτε ολοκληρώνει 

το αίτημα του και παραλαμβάνει άμεσα το πιστοποιητικό μέσω της διασύνδεσης του 

ΚΕΠ με τις βάσεις δεδομένων των δημοσίων υπηρεσιών (π.χ. εθνικό δημοτολόγιο για 

την απόκτηση του πιστοποιητικού γέννησης), είτε προσέρχεται σε δεύτερο χρόνο στο 

ΚΕΠ για την παραλαβή του αποτελέσματος. 

      Η επιτυχημένη πορεία των ΚΕΠ αποτέλεσε σταθμό στην προσπάθεια διοικητικής 

μεταρρύθμισης της χώρας, στα πλαίσια πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Συνέβαλλε στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

διοικητικών υπηρεσιών και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη σχέση του 

πολίτη με τη δημόσια διοίκηση. Αυτό οφείλεται τόσο στην άμεση και ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση που παρέχεται από τα ΚΕΠ σχετικά με τα δικαιολογητικά και τον τρόπο 

διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών όσο και στην αποτελεσματικότητα των 

παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών και τη μείωση του χρόνου που χρειάζεται να 

αναλώσει ο πολίτης για τις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση. 

      Καθοριστική για την επιτυχία του θεσμού των ΚΕΠ ήταν η αξιοποίηση των ΤΠΕ 

από τη δημόσια διοίκηση στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η 

δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που αφορούσε τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές με το δημόσιο και τη διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο. Η 

καινοτομία των ΚΕΠ οφείλεται "στην αξιοποίηση των τεχνολογιών Internet, 

λογισμικού, ψηφιακής υπογραφής (Public Key Infrastrcture PKI)  αφού αποτελούν ένα 

εκτεταμένο δίκτυο διανομής πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που παράγει η 

δημόσια διοίκηση, με παρουσία και στον πιο απομακρυσμένο δήμο, και δυνατότητα, στο 
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πλαίσιο του e-government, ηλεκτρονικής και πιστοποιημένης μέσω e-mail διαβίβασης 

των φακέλων των υποθέσεων και του τελικού προϊόντος της συναλλαγής"
88

.  

 

      

6.2. Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΠ   

 

      Τα πρώτα γραφεία για την εξυπηρέτηση του πολίτη δημιουργήθηκαν στα νησιά 

του Αιγαίου, στα πλαίσια του προγράμματος "ΑΣΤΕΡΙΑΣ" και απέβλεπαν στη 

διοικητική εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. Τα γραφεία αυτά 

που ονομάστηκαν "Γραφεία του Πολίτη" αποτέλεσαν προάγγελο των σημερινών ΚΕΠ. 

Η δημιουργία τους είχε ως στόχο
89

: 

α) Την άρση της διοικητικής απομόνωσης των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. 

β) Την παροχή ποιοτικότερων διοικητικών υπηρεσιών. 

γ) Την καλύτερη απόδοση των ασκούμενων πολιτικών. 

        Ιδρύθηκαν σε όλους τους Δήμους, τις Νομαρχίες και τα Επαρχεία της νησιωτικής 

χώρας και αργότερα με απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ επεκτάθηκαν και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα μέσω του προγράμματος "ΑΡΙΑΔΝΗ" το οποίο στόχευε στην ηλεκτρονική 

διασύνδεση των διαφόρων υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Νομαρχίες, 

Περιφέρειες) και του δημοσίου τομέα (ΔΟΥ, ΟΑΕΔ). Τα "Γραφεία των Πολιτών" με 

την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών παρείχαν ενημέρωση και πληροφορίες για 

δικαιολογητικά και διαδικασίες του δημόσιου τομέα  και παραλάμβαναν τα αιτήματα 

των πολιτών προς άλλες δημόσιες υπηρεσίες παρέχοντας  μια ολοκληρωμένη 

εξυπηρέτηση στον πολίτη. Οι πολίτες υπέβαλλαν τα αιτήματα τους στο "Γραφείο του 

Πολίτη" το οποίο το έστελνε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία και ο πολίτης 

παρελάμβανε την απάντηση του από το "Γραφείο του Πολίτη" όπου είχε υποβάλλει το 
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αίτημα ή το παρελάμβανε ταχυδρομικά στη διεύθυνση που είχε δηλώσει. Έτσι τα 

Γραφεία αυτά λειτούργησαν ως υπηρεσία μιας στάσης "one stop shop".  Σύμφωνα με 

στοιχεία του υπουργείου Αιγαίου
90

 από τον Ιανουάριο του 2000 έως το Μάρτιο του 

2000 τα "Γραφεία του Πολίτη" στο Αιγαίο εξυπηρέτησαν 8.682 πολίτες προσφέροντας 

υπηρεσίες πληροφόρησης και διεκπεραίωσης αιτήσεων προς άλλες υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα. 

      Με την ίδρυση και λειτουργία των ΚΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 31 "Σύσταση 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών" του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/01-05-2002) που 

είχε ως τίτλο "Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις"
91

 τα 

"Γραφεία του Πολίτη" καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα ΚΕΠ. 

      Ωστόσο τα πρώτα ΚΕΠ λειτούργησαν πριν την έναρξη του Ν. 3013/2002. Το 

πρώτο ΚΕΠ δημιουργήθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην πλατεία Συντάγματος 

στις 03 Ιουλίου 2001 και ακολούθησε η δημιουργία και άλλων ΚΕΠ σε άλλους δήμους 

της Ελλάδας: Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Περιστέρι, Ηράκλειο, Χάνια, Ρέθυμνο, Άγιος 

Νικόλαος, Χερσόνησος, Μαρούσι. Τα πρώτα δέκα πιλοτικά ΚΕΠ που 

δημιουργήθηκαν, σχεδιαστήκαν, οργανώθηκαν και λειτούργησαν, από μια ιδιωτική 

εταιρεία, στα πλαίσια σύμπραξης του δημοσίου με την εταιρεία αυτή η οποία ανέλαβε 

την όλη διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία των ΚΕΠ, για λογαριασμό του 

ΥΠΕΣΔΔΑ, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού και την τεχνολογική 

υποστήριξη των ΚΕΠ. Στη συνέχεια η ίδια εταιρεία ανέλαβε την εκπαίδευση του 

προσωπικού για 490 ΚΕΠ σε όλη την Ελλάδα για λογαριασμό του ΥΠΕΣΔΔΑ και την 

υποστήριξη της δημιουργίας του ηλεκτρονικού δικτύου των ΚΕΠ. Το γεγονός αυτό 

αποτέλεσε μια καινοτομία για τον τρόπο λειτουργίας των ΚΕΠ τα οποία οργανώθηκαν 

και λειτούργησαν εξαρχής με όρους ιδιωτικής επιχείρησης. Οι υπάλληλοι  των ΚΕΠ οι 

οποίοι προέρχονταν βασικά από τον ιδιωτικό τομέα, εκπαιδεύτηκαν εξαρχής όσον 

αφορά στον τρόπο συμπεριφοράς και εξυπηρέτησης των πολιτών, υιοθετώντας μια 

πολιτοκεντρική αντίληψη που ακολουθούσε τις αρχές του ΝΔΜ,  για την 

αντιμετώπιση του πολίτη ως πελάτη, την έμφαση στο αποτέλεσμα του παραγόμενου 

έργου που είναι η εξυπηρέτηση  του πολίτη, την έλλειψη κάθετης και άκαμπτης 

ιεραρχίας όσον αφορά την οργάνωση του προσωπικού και τη χρήση των νέων ΤΠΕ για 
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την βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως επισημαίνεται σε διπλωματική εργασία 

που αφορούσε τη λειτουργία των πρώτων ΚΕΠ: 

       "Η οργανωτική διάρθρωση όσο και η στελέχωση των Κ.Ε.Π. διαφέρει κατά πολύ 

από την αντίστοιχη μίας κλασσικής δημόσιας υπηρεσίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη  

χωροθέτηση, η οποία πρέπει να συνάδει και να συνεισφέρει στους επιδιωκόμενους 

στόχους, ενώ παρατηρείται έντονη ευελιξία:  ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων και 

την εναλλαγή των προσώπων. Δεν υπάρχει κλασσική ιεραρχία, ούτε κλασσική 

τμηματοποίηση, ενώ αυτή η ευελιξία προσπαθεί να ανταποκριθεί στις μεταβολές της 

ζήτησης (‘flat’ οργάνωση)."
92

 

     Το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ ακολούθησε το ωράριο των πολυκαταστημάτων: 

συνεχόμενο σε δωδεκάωρη βάση (8:00 το πρωί έως 08:00 το βράδυ) και λειτουργία 

και τα Σάββατα σε μεγάλους δήμους με προσωπικό πάνω από 3 άτομα (πλην του 

Προϊσταμένου και του αναπληρωτή του). Η λειτουργία των ΚΕΠ βασίστηκε στην 

ενσωμάτωση αυτοποιημένων διαδικασιών στο λειτουργικό σύστημα των ΚΕΠ οι 

οποίες έδιναν τη δυνατότητα στους υπάλληλους να παρέχουν άμεσες και 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο όσον αφορά την πληροφόρηση όσο και τη 

διεκπεραίωση αιτημάτων που σχετίζονταν με διοικητικές διαδικασίες.. Συγχρόνως 

δημιουργήθηκαν βάσεις στατιστικών δεδομένων οι οποίες παρείχαν στατιστικά 

στοιχεία σχετικά με τον αριθμό τον παρεχόμενων υπηρεσιών ανά κατηγορία (π. χ. 

αριθμός πιστοποιητικών γέννησης, αριθμός μεταδημοτεύσεων κλπ.) και ανά ΚΕΠ. 

Έτσι ήταν δυνατή η αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου, βάσει μετρήσιμων και 

πραγματικών στοιχείων, ενώ ακόμα και για τις διαδικασίες εκείνες που δεν ήταν 

δυνατόν να καταμετρηθούν από το σύστημα, υπήρχε η δυνατότητα στους υπαλλήλους 

να καταγράφουν αριθμητικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά κατηγορία π.χ. 

πληροφόρηση για προκηρύξεις, γνήσια υπογραφής, ενημέρωση για δικαιολογητικά 

υπηρεσιών κ.α..  

      Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε εξαρχής στους χώρους εγκατάστασης των ΚΕΠ και στον 

τεχνολογικό εξοπλισμό τους. Οι χώροι εγκατάστασής τους επιλέχτηκαν σε κεντρικά 

σημεία των πόλεων και ήταν προσβάσιμοι για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπήρξε 
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ειδικός σχεδιασμός της διαμόρφωσης του χώρου και ειδική σήμανση η οποία ήταν 

ενιαία για όλα τα ΚΕΠ και είχε προβλεφθεί από το ΥΠΕΣΔΔΑ.  

     Υπήρχε πρόβλεψη εξαρχής και για τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό των 

ΚΕΠ (υπολογιστές, φαξ, τηλέφωνα, εκτυπωτές) καθώς και για τον υπόλοιπο 

εξοπλισμό (γραφεία, καρέκλες) και τη διαμόρφωση του εσωτερικού τους χώρου. Η 

δαπάνη θα καλύπτονταν από του πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" ενώ το 

κόστος του λογισμικού και των εφαρμογών καλύφθηκε από το πρόγραμμα "Πολιτεία".  

     Έτσι τα ΚΕΠ λειτούργησαν και σχεδιάστηκαν εξ αρχής με συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις και ιδιαίτερη μέριμνα που καθοδηγήθηκε κατευθείαν από το κεντρικό 

κράτος, πράγμα πρωτοποριακό σε σχέση με τις συνθήκες λειτουργίας των άλλων 

υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Τόσο η χωροθέτηση όσο και η αισθητική των 

ΚΕΠ είχε ως στόχο την προώθηση του νέου θεσμού και τη δημιουργία μιας 

διαφορετικής εικόνας της δημόσιας υπηρεσίας προς τους πολίτες που είναι πιο φιλική 

και σέβεται την αισθητική και τις ανάγκες τους. Τα ΚΕΠ ως κεντρικά καταστήματα 

του κράτους έφερναν πιο κοντά το κράτος στον πολίτη, αποκαλύπτοντας ένα πιο 

φιλικό πρόσωπο του κράτους, προσπαθώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των 

πολιτών. Για το σκοπό αυτό υπήρξε  και διαφημιστική εκστρατεία για την προώθηση 

των νέων προϊόντων που παρείχαν τα ΚΕΠ. Όπως επισημαίνεται σε εγκύκλιο του 

ΥΠΕΣΔΔΑ το 2002
93

: 

      "οι δυνατότητες και τα οφέλη των πολιτών από τη λειτουργία των Κ.Ε.Π. πρέπει να 

γνωστοποιηθούν δεόντως στους πολίτες με όλα τα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας, 

....για τη διευκόλυνσή σας, σας στέλνουμε κείμενο από το οποίο θα μπορούσατε να 

αντλήσετε στοιχεία για το περιεχόμενο ενημερωτικού φυλλαδίου το οποίο.....θα πρέπει 

να τυπωθεί και να διανέμεται στους πολίτες.....αναζητούμε τρόπους μέσω του 

προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας για την εξασφάλιση σε ετήσια βάση 

προγράμματος δημοσιότητας των ΚΕΠ." 

Για το σκοπό αυτό επιστρατεύτηκε και η κατάλληλη συνθηματολογία ("ΚΕΠ ΚΑΙ 

ΕΓΙΝΕ" ).  
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     Ο νέος τρόπος προσέγγισης και αντίληψης των διοικητικών υπηρεσιών είναι 

εμφανής στις δηλώσεις στελεχών του  ΥΠΕΣΔΔΑ για το νέο θεσμό. Σε δελτίο τύπου 

του ΥΠΕΣΔΔΑ στις 30 Νοεμβρίου 2005
94

 οι διοικητικές υπηρεσίες που παρέχονται 

από τα ΚΕΠ χαρακτηρίζονται ως "διοικητικά προϊόντα" ή απλά "προϊόντα" που 

"πουλάνε" ή δεν "πουλάνε" που έχουν "μηδενική ή καθόλου ζήτηση".  

    Το προσωπικό που καλείται να στελεχώσει τη νέα υπηρεσία των ΚΕΠ πέρα από 

τους μόνιμους υπαλλήλους που θα πρέπει να διαθέσει ο κάθε ΟΤΑ θα πρέπει να έχει 

αυξημένα τυπικά προσόντα αφού πρέπει να είναι πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής 

εκπαίδευσης και εφόσον δεν υπάρχουν άτομα με τα προσόντα αυτά, δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, τα οποία όμως θα διαθέτουν σε κάθε περίπτωση, γνώσεις χειρισμού Η/Υ. 

Το προσωπικό των ΚΕΠ εκπαιδεύεται στη συνέχεια από εκπαιδευτές οι οποίοι έχουν 

παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, με επιτόπια εκπαίδευση, δηλαδή στο 

χώρο του κάθε ΚΕΠ και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.  

    Όσον αφορά την οργανική ένταξη της νέας υπηρεσίας των ΚΕΠ στην οργανωτική 

δομή του οικείου ΟΤΑ, αυτή οργανώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης, σε δήμους με 

πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων και σε επίπεδο τμήματος σε μικρότερους δήμους, 

υπαγόμενο στη οικεία διεύθυνση Διοικητικού ή σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου, σε 

δήμους με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους. Έτσι υπάρχει εξαρχής μια 

οργανωτική και διοικητική αυτοτέλεια του νέου θεσμού αφού υπάρχει από την αρχή 

πρόβλεψη για τοποθέτηση διευθυντών ή προϊσταμένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.  

      Επίσης θα πρέπει να τονισθεί η ιδιαιτερότητά των ΚΕΠ στον τρόπο λειτουργίας 

και ελέγχου σε σχέση με τις υπόλοιπες δομές των ΟΤΑ. Τα ΚΕΠ  συνδέονται άμεσα, 

υποστηρίζονται και παρακολουθούνται από το εκάστοτε Υπουργείο. Το προσωπικό 

τους δε μπορεί να μετακινηθεί μετά το διορισμό και τη μονιμοποίησή του, από τον 

οικείο Δήμαρχο ή Νομάρχη. Έτσι τα ΚΕΠ μπορεί να υπάγονται στους ΟΤΑ όμως όλες 

οι αποφάσεις που αφορούν θέματα προσωπικού (τοποθετήσεις , μετακινήσεις, επιλογή 

προϊσταμένων) όπως και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν  τη λειτουργία των 

ΚΕΠ ( π.χ. χώρος στέγασης) αποστέλλονται και ελέγχονται απευθείας από το αρμόδιο 

τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το γεγονός αυτό προσέδωσε από την αρχή μια 
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αυτονομία στην νέα υπηρεσία και περιόριζε τα επίπεδα παρέμβασης και ελέγχου από 

τους άρχοντες των τοπικών κοινωνιών.        

 

 

 6.3 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΕΠ 

   Ο τρόπος λειτουργίας των ΚΕΠ αρχικά περιστρέφονταν γύρω από δύο βασικούς 

άξονες:
95

 

α)Πληροφόρηση - ενημέρωση. 

   Τα ΚΕΠ πληροφορούν τους πολίτες σχετικά με τις ενέργειες και τα δικαιολογητικά 

που απατούνται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων. Τα πληροφοριακά 

στοιχεία αντλούνται από κεντρικές βάσεις δεδομένων με τα οποία είναι συνδεδεμένα 

τα ΚΕΠ. 

β)Διεκπεραίωση υποθέσεων. 

    Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις των πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους από 

τις υπηρεσίες του δημοσίου μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπου απαιτούνται 

και τα διαβιβάζουν με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια υπηρεσία. 

Διαθέτουν προς διευκόλυνση των πολιτών έντυπα αιτήσεων. Ελέγχουν την πληρότητα 

των δικαιολογητικών που κατατίθενται και αναζητούν με οποιοδήποτε τρόπο, έπειτα 

από εξουσιοδότηση των πολιτών, τα δικαιολογητικά που δεν έχουν κατατεθεί. Οι 

πολίτες παραλαμβάνουν τα τελικά διοικητικά έγγραφα από το ΚΕΠ στο οποίο έχει 

κατατεθεί η αίτησή τους, είτε τους αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που 

έχουν δηλώσει. 

       Επιπλέον σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 τα 

ΚΕΠ παρέχουν και άλλες υπηρεσίες όπως: 

-Επικύρωση διοικητικών εγγράφων 

-Θεώρηση του γνησίου της Υπογραφής 

-Χορήγηση παραβόλων, υπεύθυνων δηλώσεων 
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-Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας 

      Για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών από τα ΚΕΠ απαιτήθηκε η 

υπογραφή συγκεκριμένων Υπουργικών Αποφάσεων μεταξύ του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου  Υπουργού με 

τις οποίες θα καθορίζονταν οι αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες θα 

διεκπεραιώνονταν και από τα ΚΕΠ καθώς και για το σχεδιασμό των εντύπων τα οποία 

θα χρησιμοποιούσαν. Πλήθος τέτοιων Υπουργικών Αποφάσεων υπογράφτηκαν τα 

επόμενα χρόνια με αποτέλεσμα μέσω των  ΚΕΠ να διεκπεραιώνονται σήμερα πάνω 

1000 πιστοποιημένες διοικητικές διαδικασίες.  

      Ο θεσμός των ΚΕΠ πολύ σύντομα απέκτησε μεγάλη αποδοχή από τους πολίτες. Σε 

πανελλήνια έρευνα που παρουσίασε το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης το 2005
96

 τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά όσον αφορά την 

αναγνωρισιμότητα του θεσμού, την επισκεψιμότητα, την ικανοποίηση των πολιτών για 

την εξυπηρέτηση τους από τα ΚΕΠ και την υπεροχή των ΚΕΠ σε σχέση με τις άλλες 

υπηρεσίες του δημοσίου. Αναλυτικότερα  ο δείκτης αναγνωρισιμότητας  του θεσμού 

συνολικά (αυθόρμητης και υποβοηθούμενης) είναι της τάξης του 85% , ο δείκτης  

επισκεψιμότητας στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού είναι 52% (δηλαδή ένας στους 

δύο ενήλικες έχει επισκεφθεί έστω και μια φορά το ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση 

υπόθεσής τους) και ο δείκτης ικανοποίησης των πολιτών από το θεσμό ξεπερνάει το 

90% ενώ σε κάποιους νομούς της χώρας φτάνει το 100%. Η ικανοποίηση των πολιτών 

από τα ΚΕΠ αναλύθηκε σε επιμέρους δείκτες που αφορούσαν:  

-την εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους  93% 

-την ταχύτητα του χρόνου συναλλαγής 92% 

-την εύκολη πρόσβαση 91% 

-την παρεχόμενη πληροφόρηση 90% 

-τον εξοπλισμό 86% 

-την ταχύτητα παραλαβής των πιστοποιητικών, εγγράφων 85 % 

-τη σαφήνεια και απλότητα εγγράφων που χρησιμοποιούνται 84% 
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- το ωράριο λειτουργίας  77% 

-τον αριθμό των διοικητικών υπηρεσιών που εξυπηρετούνται 66% 

    Σε σχέση με την ικανοποίηση από τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες η διαφορά υπέρ 

των ΚΕΠ είναι συντριπτική : 38 % η ικανοποίηση από τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες  

έναντι 94% καθολικής ικανοποίησης από τα ΚΕΠ. Σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα του νέου θεσμού τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι πολίτες 

σε ποσοστό 94% θεωρούν το θεσμό των ΚΕΠ πολύ και αρκετά αποτελεσματικό, 97% 

πολύ και αρκετά απαραίτητο και 91% ότι βοηθά στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

     Η συμβολή των ΚΕΠ στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στην πορεία 

προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας είναι σημαντική και αναγνωρίζεται 

και από τους ίδιους τους πολίτες, ωστόσο η χρήση του ίντερνετ και των νέων 

τεχνολογιών από τους πολίτες για τις συναλλαγές με τη διοίκηση σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ανωτέρω έρευνας του 2005 είναι απογοητευτική. Ο πολίτες 

εξακολουθούν να επιλέγουν την αυτοπρόσωπη παρουσία για την εξυπηρέτηση τους 

από το δημόσιο ενώ και όσοι πολίτες χρησιμοποιούν το ίντερνετ και γνωρίζουν κατά 

87% ότι μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες του δημοσίου το 

μεγαλύτερο ποσοστό 62% δε το χρησιμοποιεί. Η χρήση των νέων ΤΠΕ για την 

πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες είναι εξαιρετικά χαμηλή.    

      Σήμερα 13 χρόνια μετά οι υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΕΠ παραμένουν στην 

πρώτη θέση μεταξύ των άλλων δημόσιων υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε 

στην ετήσια έρευνα που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο Επιχειρησιακού 

Περιβάλλοντος του ΣΕΒ με τίτλο "Ο Σφυγμός του Επιχειρείν"97. Στην έρευνα που 

αφορούσε τους δημόσιους φορείς με τους οποίους είναι περισσότερο ή λιγότερο 

ικανοποιημένες οι επιχειρήσεις, δεν καταγράφονται ιδιαίτερες αλλαγές ως προς την 

κατάταξη των υπό αξιολόγηση κυριότερων δημόσιων φορέων το 2018 σε 

σχέση με το 2017. Έτσι την πρώτη θέση καταλαμβάνουν και το 2018 με διαφορά οι 
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Υπηρεσίες από τα ΚΕΠ, οι οποίες – παρά τη μείωση σε σχέση με πέρυσι του σχετικού 

δείκτη – κρίνονται θετικά για τις υπηρεσίες που παρέχουν για το 67,2% των 

επιχειρήσεων. Όσον αφορά τη διαφάνεια των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους 

δημόσιους φορείς πάλι τα ΚΕΠ τοποθετούνται στην πρώτη θέση από τις επιχειρήσεις 

με δείκτη 58,4%  (μειωμένο όμως σε σχέση με τον δείκτη του 2017). 

 

 

    Παρότι οι υπηρεσίες των ΚΕΠ στην πορεία εξέλιξης τους εμπλουτίστηκαν και 

αναβαθμίστηκαν καθώς κατέστη δυνατή η διασύνδεση των ΚΕΠ με τις βάσεις 

δεδομένων άλλων υπηρεσιών όπως του εθνικού δημοτολογίου, του ΟΑΕΔ, των 

ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ) και του TAXIS  μέσα από την επίτευξη 

της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων, ωστόσο παρατηρείται μια 

μείωση σε σχέση με την αρχική λειτουργία τους, στο βαθμό ικανοποίησής τους από 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό συνδέεται με τα γενικότερα προβλήματα 

για την εφαρμογή των πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και 

επιπρόσθετα με τις δυσκολίες που δημιούργησε η οικονομική κρίση των τελευταίων 
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ετών στη λειτουργία του δημόσιου τομέα και δεν άφησε ανεπηρέαστη και τη 

λειτουργία των ΚΕΠ.   

     

 

6.4  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 

 

    Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης
98

 μέσω των ΚΕΠ και της ηλεκτρονική πύλης ΕΡΜΗΣ
99

 με την οποία 

συνδέονται τα ΚΕΠ, εξυπηρετούνται πάνω από 5 εκατομμύρια υποθέσεις κατά έτος οι 

οποίες διεκπεραιώνονται είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία στο ΚΕΠ.  Οι 

υπηρεσίες / διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης για τη χορήγηση πιστοποιητικών ή 

εγγράφων αντιμετωπίζονται με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 

 

Α. Κατάργηση προσκόμισης των δικαιολογητικών / πιστοποιητικών από τους πολίτες 

μέσω της διαδικασίας της διαλειτουργικότητας των συστημάτων. 

 

Β. Παροχή online υπηρεσίας από την πύλη ΕΡΜΗΣ και άμεση ηλεκτρονική παραλαβή 

των αιτούμενων πιστοποιητικών από τους πολίτες. 

 

Γ.  Ένταξη της διοικητικής υπηρεσίας στα ΚΕΠ και παραλαβή του αιτούμενου 

εγγράφου με 3 τρόπους: 

 

α) Αίτηση - Παραλαβή αποτελέσματος. Ολοκλήρωση της διαδικασίας σε δύο χρόνους. 

 

β) Αίτηση και άμεση παραλαβή του αποτελέσματος. (Μία επίσκεψη σε ΚΕΠ). 

 

γ) Ηλεκτρονική αίτηση και παράδοση του αποτελέσματος στην ηλεκτρονική θυρίδα 

του αιτούντα σε δεύτερο χρόνο χωρίς καμία επίσκεψη σε ΚΕΠ. 

      Ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα Κ.Ε.Π. για περισσότερες από 1000 

διαδικασίες. Ο πολίτης απευθύνεται στα Κ.Ε.Π. τα οποία επικοινωνούν με τον αρμόδιο 
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φορέα και παρέχουν το αιτούμενο αποτέλεσμα χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει τις 

διαδικασίες και τη δομή της δημόσιας διοίκησης. Έτσι τα Κ.Ε.Π. αποτελούν τη βασική 

πύλη επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος παρέχοντας ολοκληρωμένες διοικητικές 

υπηρεσίες,  λειτουργώντας ως υπηρεσίες μιας στάσης (one stop shop) για ένα μεγάλο 

μέρος του δημόσιου τομέα.  

    Για περίπου 60 διαδικασίες τα Κ.Ε.Π. συνδέονται ηλεκτρονικά με το πληροφοριακό 

σύστημα του φορέα και παρέχουν άμεσα το αποτέλεσμα της διοικητικής διαδικασίας 

στον πολίτη με μια επίσκεψη στο Κ.Ε.Π. (π.χ. βεβαίωση ανεργίας, ασφαλιστική 

ενημερότητα Ι.Κ.Α. κ.α.). Ενώ για 116 υπηρεσίες ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει 

ηλεκτρονικά το αίτημα στο ΚΕΠ και να παραλάβει την απάντηση είτε στην 

ηλεκτρονική του θυρίδα είτε με τη φυσική του παρουσία στο ΚΕΠ ανάλογα με την 

επιλογή του.  

    Εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Κ.Ε.Π. παράλληλα με την αρμόδια 

δημόσια υπηρεσία στην οποία μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης υπάρχουν και  οι 

διοικητικές υπηρεσίες για τις οποίες τα Κ.Ε.Π. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα.    

     Έτσι οι αρμοδιότητες των στρατολογικών γραφείων που λειτουργούσαν στις 

πρωτεύουσες των νομών μεταφέρονται στα Κ.Ε.Π. τα οποία διενεργούν ηλεκτρονικά 

την απογραφή στρατευσίμων, τις διαδικασίες αναβολής κτλ..Επίσης τα Κ.Ε.Π. είναι 

αρμόδια και για τη χορήγηση ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) και 

για τη διενέργεια της διαδικασίας χορήγησης ψηφιακών υπογραφών. 

    Μέσω των ΚΕΠ διενεργούνται αποκλειστικά διαδικασίες που αφορούν τη χορήγηση 

κοινωνικών επιδομάτων όπως η παροχή επιδόματος στις πολύτεκνες μητέρες και 

χορήγηση δελτίων κοινωνικού τουρισμού του Ο.Γ.Α..  

     Μία ακόμα σημαντική υπηρεσία που προσφέρουν τα ΚΕΠ είναι η λειτουργία τους 

ως ΕΚΕ (Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης). Με το Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/03-05-

2010) η ελληνική νομοθεσία προσαρμόστηκε στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών 

σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή τους στα πλαίσια της ενιαίας 

εσωτερικής αγορά της Ε.Ε.. Σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο
100

 τα ΚΕΠ λειτουργούν  

στο σύνολό τους ή μέρος εξ αυτών ως ΕΚΕ προκειμένου οι πάροχοι υπηρεσιών να 

διεκπεραιώνουν και ηλεκτρονικά και από απόσταση τις απαραίτητες διαδικασίες και 

διατυπώσεις  για να έχουν πρόσβαση σε αντίστοιχες δραστηριότητες παροχής 
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υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια και ειδικότερα για την χορήγηση αιτήσεων, 

δηλώσεων, την καταχώρηση σε ειδικά μητρώα και βάσεις δεδομένων και γενικότερα 

τη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους, για χορήγηση άδειας άσκησης μιας 

επαγγελματικής δραστηριότητας. Έτσι οι έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό ή οι 

ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα: 

α) Να πληροφορηθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες για την 

χορήγηση άδειας σε μια επιχείρηση 

β) Να υποβάλλουν την αίτηση για αδειοδότηση και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά 

για τη διεκπεραίωση  της συγκεκριμένης διαδικασίας.  

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: 

α) Εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε. (ERMIS-EU-GO:www.eu-go.gr). 

β) Με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ. 

γ) Με τη φυσική τους παρουσία στην αρμόδια υπηρεσία.   

    Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις και το μέλλον των υπηρεσιών του ΚΕΠ η 

επιτυχημένη πορεία του θεσμού οδηγεί σε μια συνεχής προσπάθεια ενδυνάμωσής του 

από την εκάστοτε κρατική ηγεσία με την ενσωμάτωση και νέων διαδικασιών και με 

την προοπτική της μετεξέλιξής του από "υπηρεσία διαμεσολάβησης στην υποβολή 

αιτήσεων, σε υπηρεσία παροχής on line διοικητικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας, 

τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις".
101
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

       

     Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση τείνει να αλλάξει τη σχέση του κράτους και της 

δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά και τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των οργανωτικών δομών της ίδιας της δημόσιας διοίκησης. Ο 

εκσυγχρονισμός του κράτους και η είσοδος του στην ψηφιακή εποχή δεν καθίσταται 

μόνο αναπόφευκτος αλλά και αναγκαίος για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης 

στην κατεύθυνση της διαφάνειας, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και 

της λογοδοσίας.  

      Οι σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται με τη 

ραγδαία ανάπτυξη των ΤΠΕ, απαιτούν ένα πιο σύγχρονο κράτος, που χαρακτηρίζεται 

από ευελιξία και αποτελεσματικότητα, με επίκεντρο την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών. Το μέλλον της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει την υιοθέτηση 

βέλτιστων πρακτικών που θα διευκολύνουν τη σχέση του κράτους με τον πολίτη και 

τις επιχειρήσεις. Η αναδιαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών 

σε επίπεδο front office οδηγεί στη δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης και στην 

ύπαρξη ενιαίων διαδικτυακών πυλών πρόσβασης του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση. 

Ο πολίτης θα μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα από μια ενιαία ηλεκτρονική πύλη για κάθε 

φάση της ζωής του, κατά την οποία είναι απαραίτητη η επαφή του με το κράτος 

(γέννηση , γάμος, εργασία, σύνταξη) και οι επιχειρήσεις θα εξυπηρετούνται ανάλογα 

σε κάθε φάση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (έναρξη, πρόσληψη προσωπικού, 

πληρωμές φόρων). Σε επίπεδο back office η ηλεκτρονική διακυβέρνηση οδηγεί σε 

ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών, εφαρμογή της διαλειτουργικότητας των 

πληροφοριακών συστημάτων, ενοποίηση των δεδομένων και αναδιοργάνωση του 

τρόπου λειτουργίας του δημόσιου τομέα.  

       Η δημόσια διοίκηση αλλάζει μορφή. Το κλειστό γραφειοκρατικό μοντέλο 

διοίκησης δίνει τη θέση του σε ένα σύστημα ανοικτό προς τους πολίτες που έχει ως 

στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την βελτίωση της αποδοτικότητας 

του δημοσίου. Η ύπαρξη των ανοικτών δεδομένων οδηγεί σε μεγαλύτερη διαφάνεια 

του δημόσιου τομέα και συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
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καθώς το κράτος αποτελεί το μεγαλύτερο συλλέκτη πληροφοριών, η περαιτέρω χρήση 

των  οποίων, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη. 

    Ωστόσο η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η συμμετοχή της 

δημόσιας διοίκησης στη νέα κοινωνία της πληροφορίας εγείρουν σοβαρά ζητήματα 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών από την ανεξέλεγκτη χρήση και 

επεξεργασία τους.  Η ύπαρξη του νέου ΓΚΠΔ αποτελεί μια προσπάθεια για τον 

περιορισμό των κινδύνων που δημιουργούνται από την ελεύθερη διακίνηση  της 

δημόσιας πληροφορίας, αποδεικνύοντας τον προβληματισμό που επικρατεί πάνω στο 

θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Αναμένεται το μέλλον να αποδείξει κατά πόσον ο 

ΓΚΠΔ μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλές πλαίσιο για την εναρμόνιση των 

αντιτιθεμένων δικαιωμάτων, της προστασίας της ιδιωτικότητας του πολίτη και του 

δικαιώματος πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία. Η ύπαρξη του νομοθετικού 

πλαισίου αν και είναι απαραίτητη δε θεωρείται ωστόσο αρκετή για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής. Στην Ελλάδα η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής Α.Π.Δ.Π.Χ. 

αποδεικνύει την ανεπάρκεια των παραδοσιακών ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και την 

αμηχανία της πολιτείας να προσεγγίσει τα νέα ζητήματα που δημιουργούνται
102

  . 

     Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί βασική στρατηγική επιδίωξη για την ΕΕ 

καθώς μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας νέας ανταγωνιστικής ψηφιακής 

ευρωπαϊκής οικονομίας και να ενισχύσει την πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

προωθώντας ταυτόχρονα τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης (διαφάνεια, 

συμμετοχή, υπευθυνότητα/λογοδοσία, αποτελεσματικότητα, συνοχή). Για αυτό το 

λόγο η ΕΕ αναπτύσσει συγκεκριμένα προγράμματα με στόχο την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο στις υπηρεσίες και τους θεσμούς της Ένωσης όσο 

και στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κρατών. Τα αποτελέσματα των σχεδίων δράσης 

για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά 

την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, κατατάσσοντας τις 

ευρωπαϊκές χώρες στις πρώτες θέσεις ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο.  

       Ωστόσο η Ελλάδα παρά τα προγράμματα που εκπονούνται κατά καιρούς στα 

πλαίσια των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση παραμένει 
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στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών όσον αφορά τις ψηφιακές 

δημόσιες υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες και τη χρήση τους. Παρά τη ύπαρξή 

του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με το νόμο 3979/2011, 

(το οποίο συμπληρώθηκε και με τις διατάξεις του ΠΔ 25/2014  για τη δημιουργία 

ηλεκτρονικών αρχείων και το άρθ. 24 του Ν.4440/2016 για την υποχρεωτική 

διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό τρόπο), η είσοδος των νέων τεχνολογιών δε 

μπόρεσε να αναδιοργανώσει τον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου τομέα και να 

μετασχηματίσει τον τρόπο διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών. Παρά τις 

εξαγγελίες για εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, απλούστευση των 

διαδικασιών, αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών και μείωση της 

γραφειοκρατίας η διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών από τις περισσότερες 

υπηρεσίες παραμένει κατά βάση γραφειοκρατική. Παρά τη εισαγωγή ορισμένων 

καινοτόμων ηλεκτρονικών εφαρμογών όπως το πρόγραμμα "Διαύγεια" και το "taxis" η  

ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα περιορίζεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών 

πληροφόρησης προς τους πολίτες και λιγότερο στην ανάπτυξη διαδραστικών 

υπηρεσιών και πολύ περισσότερο ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

    Τα ΚΕΠ αποτελούν μια καινοτομία στην πορεία για την εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η λειτουργία τους στηρίζεται σε αυτοποιημένες 

διαδικασίες που υποστηρίζονται από το ηλεκτρονικό σύστημα "ermis" το οποίο 

εξυπηρετείται μέσα από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού δικτύου "Σύζευξις".  

Παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες μιας στάσης αποτελούν την πύλη επικοινωνίας 

του πολίτη με το κράτος  προσφέροντας υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και 

διεκπεραίωσης ολοκληρωμένων διοικητικών συναλλαγών. Ωστόσο παρά τη θετική 

ανταπόκριση του κόσμου για τις υπηρεσίες του νέου θεσμού και τις ενθουσιώδεις 

εξαγγελίες της εκάστοτε κυβέρνησης για τη μεγάλη συμβολή των ΚΕΠ στον 

διοικητικό εκσυγχρονισμό της χώρας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

δημόσιας διοίκησης ο ρόλος των ΚΕΠ επικεντρώνεται στο ρόλο του διαμεσολαβητή 

μεταξύ του πολίτη και των δημόσιων υπηρεσιών. Το ζητούμενο "διοικητικό προϊόν" 

(έγγραφο, πιστοποιητικό) δεν παράγεται από τα ΚΕΠ αλλά από την αρμόδια υπηρεσία 

στην οποία τα ΚΕΠ απευθύνονται προς αναζήτηση. Τα ΚΕΠ συνέβαλλαν στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη παρέχοντας μια ολοκληρωμένη διοικητική εξυπηρέτηση, δε 

μείωσαν όμως τη γραφειοκρατία προς την κατεύθυνση της μείωσης των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών  ούτε βοήθησαν στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.  
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      Η μεγαλύτερη επιτυχία των ΚΕΠ συνίσταται στον τρόπο αντιμετώπισης του 

πολίτη. Η φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίστηκε η δημιουργία των ΚΕΠ ως σημείο 

επικοινωνίας του κράτους με το πολίτη οδήγησε στην υιοθέτηση μιας πολιτοκεντρικής 

αντίληψης στον τρόπο λειτουργίας τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, εκπαιδεύτηκε το 

προσωπικό και σχεδιάστηκε ο τρόπος διεκπεραίωσης των υποθέσεων από τα ΚΕΠ. Το 

γεγονός αυτό και μόνο αποτελούσε μια καινοτομία στον τρόπο λειτουργίας της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης που για πρώτη φορά έθεσε στο επίκεντρο της 

λειτουργίας της την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών αντλώντας μάλιστα και 

μετρήσιμα, ποσοτικά στοιχεία για το βαθμό εξυπηρέτησής τους.  
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