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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
ΟΡΙΜΟ
ηε ζεκεξηλή θνηλσλία θαη ζηελ επνρή ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ ζπρλά αλαθεξφκαζηε ζηνλ φξν « ηλεκηρονική διακσβέρνηζη» (e-government).
Ο φξνο απηφο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ε εηζαγσγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο
πιεξνθνξηθήο ησλ ππνινγηζηψλ (ΣΠΔ) ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη νη λέεο δηνηθεηηθέο
πξαθηηθέο, ηηο νπνίεο νη ηερλνινγίεο απηέο εηζήγαγαλ. Ο φξνο απηφο δεκηνπξγήζεθε κε ηηο
γεληθφηεξεο πξαθηηθέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη ην επίζεην «ειεθηξνληθφ-ή»
(“e”) κε ζθνπφ λα δψζεη έκθαζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ
ππεξεζηψλ (ειεθηξνληθφ εκπφξην, ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ειεθηξνληθή κάζεζε, θαη άιια).
Τπάξρνπλ δχν θηινζνθηθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Γηα
κεξηθνχο ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε είλαη «ε εθαξκνγή εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηαθπβέξλεζεο». Απηή ε αληίιεςε εζηηάδεη ζηε
πξαθηηθή απνδνηηθφηεηα θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, φπσο απηέο πνπ κπνξνχλ γηα
παξάδεηγκα λα πξνέιζνπλ απφ ηελ ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο θαη ηνλ
ειεθηξνληθφ εθνδηαζκφ. Γηα θάπνηνπο άιινπο, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε έρεη ηε
δπλακηθή λα «βειηηψζεη ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή» θαη λα «ππεξθεξάζεη ηε πνιηηηθή
απνζηαζηνπνίεζε». Ζ αληίιεςε απηή εζηηάδεη ζε πξσηνβνπιίεο πνπ ζα θέξνπλ ηελ
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ πνιίηε ζε λέα επίπεδα.
[1]

ΠΟΡΕΙΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
Ζ είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζηε «γξαθεηνθξαηία» ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κπνξεί λα έρεη
μεθηλήζεη εδψ θαη ρξφληα, αιιά ζρεδφλ ζε φιν ηνλ θφζκν, νη θπβεξλήζεηο αλαξσηηνχληαη
αθφκα, αλ ζηνλ ιαβχξηλζν ζηνλ νπνίν έρνπλ εηζρσξήζεη, ζα βξνπλ πνηέ ηελ άθξε. Αξρηθά,
φηαλ ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έθαλε ηα πξψηα βήκαηά ηεο φινη κηινχζαλ γηα
ζπζηήκαηα, ηερλνινγίεο, δίθηπα θαη ινγηζκηθά. ηελ πνξεία, φκσο, έγηλε εκθαλέο φηη ζην egovernment ε ηερλνινγία δελ είλαη πξσηαγσληζηήο. Δίλαη έλα κέζν θαη ζπλεπψο, αλ δελ ην
ρξεζηκνπνηεί θαλείο, ράλεη θάζε αμία.
ήκεξα, ινηπφλ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ αξκφδησλ θνξέσλ αλαγλσξίδεη φηη γηα λα
πεηχρεη ην e-government απαηηείηαη αιιαγή ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,
εθπαίδεπζε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, δεκηνπξγία ςεθηαθήο θαη ηερλνινγηθήο θνπιηνχξαο
ζηνλ πνιίηε, θαη πάλσ απφ φια ελεκέξσζε πξνο φιεο ηηο πιεπξέο. Ζ ρψξα καο ζηνλ ηνκέα
ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δηαηεξεί ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ησλ επξσπατθψλ
εμεηδηθεπκέλσλ κειεηψλ. Θεσξεηηθά, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θνλδπιίσλ ηεο Κνηλσλίαο
ηεο Πιεξνθνξίαο αθνξά ζην e-government, αιιά, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ πνξεία ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, θαηαλνεί απηφκαηα θαη ηελ επηηπρία ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζηε ρψξα καο. [2]
Δίλαη ζεκαληηθφ βέβαηα λα αλαθέξνπκε φηη ν φξνο e-government δελ είλαη γλσζηφο ζην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ γηαηί νπζηαζηηθά δελ βιέπεη θαη θακία
πξαγκαηηθή δηαθνξά ζηελ επαθή ηνπ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Γηα απηφ ην ιφγν θαη ε
ζηξαηεγηθή θαη ν ζρεδηαζκφο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πιένλ έρνπλ αιιάμεη θαη

[5]

απηφ είλαη εκθαλέο κέζα απφ ηνλ φγθν ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ
δεκηνπξγεζεί θαη αθνξνχλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.
ηφρνο καο κέζα απφ απηή ηε κειέηε είλαη λα θαηαγξάςνπκε ην ζχλνιν ησλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα Τπνπξγεία ηεο ρψξαο καο, λα ηηο αλαιχζνπκε θαη λα γίλεη
επηζθφπεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε θάζε κία μερσξηζηά ζηνπο πνιίηεο - ρξήζηεο
ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ηνπο.

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
Γελ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηε κειέηε καο
ρσξίο λα αλαθέξνπκε ηα πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ηεο. πγθεθξηκέλα, ινηπφλ, ε Ζιεθηξνληθή
Γηαθπβέξλεζε πξνζθέξεη [3]:
ηνπο Πολίηερ:
 Δπθνιφηεξε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο
 Γηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην
 Άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ πνιηηψλ θαη ππεχζπλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο
ηηο Επισειπήζειρ:
 Αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο
 Μείσζε θφζηνπο ζπλαιιαγήο
ηελ Κςβέπνηζη:
 Άκεζε, γξήγνξε θαη αζθαιή αληαιιαγή δεδνκέλσλ
 Μείσζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με ηελ επξεία ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, νη θπβεξλήζεηο ηεο Δπξψπεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ην
Internet πνπ είρε ήδε επηθξαηήζεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κε
αλάινγν ηξφπν θαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
Έηζη ινηπφλ, δεκηνπξγήζεθε ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.. Αξρηθά, ν φξνο απηφο ζπλδέζεθε
κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θνηλνχ κε ην θξάηνο.
Γηα παξάδεηγκα, έλαο πνιίηεο ζα κπνξνχζε λα ππνβάιεη ηε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε,
απεπζείαο, απφ ην ζπίηη ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή. ηε ζπλέρεηα
δηαπηζηψζεθε πσο ην δηαδίθηπν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.
Ο φξνο Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαζνξίδεη 2 ζεκειηψδεηο αξρέο:


Οξηνζεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο
ηνκείο:
o Δμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
o Βειηίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
o Τπνζηήξημε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ
[6]



πλδέεη άξξεθηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κε επξχηαηεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο
ζην εζσηεξηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε γηα λα πξνσζήζεη ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζρεδηάδεη θαη
πινπνηεί Πξνγξάκκαηα Γξάζεο ηα νπνία απνζθνπνχλ θπξίσο ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ
ζηα θξάηε κέιε. Σα θπξηφηεξα ζεκεία πνπ πξέπεη λα εζηηάζνπκε είλαη:


Οη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ζην επίθεληξν

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε απεπζχλεηαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα
ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο:
o
o

Γηα ηε δηαβίσζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ Δπξψπε
Χο ρξήζηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ, σο θνξνινγνχκελνη θαη σο
ζπκκέηνρνη ζηε δεκνθξαηία.

Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζρεδηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο απφ ηε ζθνπηά ηνπ ρξήζηε. Απηφ
ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη
πξνηηκήζεηο θάζε κεκνλσκέλεο θαηεγνξίαο ρξεζηψλ.


Ζιεθηξνληθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεζηψλ θαη απζεληηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ

Οη επηθνηλσλίεο θαη νη ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ζεζκηθέο απαηηήζεηο γηα ηε δηελέξγεηα
λφκηκσλ δηνηθεηηθψλ ζπλαιιαγψλ. ην πιαίζην απηφ, νξίδεηαη φηη ζα αλαπηπρζνχλ
ζπλαιιαγέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (online) ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε κε ηε βνήζεηα ελφο
παλεπξσπατθνχ δηαιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη απζεληηθνπνίεζεο ησλ
ζπλαιιαγψλ.


Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε γηα φινπο

Οη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο έρνπλ αμία, εάλ φινη νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ
πξφζβαζε ζε απηά. Όινη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, ρσξίο
γεσγξαθηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο απνθιεηζκνχο.


Γηαζπλνξηαθέο ππεξεζίεο

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε αλζξψπσλ,
θεθαιαίσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη λα ζπκβάιεη ζηε
δεκηνπξγία ηεο ελσκέλεο Δπξψπεο.
Όζν αθνξά ηε ρψξα καο, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη ραξάδεηαη λέα εζληθή ζηξαηεγηθή
θαη δξνκνινγείηαη κηα ζεηξά έξγσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα ζεκειηψζνπλ ηελ ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε ζηε ρψξα καο. Σα έξγα απηά απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία εληαίαο πξφζβαζεο,
ζηελ ηππνπνίεζε θαη αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ σο εμήο:


Γεκηνπξγία εζληθήο δεκφζηαο πχιεο ζην Γηαδίθηπν
[7]

Ζ πχιε ζπλδέεηαη κε ηηο δεκφζηεο δηαδηθηπαθέο ηνπνζεζίεο θαη απνηειεί ην κνλαδηθφ ζεκείν
εηζφδνπ γηα ηε δηελέξγεηα online ζπλαιιαγψλ.


Γεκηνπξγία εζληθνχ ζπζηήκαηνο απζεληηθνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ

Σν ζχζηεκα απζεληηθνπνίεζεο ειέγρεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη
εμαζθαιίδεη ηελ εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ online ζπλαιιαγψλ.


Γεκηνπξγία θαη ζεζκνζέηεζε Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο.

Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχζζνληαη θαη ζεζκνζεηνχληαη εληαίνη θαλφλεο γηα ηελ ειεθηξνληθή
επηθνηλσλία ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ [4].

ΜΟΝΣΕΛΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ζαθέζηεξα ηη ζεκαίλεη ν φξνο Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη
λα ηνλ κνληεινπνηήζνπκε. Έηζη ινηπφλ, πξηλ παξαζέζνπκε κηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε θαιφ
ζα ήηαλ λα αλαθέξνπκε φηη ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε απνηειείηαη απφ θάζεηο θάζε κηα
απφ ηηο νπνίεο έρεη δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Αλαιπηηθφηεξα νη Φάζεηο είλαη:





Πληποθοπίαρ: Ηζηνζειίδεο κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ
Αλληλεπίδπαζηρ: Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν, θφξκεο αλαδήηεζεο, θαηέβαζκα
αηηήζεσλ
ςναλλαγήρ: Ζιεθηξνληθέο αηηήζεηο ςεθνθνξία, νινθιεξσκέλεο ζπλαιιαγέο
Μεηαηποπήρ: Πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο απφ έλα ζεκείν.

ηελ αλάιπζή καο ζε παξαθάησ ζεκαηηθή ελφηεηα παξαηεξνχκε γηα θάζε κία ειεθηξνληθή
ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ην θάζε Τπνπξγείν πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηέο ηεο δειαδή ζε ηη
θάζε βξίζθεηαη ε θάζε κία ππεξεζία ζην δηαδίθηπν. (π.ρ. θάπνηα ππεξεζία πξνζθέξεη κφλν
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ελψ θάπνηα άιιε δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο νηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ)
Παξαζέηνπκε ινηπφλ
Γηαθπβέξλεζεο [3]:

ζε

ζρεκαηηθή

απεηθφληζε

[8]

ην

Μνληέιν

ηεο

Ζιεθηξνληθήο

Εικόνα 1: Μονηέλο ηης Ηλεκηρονικής Διακσβέρνηζης [3]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΩΝ
Σα Τπνπξγεία ηεο Διιάδαο, πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θεληξηθφ κεραληζκφ ηεο ρψξαο θαη πξηλ ηνλ
ηειεπηαίν αλαζρεκαηηζκφ πνπ έιαβε ρψξα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, αξηζκνχληαη ζε 15 θαη είλαη
ηα εμήο:

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ
Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο
Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ
ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε γηα θάζε Τπνπξγείν πνηεο είλαη νη παξερφκελεο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη πνηεο νη δπλαηφηεηέο ηνπο.
[9]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κεηεμειίρζεθε ψζηε λα ζπγθξνηήζεη θεληξηθή επηηειηθή δνκή, ε
νπνία ζην πιαίζην ησλ εληνιψλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ ζπκβάιιεη ζηελ
εθπφλεζε ελφο ζπλεθηηθνχ ζηξαηεγηθνχ, πνιηηηθνχ θαη επηθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ
πξνψζεζεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ηεο απνθέληξσζεο κεηαθέξνληαη
ζην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ψζηε λα ζπλδεζνχλ κε
ηελ γεληθφηεξε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή.
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο αλαγξάθνληαη ηα ηειεπηαία λέα αιιά θαη νη δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη
ζέκαηα εζσηεξηθήο δηνίθεζεο, απηνδηνίθεζεο θαη κεηαλάζηεπζεο.[5]

Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη:


Δι@ύγεια

Απφ ηελ 1 Οθησβξίνπ ηνπ 2010 ηα Τπνπξγεία θαη νη δεθαηξείο πεξηθέξεηεο, ππνρξενχληαλ λα
αλαξηνχλ απνθάζεηο θαη πξάμεηο ηνπο ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γη@χγεηα»,
ην νπνίν ζπληνλίδεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο (ΤΔΑΖΓ) . Οη πξάμεηο θαη απνθάζεηο ησλ θνξέσλ δελ είλαη εθηειέζηκεο αλ
δελ αλαξηεζνχλ ζηε Γηαχγεηα. Mε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάξηεζεο, ε θάζε απφθαζε απνθηά
έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ), ν νπνίνο ηελ πηζηνπνηεί. Ο
θσδηθνπνηεκέλνο απηφο αξηζκφο παξάγεηαη αιγνξηζκηθά κε βάζε ηελ εκεξνκελία
θαηαρψξηζεο, ην θνξέα θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ πξάμεο ηνπ θνξέα, εγγξάθεηαη απηφκαηα ζε
θάζε ζειίδα ηνπ εγγξάθνπ πνπ αλαξηάηαη θαη πξέπεη αλαγξάθεηαη πάλσ ζην ζρέδην θάζε
πξάμεο ρεηξφγξαθα πξηλ δηεθπεξαησζεί. Δίλαη ε ηαπηφηεηα ηεο θάζε αλαξηεκέλεο πξάμεο
θαη ηελ αθνινπζεί. Γελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ δχν ΑΓΑ γηα κηα απφθαζε θαη φηαλ κηα
απφθαζε γηα θάπνην ιφγν αθπξψλεηαη ν ΑΓΑ ηεο παξακέλεη αλελεξγφο.
ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο Γηαχγεηαο ζηαδηαθά ζα ζπκκεηέρνπλ θνξείο ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ αλεμάξηεησλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ.
Σν πξφγξακκα Γηαχγεηα εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ηελ ππνρξέσζε αλάξηεζεο
φισλ ησλ πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν, ιακβάλνληαο
εηδηθή κέξηκλα γηα ηηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εζληθή άκπλα θαη ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα. Δίλαη έλα πξφγξακκα αξθεηά πξνσζεκέλν θαη θαηλνηφκν, αθφκα θαη γηα ηα
Δπξσπατθά δεδνκέλα, κε θχξην ζηφρν λα απνθέξεη ηε κέγηζηε δεκνζηφηεηα ηεο θπβεξλεηηθήο
πνιηηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ κέζσλ δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο
εμαζθαιίδεη επξεία δεκνζηφηεηα θαη πξφζβαζε ζηε πιεξνθνξία πνπ πξννδεπηηθά ζα
ζπληειέζεη ζε αιιαγή θνπιηνχξαο ζε φιε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.
[10]

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ
κνληέινπ ζηε ζρέζε ηνπ Πνιίηε κε ην Κξάηνο. Ο πνιίηεο πιένλ έρεη εληζρπκέλεο
δπλαηφηεηεο λα απνιαχζεη ζπληαγκαηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, φπσο είλαη ε πιεξνθφξεζε θαη ε
ζπκκεηνρή ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Παξάιιεια, κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
ησλ πξάμεσλ ζην δηαδίθηπν εμαζθαιίδεηαη ε ππεπζπλφηεηα, ε επζχλε θαη ε ινγνδνζία απφ
ηελ πιεπξά ησλ θνξέσλ άζθεζεο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ ηηο πξάμεηο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Φνξέσλ
απιά θαη εχθνια ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο θιεηδηά θαη ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο (κεηα-δεδνκέλα),
κε ηηο νπνίεο είλαη θαηαρσξεκέλε ε θάζε πξάμε, κέζσ κηαο εχρξεζηε θφξκαο αλαδήηεζεο
είηε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θάζε Φνξέα πνπ ηελ εθδίδεη, είηε απφ ηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν
ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ [6].
Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ιεηηνπξγεί σο πεγή ελεκέξσζεο φπνπ δεκνζηεχεηαη ζπλερψο
ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη απαληήζεηο ζε ζπρλά εξσηήκαηα γηα ηηο Οκάδεο Γηνίθεζεο Έξγνπ
(ΟΓΔ) πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ αλάξηεζε ησλ απνθάζεσλ γηα ηνπο Φνξείο πνπ
πξνβιέπεη ν λφκνο.
Δλ θαηαθιείδη, ηo Πξφγξακκα Γη@χγεηα μεθίλεζε έρνληαο σο ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο
κέγηζηεο δπλαηήο δεκνζηφηεηαο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο
ινγνδνζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξέσλ άζθεζεο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο.[7]
 ΚΕΠ
Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ έρεη ζρεδηαζηεί θαη αλαπηπρζεί
γηα ηελ ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε θαη εμππεξέηεζή ησλ πνιηηψλ απφ ην ζπίηη ή ην γξαθείν.
Ο δηθηπαθφο ηφπνο ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά κε ηηο πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο πνπ
θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, θαζηζηψληαο ηνλ ην ζεκείν αλαθνξάο ζην
Γηαδίθηπν γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Δπηπξφζζεηα, δίλεη
πιένλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθέο αηηήζεηο πξνο ηα ΚΔΠ γηα
κία ζεηξά Γηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πινπνηψληαο ζηελ Διιάδα ην πην νπζηαζηηθφ βήκα πξνο
ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.
Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ νκάδα πνιηηψλ. Τπάξρνπλ
κε άιια ιφγηα ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο απινχο Πνιίηεο, ππεξεζίεο γηα ηνπο Φνξείο θαη
ππεξεζίεο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο. Τπάξρνπλ 3 ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δηαπεξαηψλεηαη θάζε
ππεξεζία. Ζ δηεθπεξαίσζε γίλεηαη είηε κέζσ θπζηθήο παξνπζίαο ζηα ΚΔΠ, είηε ηειεθσληθά
κέζσ 1500 είηε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο Δζληθήο Πχιεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
Ermis. [8]
 Θηζέαρ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ
εθαξκνγή πξνεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ησλ
Ο.Σ.Α. (Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) φπσο:
o

Ζ αδπλακία ηνπ Δ.Π.Σ.Α. λα ιεηηνπξγήζεη σο πξαγκαηηθφ Πξφγξακκα ζηήξημεο
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ην ζεζκνζέηεζαλ,
[11]

o

Ζ αλππαξμία ελφο ζπζηήκαηνο νξζνινγηθήο θαη δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ
ζεζκνζεηεκέλσλ πφξσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο

Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο δηακφξθσζε κηα λέα
πξφηαζε, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θεζέαο», ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη
πξνζδνθίεο ηεο ζχγρξνλεο πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ελψ παξάιιεια
δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο δηαθαλνχο, επέιηθηνπ θαη απνδνηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ.
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε αξκνδηφηεηα ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ζε φ,ηη αθνξά ην
ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζηήξημε ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ.
ην πιαίζην απηφ, ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θεζέαο» δηαξζξψλεηαη ζε ηξία
επίπεδα φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηα αληίζηνηρα φξγαλα απνθαζηζηηθήο αξκνδηφηεηαο:
o

ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο,

o

νη Πεξηθεξεηαθέο Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο,

o

ηα Γεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά πκβνχιηα.

Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Θεζέαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα
απνθηήζεη δειηίν ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ κέζσ
ζπκπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ δηεχζπλζεο. Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ
ζηε ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε Ο.Σ.Α. θαη κε επηρεηξήζεηο γηα δεηήκαηα πνπ ηνπο
απαζρνινχλ θαη απαηηνχλ απαληήζεηο.[9]


ΕΠΑ

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013 ζπληζηά κηα νινθιεξσκέλε δέζκε
αιιεινζπκπιεξνχκελσλ παξεκβάζεσλ κε ηηο νπνίεο πξνζδνθάηαη φηη ζα αληηκεησπηζζνχλ νη
βαζηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζε φηη αθνξά ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο
δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο (αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαλνληζηηθφ πιαίζην, δνκέο θαη ζπζηήκαηα)
θαη ζην επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο
ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Βαζηθέο κεζνδνινγηθέο αξρέο νξγαλσηηθήο
αιιαγήο ηηο νπνίεο πηνζεηεί ην ΔΠ απνηεινχλ:
o

o

o

o

H νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζπλδπαζκνχ παξεκβάζεσλ ζην επίπεδν ηεο
πνιηηηθήο θαη ζην επίπεδν ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ
θαη ησλ ζπληειεζηψλ δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο,
H δεκηνπξγία κεραληζκψλ θαη δνκψλ πνιηηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο
γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ ζηηο νπνίεο ζηνρεχεη ην
πξφγξακκα,
Ζ επξχηεξε δπλαηή δεκνζηφηεηα, ε αμηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη ε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ
πέξαλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο είλαη νη
θνηλσληθνί εηαίξνη, αλεμάξηεηεο αξρέο, ΜΚΟ, νξγαλψζεηο πνιηηψλ, θιπ,
Ζ ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη ηεο ζέζεο
ηεο ρψξαο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο δξάζεσλ ηνπ ΔΠ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ
[12]

o

δηδαγκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε μέλε εκπεηξία κε ζηφρν ηελ κεηαθνξά θαη
πξνζαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ ζην Διιεληθφ πεξηβάιινλ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ on going αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
θαηεγνξηψλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο,
Ζ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ, παξαδεηγκαηηθψλ, δξάζεσλ ζε φιν ην εχξνο ησλ
θαηεγνξηψλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζε
επξχηεξε θιίκαθα κε ηε δηαδηθαζία «πηινηηθή εθαξκνγή - ηειηθή εθαξκνγή δηάδνζε - πξνζαξκνγή - κεηαθνξά».

Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο πνπ θηινμελεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ βάζε θξηηεξίσλ ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δξάζεηο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ θαη αλ επηζπκνχλ λα ππνβάιινπλ κηα ηέηνηα πξφηαζε. Δπηπιένλ, ηνπο
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ζε άιιε ηζηνζειίδα, ζπγθεθξηκέλα ζην Μεηξψν
Δκπεηξνγλσκφλσλ ΔΠΑ φπνπ εθεί φζνη ρξήζηεο επηζπκνχλ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ
ειεθηξνληθά εάλ βέβαηα πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. [10]


ΤΖΕΤΞΘ

Σν «ΤΕΔΤΞΗ» είλαη έλα έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο (ΤΠΔΓΓΑ), κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο
ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν πξφζβαζεο θαη
θνξκνχ γηα ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, κε ζθνπφ λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο γηα ηε κεηαμχ
ηνπο επηθνηλσλία κε Σειεθσλία (ηειεθσληθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο θνξείο),
Γεδνκέλα (επηθνηλσλία ππνινγηζηψλ - Internet) θαη Video (ηειεδηάζθεςε - ηειεθπαίδεπζε).
θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε ηελ
αλαβάζκηζε ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο παξνρήο πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ
ππεξεζηψλ κε ρακειφ θφζηνο, θαη ε ελνπνηεκέλε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, κε
απηνκαηνπνηεκέλα θαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη
δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ κε ην Γεκφζην.
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πξνζθέξεη πνιιέο ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε. Ο ρξήζηεο φηαλ
εηζέιζεη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ην ΤΕΔΤΞΗ, πξέπεη λα εηζάγεη ηα
πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (username θαη password). Απφ εθείλε ηε ζηηγκή εηζέξρεηαη ζην
ρψξν ησλ ππεξεζηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ηειεδηάζθεςεο κε
άιινπο ζπκκεηέρνληεο, ε ειεθηξνληθή απφθηεζε Φεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ κε ελζσκάησζε
πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ην ρξήζηε θαη ηνλ αληίζηνηρν Φνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη θαζψο θαη
δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ηεο λεζίδαο ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε
ππεξεζία δε δίλεηαη δσξεάλ ζηνπο θνξείο ησλ λεζίδσλ αιιά ην κεληαίν θφζηνο ηεο βαξχλεη
ηνπο ίδηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν Φνξέαο ή ν πνιίηεο έρεη θάπνην πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην πξφγξακκα, κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ κηα ειεθηξνληθή
θφξκα δήισζεο ησλ αηηεκάησλ ηνπο θαη λα ηελ απνζηείινπλ ιακβάλνληαο άκεζε απάληεζε
θαη επίιπζε απφ ηνπο αξκνδίνπο. [11]


Καθεζηώρ επί Μακπόν Διαμένονηορ

ηφρνο απηήο ηεο ππεξεζίαο – πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ
ρσξψλ ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο θαη ηα
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. Σν θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ
[13]

δηακέλνληνο ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 150/2006, κε ην νπνίν
ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε Κνηλνηηθή Οδεγία 2003/109/EC. Οη γεληθνί
ζηφρνη ηνπ είλαη:
o
o

Ζ θαιχηεξε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία
Ζ ελεκέξσζε ησλ κεηαλαζηψλ ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ
επί καθξφλ δηακέλνληνο ζηελ Διιάδα θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ απηφ.

Οη κεηαλάζηεο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο ζηελ
Διιάδα, πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ Oδεγία 2003/109/ΔΚ
25.11.2003 «Οδεγία ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί
καθξφλ δηακέλνληεο».
Οη κεηαλάζηεο πνπ απνθηνχλ απηή ηε δπλαηφηεηα, ιακβάλνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ίζε
κεηαρείξηζε κε ηνπο Έιιελεο πνιίηεο φζν αθνξά νξηζκέλα δεηήκαηα. Οη πξνυπνζέζεηο γηα λα
απνθηήζεη θάπνηνο κεηαλάζηεο απηά ηα δηθαηψκαηα θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα λα
απνθηήζεη απηή ηελ άδεηα δηακνλήο «επί καθξφλ» θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ Διιελνκάζεηαο είλαη
αλαξηεκέλα ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ή
απνζηνιήο e-mail ζηνπο αξκφδηνπο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο έρεη ηπρφλ εξσηήζεηο ή
επηζπκεί λα απνζηείιεη ηα δηθαηνινγεηηθά. [12]


Καλλικπάηηρ

Οη δηαξζξσηηθέο αλεπάξθεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο
βαζηθφηεξνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Γηα πξψηε θνξά γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ λέσλ
Γήκσλ πηνζεηνχληαη νξζνινγηθά θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηα νπνία δελ αθήλνπλ
πεξηζψξηα γηα πνιηηηθέο ή άιιεο ζθνπηκφηεηεο. Με ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο επηρεηξείηαη
ν ζπλνιηθφο επαλαζρεδηαζκφο ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ζε κηα Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη γίλνληαη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ
εκβάζπλζε ησλ ζεζκψλ άκεζεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηελ ηνπηθήο απηνδηνίθεζε, ηε
δεκνθξαηηθή ινγνδνζία θαη ηνλ έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο.
Μέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ην πξφγξακκα απηφ δίλνληαη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, κε ηηο δξάζεηο, κε ηηο νκάδεο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απηνχ θαζψο θαη λνκνζεηηθά πιαίζηα, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη
γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηηο δηαβάζεη ή λα ηηο εθηππψζεη θαη ηνπ παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ ηειεθψλνπ ή e-mail ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα
παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα. [13]


Εςπωπαϊκό Σαμείο Ένηαξηρ

ην πιαίζην ησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο,
έληαμεο θαη απαζρφιεζεο, ζεσξήζεθε αλαγθαίν λα εθνδηαζηεί ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα κε
έλα εηδηθφ πξφγξακκα κε ζθνπφ λα βνεζάεη ηα θξάηε-κέιε ζε εζληθφ επίπεδν λα
αλαπηχζζνπλ θαη λα ζέηνπλ ζε εθαξκνγή πνιηηηθέο έληαμεο, ζχκθσλα κε ηηο Κνηλέο Βαζηθέο
[14]

Αξρέο ηεο πνιηηηθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ΔΔ θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε ΔΔ πξνρψξεζε ζηε
ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Έληαμεο Σξίησλ Υσξψλ.
θνπφο ηνπ είλαη ε ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάινπλ ηα θξάηε-κέιε γηα ηελ
νκαιή έληαμε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε δηαθνξεηηθφ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ,
πνιηηηζκηθφ, ζξεζθεπηηθφ, γισζζηθφ ππφβαζξν ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο θαη γηα ηελ
ηήξεζε ησλ φξσλ δηακνλήο ηνπο. Δηδηθφηεξα νη ζηφρνη ηνπ είλαη:
o
o
o

Πξνψζεζε ηεο ζεζκνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ εηζδνρήο ησλ
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ έληαμεο ησλ λεν-αθηρζέλησλ ππεθφσλ
ηξίησλ ρσξψλ ζηα θξάηε-κέιε
Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θξαηψλ-κειψλ λα αλαπηχζζνπλ, εθαξκφδνπλ,
παξαθνινπζνχλ, αμηνινγνχλ πνιηηηθέο θαη κέηξα έληαμεο ησλ ππεθφσλ
ηξίησλ κεξψλ.

Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο πνπ θηινμελεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε απηφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζεη θαη λα
εθηππψζεη ην πξφγξακκα πνπ ζα αθνινπζεζεί απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο ψζηε λα εθαξκνζηεί
ην πιαίζην απηφ ή ειεθηξνληθά έληππα θαη αλαθνηλψζεηο πνπ δείρλνπλ ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο, κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ειεθηξνληθέο θφξκεο πνπ αθνξνχλ εξσηήζεηο γηα ην
πιαίζην αθφκα θαη πξνηάζεηο γηα ηξφπνπο δξάζεο θαη κέζσ e-mail ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή
θνξέα λα ηα απνζηείινπλ. [14]


Εςπωπαϊκή Εβδομάδα Σοπικήρ Δημοκπαηίαρ

Ζ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο είλαη κηα πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ αξρψλ,
πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε γλψζε ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο θαη λα πξνσζεζεί ε ηδέα ηεο
δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Με δεδνκέλν φηη νη Ο.Σ.Α. απνηεινχλ
θνξπθαίν θνξέα ηνπηθήο δεκνθξαηίαο, ην Κνγθξέζν Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ θαη
ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Γεκνθξαηίαο (CDLR) ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο, θαηέζηεζαλ ηελ «Δπξσπατθή Δβδνκάδα Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο» έλα εξγαιείν
γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο κε ην νπνίν κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δξάζεηο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο
δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
ην πιαίζην απηφ, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο «Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο Σνπηθήο
Γεκνθξαηίαο», αλαγλσξίδνληαο ηε βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε
δεκνθξαηηθή δσή. Έηζη ινηπφλ, ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ην
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ππάξρνπλ θείκελα, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη ειεθηξνληθά
έληππα πνπ αθνξνχλ ην ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη αηηήζεηο ηηο νπνίεο
κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα ζπκπιεξψζνπλ ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαη λα βνεζήζνπλ ηελ ηνπηθή ηνπο θνηλσλία λα ζπκκεηέρεη ζε απηφ. [15]

[15]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είλαη αξκφδην γηα ηε ζχληαμε, ηελ επίβιεςε θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη γηα ζέκαηα καθξννηθνλνκηθήο
θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, επνπηείαο ηνπ ρξεκαην-πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, εθαξκνγήο ηεο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο επί θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη ρεκηθψλ ζεκάησλ.
Δπηπιένλ, έρεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία παξαγσγηθψλ
νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε θνξνινγία, γηα ηε θνξνινγηθή
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ internet, γηα ηα Σεισλεία θαη ηα
ζπζηήκαηα Μηζζνδνζίαο θαη πληάμεσλ.
ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη αθφκα, κέζσ ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, ε
έξεπλα, ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαζηνιή νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο θαη
ζεκαζίαο, ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ε
πξφιεςε, δίσμε θαη θαηαπνιέκεζε άιισλ παξαβάζεσλ, φπσο παξάλνκε δηαθίλεζε
λαξθσηηθψλ, φπισλ θαη εθξεθηηθψλ, πξφδξνκσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, ηνμηθψλ θαη
επηθίλδπλσλ νπζηψλ (ξαδηελεξγά θαη ππξεληθά πιηθά, ηνμηθά απφβιεηα θ.ι.π.), αξραηνηήησλ
θαη πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ. [16]
Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ είλαη:


Ππόζκληζη Ενδιαθέπονηορ ςμβούλων

Μέζσ ηεο ππεξεζίαο απηήο νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάδνπλ θαη λα
απνζεθεχνπλ ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ηνπ ΟΣΔ θαη λα
ζπκπιεξψλνπλ ειεθηξνληθά αηηήζεηο γηα δηαγσληζκνχο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή
εμεηδηθεπκέλσλ Ννκηθψλ ππεξεζηψλ ζην Γεκφζην θαη ζπγθεθξηκέλα ζε νξγαληζκνχο φπσο
ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΔΤΑΘ, ΟΛΘ, ΟΛΠ, Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην. Σηο ζπκπιεξσκέλεο αηηήζεηο
κπνξνχλ λα ηηο απνζηέιινπλ κε ρξήζε e-mail ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. [17]


Ππόγπαμμα για ηην Οικονομική ηήπιξη ηηρ Ελλάδαρ

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζεσξεί φηη πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί ηα επηθαηξνπνηεκέλα θείκελα
γηα ην Μλεκφλην πλελλφεζεο θαη ην Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο
Πνιηηηθήο, φπσο επίζεο θαη εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. ηνλ
δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αλαξηψληαη αλαθνξέο φπσο
είλαη ε έθζεζε πξνφδνπ πνπ ππέβαιε ε ειιεληθή Κπβέξλεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
θαζψο θαη αλαθνξέο γηα ην πξφγξακκα ζηήξημεο, γηα ην πξφγξακκα αμηνιφγεζεο θαζψο θαη
εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξφνδν θαη ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο καο. Ο ρξήζηεο έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα ηα δηαβάζεη θαη λα ηα απνζεθεχζεη εάλ ην επηζπκεί. [18]



Κπαηικόρ Πποϋπολογιζμόρ

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2011 είλαη ν πξψηνο πξνυπνινγηζκφο κε ηνλ φπνην μεθηλάεη λα
εκπεδψλεηαη ε έλλνηα κηαο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο κε αλαθνξά ζην ζχλνιν ηνπ
[16]

δεκνζίνπ ηνκέα. Σν λέν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηηο αξρέο
ηνπ 2011 πξνβιέπεη, κεηαμχ άιισλ ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηνλ έιεγρν
ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηελ πηνζέηεζε ελφο κεζνπξφζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν
ζα εγθξίλεηαη απφ ην Κνηλνβνχιην θαη ηε ζέζπηζε ελφο απζηεξφηεξνπ πιαηζίνπ έιεγρνπ ησλ
δεκνζίσλ δαπαλψλ.
Έηζη ινηπφλ, ν δηαδηθηπαθφο απηφο ηφπνο πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία γηα ηνλ πξνβιεπφκελν πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011. Πεξηιακβάλεη εηζεγεηηθέο
εθζέζεηο, πίλαθεο Δζφδσλ-Δμφδσλ γηα φια ηα Τπνπξγεία ηεο ρψξαο, ιεπηνκεξείο αλαιχζεηο
ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο επίζεο θαη ηειηθά ζπκπεξάζκαηα κε ηνλ απνινγηζκφ ησλ
Δμφδσλ ζπλνιηθά θαη αλά Τπνπξγείν. Απηέο νη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη ζηηο Κεληξηθέο
Τπεξεζίεο.
Όζν αθνξά ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ
δηαδηθηπαθνχ απηνχ ηφπνπ είλαη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο Δμφδσλ αλά Πεξηθέξεηα θαζψο θαη
ζπκπεξάζκαηα θαη νη ηειηθνί απνινγηζκνί κέζσ αλαιχζεσλ γηα θάζε Πεξηθέξεηα ηεο
Διιάδαο μερσξηζηά.
Οη ρξήζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ ηα ειεθηξνληθά
έληππα θαη ηηο εθζέζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξακε, λα ηα
εθηππψζνπλ ζε έληππε κνξθή, λα ηα απνζεθεχζνπλ θαη λα απνζηείινπλ e-mail ζηνπο
αξκνδίνπο γηα παξαηεξήζεηο θαη ηπρφλ ζρφιηα πνπ επηζπκνχλ λα αλαθέξνπλ. [19]



Γενικό Λογιζηήπιο ηος Κπάηοςρ

ηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιιεη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ησλ
ππεξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηηο ηζηνζειίδεο
ηνπ αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία θαζψο θαη
απαληήζεηο ζε βαζηθά εξσηήκαηα ζπληαμηνδνηηθήο θχζεσο πνπ απαζρνινχλ ηφζν ηνπο
ππαιιήινπο φζν θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ.
Οη θχξηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αλαξηψληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ απηφ ηφπν θαη αθνξνχλ ηηο
ζπληάμεηο είλαη:
o πληαμηνδφηεζε
o Δπηδφκαηα
o Γηθαηνινγεηηθά
o χληαμε Αληθαλφηεηαο
o Έληππα
o Γειηίν Αηνκηθήο θαη Τπεξεζηαθήο Καηάζηαζεο
o Τπνινγηζκφο χληαμεο
o Κψδηθεο πληάμεσλ
Μέζα απφ απηέο ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη απαληήζεηο ζηα
εξσηήκαηά ηνπ κέζα απφ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο
ελφηεηεο. ε θάζε κία ελφηεηα μερσξηζηά παξαζέηνληαη αλαθνξέο, απαληήζεηο ζε
[17]

εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε ηεζεί απφ άιινπο ρξήζηεο, πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ
ηαηξηάδνπλ ζηνλ θάζε έλα μερσξηζηά αλάινγα κε ηελ νκάδα αηφκσλ ζηελ νπνία αλήθεη
(ζηξαηησηηθνί, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, λένη αζθαιηζκέλνη, δεκφζηνη ππάιιεινη).
Δπηπιένλ, νη επηζθέπηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζνπλ θαη λα
απνζεθεχζνπλ ηα έληππα πνπ ηνπο είλαη ρξήζηκα., λα ηα ζπκπιεξψζνπλ κε ειεθηξνληθή
κνξθή θαη λα ηα απνζηείινπλ ζηελ αξκφδηα αξρή ειεθηξνληθά ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα
κεηαθέξνπλ νη ίδηνη ζηηο αξρέο απηέο.[20]



Ελληνική Φοπολογική Διοίκηζη

Απνζηνιή ηεο Διιεληθήο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο είλαη λα εηζπξάηηεη ην αθξηβέο πνζφ ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, εζφδσλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα
ην θνξνινγνχκελν θαη ην Γεκφζην, ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη κε ηξφπν πνπ
λα δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ αθεξαηφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
θαη ηε δηθαηνζχλε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ε Διιεληθή Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε, δεκηνχξγεζε ην TAXISnet. ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηε ζπγθεθξηκέλε
ππεξεζία είλαη αλαξηεκέλν έλα έγγξαθν ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή ην νπνίν
απεπζχλεηαη ζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ
νξζά ηηο θνξνινγηθέο ηνπο δειψζεηο. Σν έγγξαθν απηφ πεξηέρεη επίζεο νδεγίεο γηα ππνβνιή
ηνπ ζηνλ αξκφδην θνξέα.
Γηα παξάδεηγκα πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο φπσο είλαη: πνηνη πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ην
έγγξαθν απηφ, πνηεο νη πξνυπνζέζεηο, πψο θαη πνχ ππνβάιιεηαη ε δήισζε, ηη δηθαηνινγεηηθά
απαηηνχληαη θαη πψο ζπληάζζεηαη. Παξέρεη, επηπιένλ, πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε
θνξνινγνπκέλνπ, κε ηα εηζνδήκαηά ηνπ, κε ηα αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ. Οη πίλαθεο
απηνί ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ θάζε θνξνινγνχκελν κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηα ρέξηα
ηνπ.[21]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ αλαξηψληαη επίθαηξα ζέκαηα ηεο ειιεληθήο
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Τπνπξγείνπ. Δπίζεο, ππάξρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα φινπο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, φπσο
ελδεηθηηθά, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ ζην εμσηεξηθφ, θαηάινγνο ρσξψλ
γηα ηηο νπνίεο νη Έιιελεο πνιίηεο απαηηείηαη λα έρνπλ ζεψξεζε εηζφδνπ, ελεκέξσζε ζρεηηθά
κε πξνμεληθά δεηήκαηα, κεηαθξάζεηο εγγξάθσλ, επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο ζε δηεζλείο
νξγαληζκνχο θ.α. Δηδηθέο ππεξεζίεο απεπζχλνληαη ζηνπο Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο. [22]
Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ δηαρσξίδνληαη ζε
Τπεξεζίεο πξνο Πνιίηεο θαη Τπεξεζίεο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο.
Οη Τπεξεζίεο πξνο Πνιίηε είλαη:
[18]



Μεηαθπαζηική Τπηπεζία

θνπφο ηεο Μεηαθξαζηηθήο Τπεξεζίαο είλαη ε έγθπξε κεηάθξαζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ θαη άιισλ θεηκέλσλ. Αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα κεηαθξάδνληαη εθφζνλ θέξνπλ
ηελ επηζεκείσζε ηεο ζθξαγίδαο APOSTILLE ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνέξρνληαη απφ αξρή
ρψξαο ζπκβεβιεκέλεο ζηε χκβαζε ηεο Υάγεο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε εθφζνλ θέξνπλ
ζεψξεζε απφ ηελ ειιεληθή πξνμεληθή αξρή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ εγγξάθνπ ή απφ ηελ
πξνμεληθή αξρή ηεο ρψξαο απηήο ζηελ Διιάδα.
Γηα έγγξαθα ρσξψλ ( Αιβαλία, Γεσξγία) γηα ηηο νπνίεο ε Διιάδα έρεη εθθξάζεη επηθπιάμεηο
γηα ηελ πξνζρψξεζή ηνπο ζηε χκβαζε ηεο Υάγεο θαη γηα φζν δηάζηεκα δελ έρνπλ αξζεί νη
επηθπιάμεηο απηέο, ε επηθχξσζε γίλεηαη κφλν απφ ηελ νηθεία ειιεληθή πξνμεληθή αξρή.
Γεκφζηα έγγξαθα ζεσξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε χκβαζε ηεο Υάγεο.
Ζ Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία παξέρεη κεηαθξαζηηθέο ππεξεζίεο ζηηο γιψζζεο:
o Αγγιηθή
o Αιβαληθή
o Αξαβηθή
o Βνπιγαξηθή
o Γαιιηθή
o Γεξκαληθή
o Γεσξγηαλή
o Δβξατθή
o Ηζπαληθή
o Ηηαιηθή
o Κηλέδηθε
o Κξναηηθή
o Μνιδαβηθή
o Οιιαλδηθή
o Οπγγξηθή
o Οπθξαληθή
o Πνισληθή
o Πνξηνγαιηθή
o Ρνπκαληθή
o Ρσζηθή
o εξβηθή
o νπεδηθή
o Σνπξθηθή
o Σζέρηθε
o Φηλιαλδηθή
o Φιακαλδηθή
Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο πνπ θηινμελεί ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
ρξήζηεο λα εθηππψζνπλ ηα έγγξαθα ή θείκελα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη λα απνζηείινπλ email κε ηα έγγξαθα πνπ ζέινπλ λα κεηαθξαζηνχλ ζηνλ αξκφδην θνξέα ψζηε λα γίλεη ε
κεηάθξαζε απφ ηε γιψζζα ηνπο ζηα ειιεληθά. Γηα απάληεζε εξσηήζεσλ, νη ρξήζηεο
κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθά κε ην θνξέα. [23]
[19]



Πποξενικέρ Τποθέζειρ

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ είλαη ζηελ ππεξεζία ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ θαη ησλ νκνγελψλ γηα
ηε δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηηθψλ ππνζέζεψλ (π.ρ. δηνηθεηηθέο πξάμεηο, επηθπξψζεηο) αιιά θαη
ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί εθηάθησο ε ζπλδξνκή ηνπ ζηελ αιινδαπή, κέζσ ησλ Αξρψλ ηεο
Δμσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο.
Γηα ηελ έθδνζε πάζεο θχζεσο πηζηνπνηεηηθψλ – βεβαηψζεσλ νη Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ
απεπζχλνληαη ζηελ πιεζηέζηεξε Πξνμεληθή Αξρή ή ελαιιαθηηθά, εθφζνλ βξίζθνληαη ζηελ
Διιάδα, ζηελ Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ε νπνία δηαβηβάδεη δηεθπεξαησηηθά ην
αίηεκα ηνπο ζηελ νηθεία Πξνμεληθή Αξρή.
ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδνληαη ηε ζπλδξνκή ησλ ειιεληθψλ Αξρψλ ζην εμσηεξηθφ, νη
Έιιελεο πνιίηεο κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηελ πιεζηέζηεξε Πξνμεληθή Αξρή ελδεηθηηθά:
o ζε πεξηπηψζεηο αηπρήκαηνο ή ζαλάηνπ ζην εμσηεξηθφ
o ε πεξηπηψζεηο απψιεηαο αληηθεηκέλνπ ζην εμσηεξηθφ
o Γηα αλαδήηεζε Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ ή αιινδαπψλ ζηελ Διιάδα
o Γηα δηαηχπσζε παξαπφλσλ ή θαηαγγειηψλ
Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο ππεξεζίαο απηήο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα
απνζηείινπλ e-mail ζηνπο αξκνδίνπο ψζηε λα απνθηήζνπλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά ή
βεβαηψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη.[24]


Κένηπο Εξςπηπέηηζηρ και Πληποθόπηζηρ Πολιηών και Απόδημων Ελλήνων

Σν θέληξν Δμππεξέηεζεο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ θαη Απφδεκσλ Διιήλσλ
δηεθπεξαηψλεη έληεθα δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε Πξνμεληθέο Αξρέο θαη εμαθφζηεο
πελήληα πεξίπνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην Κ.Δ.Π. Απνδήκσλ.
ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν νξίδνληαη νη έληεθα δηαδηθαζίεο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηηο
Πξνμεληθέο Αξρέο θαη παξέρνληαη ελεκεξψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα επηθχξσζεο,
ρνξεγήζεηο βεβαηψζεσλ θαη δηελέξγεηεο δηαγσληζκψλ γηα πξφζιεςε ππαιιήισλ ζην
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνζηείινπλ e-mail γηα λα απνθηήζνπλ ηα
έγγξαθα πνπ ρξεηάδνληαη απφ ηνπο αξκνδίνπο θαη γηα λα ιάβνπλ απαληήζεηο ζε δεηήκαηα πνπ
ηνπο απαζρνινχλ. [25]
Οη Τπεξεζίεο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο είλαη:


Δημόζιοι Διαγωνιζμοί

Ζ ππεξεζία απηή αλαθνηλψλεη ειεθηξνληθά ηνπο δηαγσληζκνχο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα γηα
πξνζιήςεηο ππαιιήισλ. Δπίζεο, αλαξηψληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνηεο είλαη νη
απαηηήζεηο ηνπ θάζε δηαγσληζκνχ θαη ηη πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο πξέπεη λα έρνπλ νη
αηηνχληεο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ θαη λα πξνζιεθζνχλ. Σηο αλαθνηλψζεηο
απηέο κπνξνχλ λα ηηο δηαβάζνπλ νη ρξήζηεο θαη λα ηηο απνζεθεχζνπλ ψζηε κεηέπεηηα λα
ζπκπιεξψζνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ. [26]

[20]



Δημόζιερ Διαβοςλεύζειρ

Ζ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Υξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ
Πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζέηεη ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε δηάθνξεο
πξνθεξχμεηο αλά δηαζηήκαηα. Απηφ ην δηάζηεκα ζε δηαβνχιεπζε είλαη ε πξνθήξπμε
"ΤΣΖΜΑ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΟΤ ΑΡΥΔΗΟΤ".
ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν αλαξηψληαη ηα ζηνηρεία ηεο θάζε πξνθήξπμεο φπσο είλαη ν
πξνυπνινγηζκφο, ε πεξίνδνο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα θάζε έξγνπ.
Βέβαηα, θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κέζσ e-mail κε ηνπο αξκνδίνπο γηα ηπρφλ
παξαηεξήζεηο ή ζρφιηα κηαο θαη ζηνλ ηζηφρσξν απηφ παξέρνληαη θαη ηα ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο.[27]


Εςκαιπίερ Υπημαηοδόηηζηρ και Επενδύζεων

Πξσηαξρηθφ ζηφρν ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ Γηεζλψλ Υξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΤΠΔΞ, ηελ
νπνία δηαρεηξίδεηαη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Αμηνπνίεζεο Γηεζλψλ Πξνγξακκάησλ, απνηειεί ε
ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ ειιεληθψλ ΜΚΟ
(Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο) ζηελ αγνξά ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πνιπκεξείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο, απφ πεξηθεξεηαθέο
αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο, θαζψο θαη απφ εζληθνχο αλαπηπμηαθνχο θνξείο αλαπηπζζνκέλσλ
ρσξψλ.
Μέζα ινηπφλ απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ απηφ ηφπν νη ελδηαθεξφκελεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη
ΜΚΟ δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά ππνζηεξηθηηθψλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ, θαηά ηξφπν έγθαηξν θαη δηαδξαζηηθφ. ηηο ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη,
θαη‟αξράο, ε έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε γηα επηθείκελεο θαη ηξέρνπζεο ρξεκαηνδνηηθέο
επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηνδνηηθά θαη επελδπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ
πινπνηνχληαη απφ ηνπο θπξηφηεξνπο δηεζλείο ρξεκαηνδνηηθνχο νξγαληζκνχο (π.ρ. ΔΔ,
Παγθφζκηα Σξάπεδα) ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν.
Οη ελ ιφγσ επθαηξίεο πξνζδηνξίδνληαη ηφζν κέζσ κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο γηα
ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο, ε νπνία αληιεί πιεξνθνξίεο απφ κηα εμεηδηθεπκέλε βάζε
δεδνκέλσλ πνπ επηθαηξνπνηείηαη ζπλερψο, φζν θαη κέζσ κηαο ζεηξάο απφ λέα θαη
αλαθνηλψζεηο, ηα νπνία δεκνζηεχνληαη είηε απεπζείαο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν είηε ζην
ελεκεξσηηθφ δειηίν ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο
ρξήζηεο ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην κήλα. Δπηπιένλ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ΜΚΟ
έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε νδεγνχο κεζνδνινγίαο αλά ηχπν δηαδηθαζίαο θαη αλά θνξέα, νη
νπνίνη απνθσδηθνπνηνχλ ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ πνιπκεξψλ ρξεκαηνδνηηθψλ
νξγαληζκψλ, ελψ κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη άκεζα γηα ηηο ζρεδηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο
ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο (ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, θ.η.ι.). [28]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο γίλνληαη ελεκεξψζεηο γηα ηα ηειεπηαία λέα
ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη γηα εηδηθά ζέκαηα φπσο ε ζεηεία θαη ζηα ηξία ζψκαηα ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ην θνηλσληθφ έξγν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ε ακπληηθή πνιηηηθή ηεο
ρψξαο. Δπίζεο, είλαη εθηθηή ε επίζθεςε ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ ηξηψλ ζσκάησλ ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ, θαζψο θαη ηνπ ΓΔΔΘΑ. [29]

[21]

Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο είλαη:


Έπεςνα ΤΠΕΘΑ

Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απηήο δηεμάγεη έξεπλα
κέζα απφ ηελ νπνία νη ρξήζηεο θαηαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ην πψο
κπνξνχλ νη ζπλζήθεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο λα βειηησζνχλ. Έηζη ινηπφλ κέζα απφ απηφ ην
δηαδηθηπαθφ ηφπν παξέρεηαη έλα online εξσηεκαηνιφγην ζηνπο ρξήζηεο, ην νπνίν θαη
ζπκπιεξψλνπλ θαη ην ππνβάινπλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Οη ρξήζηεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα είηε λα δψζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία ψζηε λα ιακβάλνπλ
ελεκεξσηηθά δειηία είηε λα παξακείλνπλ αλψλπκνη. [30]


ύνδεζη Θηηείαρ με Αγοπά Επγαζίαρ

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη γηα
ηηο ζέζεηο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο
ζεηείαο. ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία παξέρνληαη νδεγίεο
ζπκπιήξσζεο θφξκαο γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο κέζσ ηνπ ΟΑΔΓ. Σηο νδεγίεο απηέο κπνξνχλ
λα ηηο δηαβάζνπλ είηε ειεθηξνληθά είηε λα ηηο απνζεθεχζνπλ ψζηε λα ηηο δηαβάζνπλ ζε
έληππε κνξθή. Ο ρξήζηεο αλ επηζπκεί λα ζπκπιεξψζεη ηε θφξκα κεηαβαίλεη κέζσ ελφο
ζπλδέζκνπ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηελ ζπκπιεξψλεη ειεθηξνληθά. Δπηπιένλ,
ν ρξήζηεο κέζσ ελφο δεχηεξνπ ζπλδέζκνπ κεηαβαίλεη ζε άιιν δηθηπαθφ ηφπν φπνπ ηνπ
παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φιεο ηηο θελέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζε φινπο
ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο ηεο ρψξαο καο. [31]


Τποςπγικέρ Αποθάζειρ

ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ππεξεζίαο απηήο είλαη αλαξηεκέλεο φιεο νη Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ξχζκηζε ζεκάησλ Δζληθήο Άκπλαο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ είηε λα
ηηο δηαβάζνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή είηε λα ηηο απνζεθεχζνπλ θαη λα ηηο δηαβάζνπλ ζε
έληππε κνξθή. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο e-mail ζηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα
ηπρφλ ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο αθφκα θαη εξσηήζεηο γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ πνιίηερξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ.[32]


Κοςηί Θδεών

Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε-ρξήζηε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ
πνπ ηε θηινμελεί λα εθθξαζηεί ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπ θαη λα πξνηείλεη ηδέεο θαη δξάζεηο εάλ
ην επηζπκεί. Δάλ ν ρξήζηεο έρεη κηα θαηλνχξηα ηδέα πνπ εζηηάδεηαη ζην ρψξν ηεο κε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο (π.ρ. κέζνδνη θαη ζπζηήκαηα αμηνπνίεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ,
δίθηπα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγέο νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ θιπ.) θαη
κπνξεί λα πξνηείλεη ζρέδην δξάζεο πινπνίεζεο ηεο ηδέαο ζαο απηήο ηφηε κπνξεί λα ηελ
θαηαζέζεη νινθιεξσκέλε ζηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ειεθηξνληθά κέζσ ρξήζεο email.
θνπφο απηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη λα [33]:

[22]



o

Δπηθξνηείηαη θάζε θαηλνηνκία πνπ ζα ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε θαη
βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ
ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη ησλ Δπηηειείσλ

o

Σνικνχλ νη ρξήζηεο λα ζπκβάιινπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε
λέσλ θαηλνηφκσλ, πξσηνπνξηαθψλ θαη εξγαζηαθψλ πνιηηηθψλ, κε έκθαζε
ζηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο

o

Έρνπλ ηελ επθαηξία λα επηβξαβεπηνχλ εάλ ε ηδέα, χζηεξα απφ ζπζηεκαηηθή
επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε, κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηνλ πην ζπκθέξνληα
ηξφπν (απνηειεζκαηηθφηεξν, απνδνηηθφηεξν, νηθνλνκηθφηεξν)

Πποζωπική Επαγγελμαηική Ανάπηςξη ηελεσών ΤΠΕΘΑ

ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηνπ
ΤΠΔΘΑ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίσλ πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην
Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο(ΗΝΔΠ) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο).
Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, ελζαξξχλεη ηε δπλακηθή ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ηνπ ζηα
αλσηέξσ ζεκηλάξηα,
ηα νπνία είλαη ζηνρεπκέλα ζηελ θάιπςε ησλ πθηζηάκελσλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη απνζθνπνχλ ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ
δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο απνδνηηθφηεηαο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΠΔΘΑ.
ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ππεξεζίαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνζεθεχζεη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή ην έγγξαθν κε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην ζεκηλάξην θαη λα δειψζεη ζπκκεηνρή.[34]


Πποκηπύξειρ

Μέζα απφ απηή ηελ ππεξεζία νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ αλαξηεκέλεο ζην
δηαδίθηπν ηηο πξνθεξχμεηο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ ρψξα θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα απηέο.
Παξέρνληαη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηηο πξνθεξχμεηο απηέο φπσο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα
δηεμαγσγήο, ε πξνζεζκία θαζψο θαη ε ζεκαηηθή ηεο ελφηεηα. Σηο πιεξνθνξίεο απηέο ν
ρξήζηεο κπνξεί λα ηηο δηαβάζεη ζε ειεθηξνληθή ή ζε έληππε κνξθή θαη κάιηζηα έρεη ηε
δπλαηφηεηα απνζηνιήο email ζηελ ππεξεζία γηα εξσηήζεηο ή παξαηεξήζεηο. [35]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη
αλαξηεκέλεο νη πην πξφζθαηεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηε δξάζε ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηφλσζε ηεο αγνξάο θαη ηελ αλαζέξκαλζε ηεο νηθνλνκίαο. [36]

[23]

Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη:


Νέα Γενιά Επενδύζεων

Μέζα απφ απηή ηελ ππεξεζία ν θάζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί επηζθεπηφκελνο ηνλ
ηζηνρψξν λα δηαβάζεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα πνπ αθνξνχλ ηνπο
επελδπηηθνχο λφκνπο πνπ ςεθίδνληαη, λα ηνπο απνζεθεχζεη θαη λα ηνπο δηαβάζεη ζε έληππε
κνξθή. Δπίζεο, ν ρξήζηεο, σο ππνςήθηνο επελδπηήο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εγγξάθεηαη ζην
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ κέζσ ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη ιακβάλεη
πξνζσπηθφ θσδηθφ. Μπνξεί λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθά φια ηα ηερλννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη λα εθηππψζεη ηελ αίηεζε.
Σέινο, ηνπ επηηξέπεηαη λα ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή ηνλ επελδπηηθφ θάθειν
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ) ζην αξκφδην Γξαθείν
Δμππεξέηεζεο Δπελδπηψλ. Κάζε δηθαηνινγεηηθφ έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ ππνβάιιεηαη ζε
έληππε κνξθή απφ ην ρξήζηε-ππνςήθην επελδπηή, ζα πξέπεη λα ην έρεη ππνβάιιεη θαη
ειεθηξνληθά [37].


Ανάπηςξη ζηην ππάξη

Απηή ηελ πεξίνδν ην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
επηρεηξεί κηα εθηεηακέλε ζηξαηεγηθή αλαπηπμηαθήο αλαδηάξζξσζεο κε άκεζν ζηφρν ηελ
επαλεθθίλεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2011 θαη ηελ επηζηξνθή
ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ην 2012. Σν φξακα είλαη καθξνπξφζεζκα λα ζηξαθνχκε σο
ρψξα απφ ην κνληέιν ηεο «εχθνιεο αλάπηπμεο» ζε κηα εμσζηξεθή νηθνλνκία πςειήο
παξαγσγηθφηεηαο. Μέζα ινηπφλ απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηε ζπγθεθξηκέλε
ππεξεζία παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ελεκεξσζεί γηα ηα επελδπηηθά θαη
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαζψο θαη γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αλάπηπμε. Σν πιηθφ απηφ βξίζθεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζηνρψξν.
[38]


StartUp Greece

Σν Startup Greece είλαη έλα θίλεκα πιεξνθφξεζεο, δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία κηαο λέαο γεληάο επηρεηξεκαηηψλ ζηελ Διιάδα. Τπνζηεξίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ζε
ζπλεξγαζία κε θνηλφηεηεο λέσλ επηρεηξεκαηηψλ. Μέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ
θηινμελείηαη παξέρεη πνηθίιεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πξνο ην ρξήζηε. Αξρηθά, ηνπ
πξνζθέξεη ειεθηξνληθά θάζε πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη έλαο λένο γηα λα μεθηλήζεη ηελ
επηρείξεζή ηνπ ζηελ Διιάδα (θίλεηξα, ρξεκαηνδφηεζε, λνκηθφ πιαίζην, έξεπλεο). Με ρξήζε
email ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνζηείιεη εξσηήζεηο ή παξαηεξήζεηο γηα ζέκαηα πνπ ηνλ
απαζρνινχλ θαη ε απάληεζε πνπ ηνπ παξέρεηαη είλαη έγθαηξε θαη εκπεξηζηαησκέλε. Μέζα
απφ ηελ επηθνηλσλία ησλ πνιηηψλ-ρξεζηψλ θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλήκαηνο πξνσζείηαη ε
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ν δηάινγνο θαη ε ινγνδνζία. Δπίζεο, κέζα απφ ηελ θνηλή ρξήζε
ησλ social media ηφζν απφ ην θίλεκα φζν θαη απφ ηνπο ρξήζηεο αλαπηχζζνληαη λένη ηξφπνη

[24]

επηθνηλσλίαο θαη απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα λα γελλεζνχλ ζπλεξγαζίεο θαη επελδπηηθά
ζρέδηα.[39]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ, ΝΗΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Σν Τπνπξγείν απηφ απνηειεί ηνλ αξκφδην θξαηηθφ θνξέα δηνίθεζεο ηεο εκπνξηθήο
λαπηηιίαο.[40]
Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Μέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη
Νεζηψηηθεο Πνιηηηθήο παξέρνληαη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο.
Οη ππεξεζίεο ινηπφλ είλαη:


Διαηηπηηέα Κηίπια

Μέζα απφ απηή ηελ ππεξεζία ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη ζηελ πεξηνρή πνπ
επηζπκεί πνηα είλαη ηα θηίξηα πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί θαη πνχ αθξηβψο βξίζθνληαη. Ζ
αλαδήηεζε γίλεηαη αλά λνκφ, χζηεξα αλά επαξρεία, έπεηηα αλά δήκν, θαη κεηά αλά δεκνηηθφ
δηακέξηζκα. Αθνχ έρεη επηιέμεη θαη ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ηνπ
δεηείηαη λα ζπκπιεξψζεη κία αθφκε εηδηθφηεξε θαηεγνξία ε νπνία είλαη ν νηθηζκφο ζηνλ
νπνίν βξίζθεηαη ην δηαηεξεηέα θηίξην. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπκπιεξψζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο ηφηε κεηαβαίλεη ζε άιιν δηαδηθηπαθφ ηφπν ν νπνίνο πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία
πνπ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο γηα ηα δηαηεξεηέα θηίξηα πνπ αλαδεηά. Σα ζηνηρεία απηά είλαη είηε
ζε ειεθηξνληθή είηε ζε έληππε κνξθή.[41]


Παπαδοζιακοί Οικιζμοί

Μέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ππεξεζίαο απηήο κπνξεί ν ρξήζηεο λα δηαβάζεη
ειεθηξνληθά έλα πίλαθα πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο
νηθηζκνχο θαη λα επηιέμεη απηφλ πνπ αλαδεηά. Δπίζεο, κπνξεί ηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα λα
ηνλ απνζεθεχζεη θαη λα ηνλ εθηππψζεη. [42]


Υπημαηοδοηήζειρ

Μέζα απφ απηή ηελ ππεξεζία ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη ζηελ πεξηνρή πνπ
επηζπκεί πνην είλαη ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ θπβέξλεζε. Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη αλά
λνκφ, χζηεξα αλά επαξρεία, έπεηηα αλά δήκν, θαη κεηά αλά δεκνηηθφ δηακέξηζκα. Αθνχ έρεη
επηιέμεη θαη ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο απηέο ηηο θαηεγνξίεο, ηνπ δεηείηαη λα ζπκπιεξψζεη δχν
αθφκε εηδηθφηεξεο θαηεγνξίεο πνπ είλαη ν νηθηζκφο ζηνλ νπνίν δίλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη
ε θαηεγνξία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, εθζέζεηο, εθδειψζεηο, επηρνξεγήζεηο
θνξέσλ, θιπ). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπκπιεξψζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηφηε
κεηαβαίλεη ζε άιιν δηαδηθηπαθφ ηφπν ν νπνίνο πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη ν
ρξήζηεο γηα απηά πνπ αλαδεηά. Σα ζηνηρεία απηά είλαη είηε ζε ειεθηξνληθή είηε ζε έληππε
κνξθή. [43]


Μηηπώο Φοπέων
[25]

ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνξείο
πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα ζην Αηγαίν, λα εγγξαθνχλ ζην Μεηξψν Φνξέσλ,
παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη ηηο δξάζεηο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
εγγξαθήο ηνπο ζην Μεηξψν, νη θνξείο ζα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεκα επηρνξήγεζεο γηα
επηθείκελε δξάζε ηνπο, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθνηλψλνληαη θάζε θνξά.
ην Μεηξψν Φνξέσλ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ φινη νη κε θεξδνζθνπηθνί θνξείο πνπ
αλαπηχζζνπλ πνιηηηζηηθή, αζιεηηθή, θνηλσληθή θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα. Όπνηνο θνξέαο
επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεκα γηα επηρνξήγεζε νθείιεη λα έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία
εγγξαθήο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ζην Μεηξψν. Ζ εγγξαθή ζην Μεηξψν δελ ζπλεπάγεηαη ηελ
επηρνξήγεζε ηνπ θνξέα, απνηειεί φκσο πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο
επηρνξήγεζεο.
Γηα λα εγγξαθεί θάπνηνο θνξέαο ειεθηξνληθά ζην Μεηξψν Φνξέσλ πξέπεη λα αθνινπζήζεη
ηα εμήο βήκαηα:
o
o
o
o

Γεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ρξήζηε ζηνλ ηζηφηνπν
Καηαρψξεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θνξέα
Τπνβνιή ηεο ηαπηφηεηαο γηα έιεγρν
Δθηχπσζε ηεο θφξκαο θαηαρψξεζεο ηεο ηαπηφηεηαο, ππνγξαθή ηεο απφ ην
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ θνξέα θαη απνζηνιή ηεο ζηελ Γηεχζπλζε Πνιηηηζκνχ
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Μαδί κε ηε
θφξκα πξέπεη λα απνζηείιεη πξφζθαην επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ
Καηαζηαηηθνχ θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, κε βεβαίσζε
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ.

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππεχζπλε δήισζε θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηεο θφξκαο ηαπηφηεηαο
ηνπ θνξέα παξέρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ππεξεζίαο ζε ειεθηξνληθή
κνξθή θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηα ζπκπιεξψζεη ηα ζηνηρεία ηνπ ειεθηξνληθά. [44]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ
Απνζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο απνηειεί ε
δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ησλ αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ
πφξσλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ε νξζή δηαρείξηζε ησλ κε
αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ε πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε αληηκεηψπηζε, κεηξηαζκφο θαη πξνζαξκνγή ζηηο επηπηψζεηο ηεο
θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε αζηηθή αλαγέλλεζε, ν βηψζηκνο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο κε ζεβαζκφ
ζηελ αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά, θαη ν ζπληνληζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ ηεο
θπβέξλεζεο.
Σν ΤΠΔΚΑ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νινέλα εληεηλφκελσλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ πηνζέηεζε ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ πνπ ζα
εμαζθαιίδεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο θαη δεκηνπξγίαο.[45]

[26]

Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο είλαη:


Κάνοςμε Ππάζινερ ηιρ Ππομήθειερ Πποϊόνηων και Τπηπεζιών ηος Δημοζίος

Γηεμάγεηαη έξεπλα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ
ειιεληθή αγνξά κε ζηφρν ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ εηνηκφηεηαο ηεο ειιεληθήο αγνξάο γηα
ηελ εηζαγσγή «πξάζηλσλ» πξνδηαγξαθψλ θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. H έξεπλα
αθνξά ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ην Διιεληθφ
Γεκφζην. Σα απνηειέζκαηα ηεο, ζα ζπληειέζνπλ ζηελ θαηάξηηζε Δπξεηεξίνπ θαη ζηε
δηακφξθσζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Πξνψζεζε ησλ Πξάζηλσλ Γεκφζησλ
πκβάζεσλ.
Μέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε Έιιελεο παξαγσγνχο, αληηπξνζψπνπο θαη κεηαπσιεηέο ζα
θαηαξηηζηεί ην „Δπξεηήξην Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ κε πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην
νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο δεκφζηεο αξρέο ψζηε λα κπνξνχλ λα
εληνπίζνπλ «πξάζηλα» πξντφληα, ππεξεζίεο θαη πξνκεζεπηέο.
Αξρηθά, νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ δειψλνπλ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία
ζπκπιεξψλνληαο ην εξσηεκαηνιφγην θαη επηιέγνληαο ηνλ θαηάιιειν ζχλδεζκν. Σν
εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 2 θχξηεο ελφηεηεο, ηηο Γεληθέο εξσηήζεηο θαη Δξσηήζεηο
πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ηα ζπκπιεξψλεη ν ρξήζηεο ειεθηξνληθά θαη ππνβάιιεη θαη ην εξσηεκαηνιφγην ειεθηξνληθά.
Δπίζεο, νπνηαδήπνηε εξψηεζε ή παξαηήξεζε πνπ επηζπκεί λα θάλεη ηελ απνζηείιεη κε ρξήζε
email ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.[46]


e-Κηημαηολόγιο

Μέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, ν ρξήζηεο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα δειψζεη ηελ αθίλεηή ηνπ πεξηνπζία θαηαρσξψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ θαζψο θαη
άιια απαξαίηεηα ζηνηρεία ζπκπιεξψλνληαο έλα έληππν ειεθηξνληθά. Δπηπιένλ, κπνξεί λα
εληνπίζεη ηα αθίλεηα ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ ηα δεινχκελα δηθαηψκαηα κέζσ ζχγρξνλεο
εθαξκνγήο GIS ζε ςεθηαθέο αεξνθσηνγξαθίεο.
Αθνχ ν ρξήζηεο νινθιεξψζεη ηε δήισζε κπνξεί λα πιεξψζεη ην αληίζηνηρν ηέινο
θηεκαηνγξάθεζεο, κε αζθαιή ηξφπν κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο Visa θαη Mastercard. Σν ηέινο
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ηελ εθαξκνγή κε βάζε ηα δεινχκελα απφ απηφλ ζηνηρεία. Με
ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο πιεξσκήο ιακβάλεη έλα ειεθηξνληθφ κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο
πιεξσκήο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεη ζσζηή εγγξαθή ηνπ email. Ζ
θαηαβνιή ηνπ παγίνπ ηέινπο θηεκαηνγξάθεζεο γίλεηαη κφλν κε πηζησηηθή θάξηα, ε νπνία
δελ απαηηείηαη λα αλήθεη ζηνλ δηθαηνχρν.
ηε ζπλέρεηα, ην κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη είηε λα απνζηείιεη ηαρπδξνκηθψο ηα ζπλνδεπηηθά
έγγξαθα ζην θαηά ηφπν αξκφδην γξαθείν θηεκαηνγξάθεζεο, είηε λα ηα ζαξψζεηε
κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζάξσζεο θαη λα ηα απνζηείιεη ειεθηξνληθά κέζσ
ηεο εθαξκνγήο.
[27]

Δπηπιένλ, νη ρξήζηεο κέζσ απηήο ηεο ππεξεζίαο κπνξνχλ αλαδεηήζνπλ ειεθηξνληθά ηε
δαζηθή πεξηνρή πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Πιένλ, νη Γαζηθνί Υάξηεο έρνπλ αλαξηεζεί ζην
δηαδίθηπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φινη, πνιίηεο θαη θνξείο, έρνπλ πιένλ άκεζε πξφζβαζε ζην
πεξηερφκελν ηνπ δαζηθνχ ράξηε, πέξαλ ηεο παξαδνζηαθήο έληππεο αλάξηεζεο θαη κπνξνχλ
εχθνια, απιά θαη γξήγνξα λα πιεξνθνξεζνχλ εάλ ε έθηαζε πνπ ηνπο ελδηαθέξεη έρεη δαζηθφ
ή κε ραξαθηήξα.
Δπίζεο, εάλ θάπνηνο ρξήζηεο επηζπκεί λα ππνβάιεη Αληίξξεζε θαηά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
δαζηθνχ ράξηε ζηηο πεξηνρέο Πεληέιε, Νέα Πεληέιε θαη Μαξαζψλα, κπνξεί λα ην θάλεη
κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Γήισζεο φπνπ θαηαβάιιεη ειεθηξνληθά ηελ αληίξξεζε ή
ην πξφβιεκά ηνπο πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία.
Σέινο, κέζσ απηήο ηεο ππεξεζίαο παξέρεηαη ζηνπο πνιίηεο ε δσξεάλ πεξηήγεζε ζε
ραξηνγξαθηθφ πιηθφ φιεο ηεο ρψξαο. Οη νξζνθσηνγξαθίεο απνηεινχλ ην πιένλ πξφζθαηα
ελεκεξσκέλν ραξηνγξαθηθφ πιηθφ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αλάιπζε. Ζ πξφζβαζε ζηηο
ππεξεζίεο ζέαζεο νξζνθσηνγξαθηψλ γίλεηαη κέζσ ηνπ επίζεκνπ ηζηφηνπνπ ηεο
Κηεκαηνιφγην ΑΔ.[47]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ παξέρεη
πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο,
εμειίμεηο θαη δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, καζεηέο θαη
ζπνπδαζηέο.[48]
Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο
θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη:


Φηθιακό σολείο

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ απνηειεί πςειή πξνηεξαηφηεηα γηα λα αλαθηήζεη ην
ειιεληθφ ζρνιείν ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Ζ βαζηθή πξφθιεζε
πνπ θαιείηαη απηφ λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα είλαη ε νπζηαζηηθή ελζσκάησζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ αιιά θαη ζηε ζρνιηθή δσή επξχηεξα.
Μαδί κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ πινπνηνχληαη ηαπηφρξνλα θαη:
o Φεθηαθή Σάμε (δίθηπα θαη εμνπιηζκνί)
o Φεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηερφκελν (e-books)
o Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ
o Ζιεθηξνληθή Γηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο
o Οξηδφληηεο ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο (helpdesk γηα φια ηα ζρνιεία,
multimedia πιαηθφξκα, θιπ)
ηελ παξνχζα θάζε ην Φεθηαθφ ρνιείν πεξηιακβάλεη ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ
(βηβιία καζεηή, βηβιία εθπαηδεπηηθνχ, Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θιπ) θαη θαζεκεξηλά
εκπινπηίδεηαη κε λέν πεξηερφκελν. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην Φεθηαθφ ρνιείν
[28]

θαη λα δηαβάζνπλ ην ειεθηξνληθφ πιηθφ πνπ έρεη αλαξηεζεί αιιά θαη λα ελεκεξσζεί γηα ηα
επφκελα βήκαηα.[49]


Παιδαγωγικό Θνζηιηούηο

Μέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, ν ρξήζηεο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα δεη πνηα είλαη ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηηο δηάθνξεο ηάμεηο δεκνηηθνχ,
γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ, ηε δηδαθηέα χιε θάζε καζήκαηνο, ην ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ θαζψο θαη δηάθνξεο αλαθνηλψζεηο. Όιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα
ηηο δηαβάζεη ειεθηξνληθά αθφκα θαη λα ηηο κεηαθνξηψζεη, λα ηηο απνζεθεχζεη θαη λα ηηο
εθηππψζεη. [50]


Εύδοξορ

Ο Δχδνμνο είλαη κηα Νέα ειεθηξνληθή ππεξεζία γηα ηελ άκεζε θαη νινθιεξσκέλε παξνρή
ησλ πγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΗ. Ζ δηαδηθαζία είλαη
πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε θαη πξνζθέξεη:
o Πιήξε ελεκέξσζε ζηνπο θνηηεηέο γηα ηα παξερφκελα πγγξάκκαηα ζε θάζε
κάζεκα
o Γπλαηφηεηα άκεζεο παξαιαβήο ησλ πγγξακκάησλ θαη
o Απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο γηα ηελ ηαρεία απνδεκίσζε ησλ Δθδνηψλ
θαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ δεκφζησλ
πφξσλ
Πξνζθέξεη πιήξε ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηα δηαζέζηκα ζπγγξάκκαηα ζε θάζε κάζεκα
θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο δήισζεο θαη παξαιαβήο ησλ ζπγγξακκάησλ.
Αξρηθά, θάζε Δθδφηεο πεξλάεη κία δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη
πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. Έπεηηα κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε θαη ηε δηαξθή
ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πγγξακκάησλ ηνπ ζηελ Κεληξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ. Οη
δηδάζθνληεο ησλ Σκεκάησλ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ Κεληξηθή Βάζε ησλ πγγξακκάησλ θαη
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πνηα πγγξάκκαηα ζα πξνηείλνπλ γηα ην κάζεκά ηνπο. Σα
πγγξάκκαηα πνπ εγθξίλνληαη απφ ηα αξκφδηα αθαδεκατθά φξγαλα, θαηαρσξίδνληαη απφ ηε
Γξακκαηεία ηνπ θάζε Σκήκαηνο ζηελ ΚΒΓ, ζε αληηζηνηρία κε ηα καζήκαηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ο θνηηεηήο εηζέξρεηαη ζε κία θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Κεληξηθνχ
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΚΠ) απφ φπνπ γίλεηαη ε πηζηνπνίεζή ηνπ. Δθεί ελεκεξψλεηαη
γηα ηα εγθεθξηκέλα πγγξάκκαηα ησλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηφο ηνπ θαη επηιέγεη ηα
πγγξάκκαηα πνπ δηθαηνχηαη. Ο θνηηεηήο ιακβάλεη άκεζα ηα πγγξάκκαηα πνπ επέιεμε. Σν
Τπνπξγείν Παηδείαο ελεκεξψλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη
κεξηκλά γηα ηελ ηαρεία απνδεκίσζε ησλ εθδνηψλ.[51]


Πανελλήνιο σολικό Δίκηςο

Σν Παλειιήλην ρνιηθφ Γίθηπν είλαη ην πξνεγκέλν Δθπαηδεπηηθφ Δλδνδίθηπν ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠΓΒΜΘ), πνπ δηαζπλδέεη
φια ηα ζρνιεία, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πιήζνο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη επνπηεπφκελσλ
θνξέσλ ηνπ ΤΠΓΒΜΘ. Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν δεκφζην δίθηπν ζηε ρψξα ζε αξηζκφ
ρξεζηψλ θαη έρεη αλαγλσξηζηεί δηεζλψο σο έλα αμηφινγν εθπαηδεπηηθφ δίθηπν πνπ πξνάγεη

[29]

ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηελ
ειιεληθή εθπαίδεπζε.
Σν ζρνιηθφ δίθηπν ππνζηεξίδεη επίζεο θαη ην δηνηθεηηθφ έξγν ηεο Δθπαίδεπζεο, θαζψο ην
ΤΠΓΒΜΘ είλαη απφ ηνπο πξψηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ζηε ρψξα καο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο π.ρ. γηα ηε
ζπιινγή ζηνηρείσλ ησλ καζεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνζιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε κηζζνδνζία ηνπο, γηα ηε
δηαλνκή ησλ βηβιίσλ, θιπ.
Παξέρεη ζηνπο καζεηέο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηα ζρνιεία θαη ζηα γξαθεία μερσξηζηά
δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο θαη δηαθνξεηηθφ πιηθφ. Σα ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ θάζε κία
θαηεγνξία πξνζθέξνληαη ειεθηξνληθά. Δλδεηθηηθά θάπνηεο δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη κέζσ
ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ είλαη ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,
ηειεδηάζθεςεο, ηειεθπαίδεπζεο, ειεθηξνληθψλ θαξηψλ.[52]


E-yliko.gr

Απνηειεί ηε Γηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή Πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ. Μέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα βξνπλ ζε
ειεθηξνληθή κνξθή εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κε πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο, ππνζηεξηθηηθφ θαη
πνιπκεζηθφ πιηθφ, εξγαζηεξηαθά καζήκαηα θαη πιηθφ γηα απηά. Δπίζεο, κπνξνχλ λα βξνπλ
ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο αθφκα
θαη ππνηξνθίεο ζε ειιεληθά θαη μέλα παλεπηζηήκηα. Δπηπιένλ, ππάξρεη αλαξηεκέλν ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν επηκνξθσηηθφ πιηθφ κε άξζξα θαη πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο.
[53]


Κπαηικό Πιζηοποιηηικό Γλωζζομάθειαρ

Σν Κξαηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο (ΚΠγ) είλαη έλα ζχζηεκα εμεηάζεσλ πνπ
ζηνρεχεη ζηελ πηζηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ «γλψζεο» κηαο μέλεο γιψζζαο, δειαδή
εμεηάδεη ην βαζκφ ηθαλφηεηαο πνπ έρεη αλαπηχμεη θάπνηνο λα θαηαλνεί θαη λα παξάγεη γξαπηφ
θαη πξνθνξηθφ ιφγν ηεο γιψζζαο απηήο.
ηηο εμεηάζεηο έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ κέξνο Έιιελεο πνιίηεο ή νκνγελείο, πνιίηεο
θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αιινδαπνί πνπ έρνπλ λνκίκσο ηε ζπλήζε
δηακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα .
Οη εμεηάζεηο γηα ην ΚΠγ ειέγρνπλ θαη αμηνινγνχλ ηε γλψζε δηαθφξσλ μέλσλ γισζζψλ
θπξίσο απφ Έιιελεο ρξήζηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ιακβάλνπλ ππφςε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο
ρξήζεο ηεο γιψζζαο θαη ειέγρνπλ επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο δηακεζνιάβεζεο απφ ηελ
ειιεληθή ζηελ μέλε γιψζζα, ζε αληίζεζε κε άιια ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, ηα νπνία
ζρεδηάδνπλ ηηο εμεηάζεηο ηνπο ζε κία κφλν μέλε γιψζζα, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ην
πεξηβάιινλ ρξήζεο ηεο.
Μέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ην ΚΠγ δίλεηαη πινχζην πιηθφ ζρεηηθά κε
παιαηφηεξα ζέκαηα εμεηάζεσλ, κε ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο, θαη πιεξνθνξίεο γηα
ην πψο έλαο ππνςήθηνο κπνξεί λα ιάβεη κέξνο αλ είλαη άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο. Δάλ
θάπνηνο ρξήζηεο ζέιεη λα γίλεη Αμηνινγεηήο ζηηο εμεηάζεηο κπνξεί λα ιάβεη κέξνο
δηαβάδνληαο ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηνλ ηξφπν εγγξαθήο ζην
[30]

ζχζηεκα ν νπνίνο γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά θαζψο θαη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. Δάλ ν
ρξήζηεο πξνεηνηκάδεη ππνςεθίνπο γηα ηηο εμεηάζεηο παξέρνληαη γεληθέο θαηεπζχλζεηο.[54]



Οπγανιζμόρ Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ)

Ο Οξγαληζκφο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ είλαη έλα Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ
επνπηεπφκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ. Έξγν ηνπ
είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο &
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ε ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο
Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ. Ο ζπληνληζκφο φισλ ησλ κνξθψλ θαη ηχπσλ ηεο
επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ε εθαξκνγή επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ θαζψο θαη
ε θαηάξηηζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία χζηεξα απφ ηελ έγθξηζε ηνπο απφ ηνλ
Τπνπξγφ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ πινπνηνχληαη απφ ηνπο
επηκνξθσηηθνχο θνξείο.
Μέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελείηαη ν Ο.ΔΠ.ΔΚ ν θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα
ελεκεξψλεηαη απφ ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ ηνπ παξέρεηαη ειεθηξνληθά θαζψο θαη λα είλαη
ελήκεξνο γηα εμειίμεηο κέζα απφ αλαθνηλψζεηο πνπ αλαξηψληαη ζηνλ ηζηφηνπν ή γηα
δηεκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα επηκνξθσηηθνχ ραξαθηήξα.[55]



Ειδική Τπηπεζία Εθαπμογήρ Εκπαιδεςηικών Δπάζεων

Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξάζεσλ είλαη κηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ε νπνία πινπνηεί ζπγρξεκαηνδνηνχκελα
πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Παηδεία ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ.
Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο Δθπαηδεπηηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζπγθξνηείηαη απφ έμη Μνλάδεο:
o

Πξνγξακκαηηζκνχ, πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Πξάμεσλ

o

Τινπνίεζεο Έξγσλ Δλίζρπζεο Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ

o

Τινπνίεζεο Έξγσλ Τπνδνκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο

o

Τινπνίεζεο Έξγσλ Καηλνηνκίαο – Πνηφηεηαο Δθπαίδεπζεο

o

Γηνηθεηηθήο, Πιεξνθνξηθήο θαη Ννκηθήο ζηήξημεο

o

Γηαρείξηζεο Οηθνλνκηθψλ θαη Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ.

Μέζα απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηελ ππεξεζία απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη
εθηελή πιεξνθφξεζε γηα ηα έξγα πνπ πινπνηεί ε ΔΤΔ (Γηαγσληζκνί, Πξνζθιήζεηο,
Γεκφζηεο Γηαβνπιεχζεηο) θαζψο θαη κε κηα καηηά ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
Τπεξεζία.
Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο είλαη ε χπαξμε newsletter ζην νπνίν
κπνξεί ν ρξήζηεο λα εγγξαθεί γηα λα ιακβάλεη άκεζα φια ηα λέα θαη ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο
ππεξεζίαο απηήο.[56]

[31]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ
Σν Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζπζηάζεθε απφ ηελ αλάγθε θαιχηεξνπ
ζπληνληζκνχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ
παξαγσγήο, παξαθνινχζεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ
ηε δηαθάλεηα θαη πξψηηζην θξηηήξην ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
Βαζηθφ έξγν ηνπ είλαη ηα κεγάια έξγα, αιιά θαη κεζαία θαη κηθξήο εκβέιεηαο έξγα ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα, ε θαηαζθεπή
δεκνζίσλ θηηξίσλ- φπσο δηθαζηεξίσλ, λνζνθνκείσλ, ζρνιείσλ-εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ, αιιά
θαη ε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
βειηίσζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη ησλ κεηαθνξψλ, ε δηθηχσζε ηεο
ρψξαο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε επίιπζε επηπιένλ πξνβιεκάησλ ησλ λεζηψλ καο, φπσο
είλαη ε πδξνδφηεζή ηνπο.
Μεηά ην χζηεκα Δπηηειηθήο Παξαθνινχζεζεο πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ
εμαγγειηψλ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,
δειαδή ε αλάξηεζε ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ φισλ ησλ ζηνηρείσλ
ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, αλακέλεηαη θαη ε αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ θαη κειεηψλ, κέζσ κίαο αλεμάξηεηεο Αξρήο, ελψ πξνσζείηαη θαη
λνκνζρέδην γηα ηελ επίιπζε ηεο κεγάιεο πεγήο θαζπζηεξήζεσλ θαη ππεξβάζεσλ ζηα έξγα,
ηηο απαιινηξηψζεηο.[57]
Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ είλαη:


Online Οδηγόρ ηος Πολίηη

Μέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν απηήο ηεο ππεξεζίαο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
αλαδεηά πιεξνθνξίεο γηα άδεηεο νδεγψλ, ζρνιέο νδεγψλ, δηαθίλεζε επηβαηψλ, ζέκαηα
ζπγθνηλσληαθψλ θνξέσλ, δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα ππεξεζηψλ γηα κεηαθνξέο θιπ. Σα
ζηνηρεία απηά είλαη αλαξηεκέλα γηα θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ν
ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή.[58]


Επικοινωνήζηε με ηο Τποςπγείο

ηνλ ηζηφηνπν ηεο ππεξεζίαο απηήο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξεί ηα
πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία (φλνκα, επψλπκν, δηεχζπλζε, Σ.Κ., Γήκν, email θαη ηειέθσλν) θαη
λα θαηαγξάθεη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κήλπκα ην νπνίν ην απνζηέιιεη ζην ζπγθεθξηκέλν
Τπνπξγείν. Σν κήλπκα απηφ φηαλ ην νινθιεξψζεη ην ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη ην
Τπνπξγείν ηνπ ζηέιλεη άκεζε απάληεζε ζηα εξσηήκαηα, ζρφιηα ή ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ
ρξήζηε.[59]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
ην Τπνπξγείν απηφ εληάζζνληαη νη αξκνδηφηεηεο Κνηλσληθήο Καηλνηνκίαο, Πξνζηαζίαο ηνπ
Καηαλαισηή, Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Νέαο Γεληάο.

[32]

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο παξέρεη πιεξνθνξίεο
γηα ηηο δξάζεηο θαη ηα λέα ηνπ Τπνπξγείνπ θαζψο θαη γηα λνκνζεζίεο – πξνγξάκκαηα πνπ
αθνξνχλ ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιηζεο, απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο.[60]
Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο είλαη:


Ηλεκηπονική ςνηαγογπάθηζη

ηνλ ηζηνρψξν ηεο ππεξεζίαο απηήο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζέξρεηαη ζην
ζχζηεκα, λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο εμειίμεηο θαη γηα ηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ φζν
αθνξά ηηο ζπληαγνγξαθήζεηο. Γηα λα θάλεη ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ζα πξέπεη λα
δεκηνπξγήζεη έλα ινγαξηαζκφ δίλνληαο username θαη password. Καηαρσξψληαο απηά ηα
ζηνηρεία ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή. Δθεί ππάξρνπλ νδεγίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο
ψζηε λα θαηαθέξεη λα θάλεη ειεθηξνληθά ηε ζπληαγνγξάθεζε. Μφιηο νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία ππνβάιιεη ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν θαη εμέξρεηαη απφ ην ζχζηεκα.[61]


ΘΡΘΔΑ

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο εγθαηλίαζε ην πξψην ζεκείν
εμππεξέηεζεο θνηλνχ, κε ηελ νλνκαζία ΗΡΗΓΑ. Σν Κέληξν Δμππεξέηεζεο ΗΡΗΓΑ έρεη σο
απνζηνιή ηελ παξνρή πνηνηηθήο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο πξνο ηνπο πνιίηεο γηα ζέκαηα
εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζπγθεληξψλνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζε έλα
ζεκείν. ηφρνο ηεο ΗΡΗΓΑ είλαη δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην
Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ψζηε λα έρνπλ εχθνιε θαη γξήγνξε
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ.
ην δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηελ ΗΡΗΓΑ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο πιεξνθνξίεο θαη
έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ζρεηηθά άξζξα απφ ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα
ελεκεξσζεί γηα ηα δξψκελα ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο.[62]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
ην Τπνπξγείν απηφ εληάζζνληαη νη αξκνδηφηεηεο γηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ θαη δηαηξνθήο.
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο βξίζθνληαη
πιεξνθνξίεο γηα εθεκεξίεο λνζνθνκείσλ θαη θαξκαθείσλ θαζψο θαη γηα ηα ηειεπηαία λέα θαη
δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ.[63]
Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο είλαη:


ΕΤ.net

[33]

Αληαπνθξηλφκελν ζην θάιεζκα ηεο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ην ESY.net
απνηειεί έλα εξγαιείν πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζεη ζε κηα πην
απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ πγείαο. Πεξηιακβάλεη κία ζεηξά
πηλάθσλ πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ θέληξσλ
πγείαο, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ζε επίπεδν Τγεηνλνκηθήο
Πεξηθέξεηαο θαη Κεληξηθήο Τπεξεζίαο λα εμάγνπλ αλαθνξέο κε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αλά
λνζνθνκείν θαη πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα. Σα ζπγθξηηηθά απηά ζηνηρεία απνηεινχλ ηαπηφρξνλα
δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ πγείαο ΔΤ.
Μέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηελ ππεξεζία απηή ν ρξήζηεο δίλνληαο έλα
username θαη password θάλεη log in ζην ζχζηεκα. Αληί λα ζπιιέγνληαη θαη λα επεμεξγάδνληαη
ηα κεληαία ζηνηρεία κέζσ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ excel, κε ηελ ππεξεζία απηή ν ρξήζηεο
(ππεχζπλνο γηα ρξήζε ηεο ππεξεζίαο) ηα απνζηέιιεη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζηε
ζπλέρεηα απηά ππνγξάθνληαη απφ ηνπο αξκνδίνπο. Μέζσ ηνπ ESY.net απαιείθνληαη ηφζν νη
θαζπζηεξήζεηο αιιά θαη εληζρχεηαη ε δηαδηθαζία νξζήο ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ
πιεπξά ησλ ππεπζχλσλ . Σέινο, κέζσ ηνπ ESY.net νη ρξήζηεο έρνπλ νξηζηεί βάζεη ηεο ζέζεο
ηνπο ζηελ ηεξαξρία θαη κφλν απηνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη επζχλε ζπκπιήξσζεο ησλ
ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο απνθιεηζηηθνχο ηνπο θσδηθνχο.
Οη Τ.Πε. κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο κεηψλνπλ ζεκαληηθά ην δηνηθεηηθφ θφζηνο κε ηε
δπλαηφηεηα άκεζεο θαη πιήξνπο πξφζβαζεο ζηα ζηνηρεία ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηα νπνία
είλαη ππεχζπλνη.[64]


Εθημεπίδερ Νοζοκομείων και Φαπμακείων

Μέζα απφ απηνχο ηνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη
γηα ην πνηα λνζνθνκεία θαη θαξκαθεία εθεκεξεχνπλ θαζεκεξηλά ψζηε λα κπνξεί λα
απεπζπλζεί ζην θαηάιιειν ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ ζπκβεί θάηη. Σα ζηνηρεία φπσο π.ρ.
ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, δηεχζπλζε, ψξεο ιεηηνπξγίαο θιπ είλαη αλαξηεκέλα ζε ειεθηξνληθή
κνξθή ζηνπο αληίζηνηρνπο ηζηνρψξνπο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. [65] [66]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ αλαγξάθνληαη
πιεξνθνξίεο θαη λέα γηα αγξφηεο θαη ηνπο θνξείο ηνπο ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, αιιά θαη γηα
επελδπηηθά πξνγξάκκαηα.[67]
Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ είλαη:


Ενιαίορ Φοπέαρ Ελέγσος Σποθίμων (ΕΦΕΣ)

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ είλαη λα θαζνξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο
πνηφηεηαο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πξνζθεξφκελα ζηελ θαηαλάισζε ηξφθηκα θαη νη
πξψηεο ή πξφζζεηεο χιεο πνπ πξννξίδνληαη γηα πξνζζήθε ζε ηξφθηκα κε ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ απνθπγή ηεο εμαπάηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Δπίζεο,
[34]

λα θαζνξίδεη ηα πξφηππα θαη ηηο αξρέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ε κειέηε θαη
εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο πγηεηλψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ζα
αζρνιεζνχλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, θαζψο
θαη κε ην πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζηεί ζηα εξγαζηήξηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηξνθίκσλ πνπ
εγθαζίζηαληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ.
Μέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηνλ ΔΦΔΣ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
ελεκεξσζεί κέζα απφ ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ αλαξηψληαη γηα ην πνηεο επηρεηξήζεηο
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα πσινχλ πξντφληα, πνηεο έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο, πνηεο
είλαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπο. Δπίζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί σο θαηαλαισηήο λα
απνζηείιεη κε ρξήζε email κήλπκα πξνο ηνλ ΔΦΔΣ ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα ππνβάιιεη
θαηαγγειία γηα θάπνηα επηρείξεζε ή λα δεηήζεη ηνλ επίζεκν έιεγρν γηα ζπγθεθξηκέλεο
επηρεηξήζεηο ή αθφκα θαη λα ξσηήζεη ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ θαη ζρεηίδνληαη κε ην
αληηθείκελν ηνπ ΔΦΔΣ. [68]



Αγποηική Ανάπηςξη

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΑΑ) 2007-2013 θαζνξίδεη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ
Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), ζηνλ νπνίν νξίδεηαη φηη ε εζληθή
ζηξαηεγηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζα εθαξκνζηεί κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013.
Ζ πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο εζηηάδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο:
o
o
o

Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο
Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο

Μέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ην ΔΑΑ, ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη
θαζεκεξηλά γηα ηηο εμειίμεηο κέζσ αλαθνηλψζεσλ, γηα ην Θεζκηθφ Πιαίζην, γηα ηελ
Τινπνίεζή ηνπ, γηα ηα Μέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αγξνηηθή απηή αλάπηπμε θαη γεληθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππεξεζία απηή (αληηθείκελν, ζθνπφο). Σα ζηνηρεία είλαη αλαξηεκέλα
ζηνλ ηζηνρψξν απηφ θαη δηαζέζηκα ζην ρξήζηε. [69]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
ππάξρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ
θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα ηηο
ηειεπηαίεο εμειίμεηο.[70]

[35]

Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ είλαη:


Φηθιακή ύγκλιζη

Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζην πιαίζην ηεο
κεηαξξχζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη αμηνπνηψληαο ηε
δηαρεηξηζηηθή ηνπ επάξθεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην
Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013, πξνρσξά θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ θίλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
κε ζηφρν ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Έηζη ινηπφλ ζην
πιαίζην απηφ εληάζζεη ηελ Φεθηαθή χγθιηζε ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ κέζσ ρξήζεο πνηθίισλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη [71].
o

Δζληθφ Πνηληθφ Μεηξψν

Ζ ππεξεζία απηή αθνξά ηε δεκηνπξγία ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ
πζηήκαηνο Δζληθνχ Πνηληθνχ Μεηξψνπ, φπνπ θαηαρσξνχληαη κε ζχγρξνλν θαη
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηα Πνηληθά Μεηξψα ησλ Πνιηηψλ απφ ην ζχλνιν ησλ
Δηζαγγειηψλ Πξσηνδηθψλ ηεο ρψξαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν:
 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνο ηνπο πνιίηεο γηα ειεθηξνληθή
θαηάζεζε αίηεζεο θαη ιήςεο αληηγξάθνπ Πνηληθνχ Μεηξψνπ κέζσ
ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ
 επηηπγράλεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο κε ηελ θεληξηθή βάζε Πνηληθνχ Μεηξψνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη κε ηηο θεληξηθέο Βάζεηο Π.Μ. ησλ
άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
o

Ζιεθηξνληθή θαηάζεζε θαη παξαθνινχζεζε δηθνγξάθνπ – On line
εμππεξέηεζε δηθεγφξσλ, δηθαζηψλ, πνιηηψλ

Απνηειεί ππεξεζία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε
ηνπ πνιίηε, ηελ ππνζηήξημε ηεο πνιηηείαο ζηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο, ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ
δηαζέζηκσλ αλζξψπηλσλ θαη κε πφξσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηελ απινπνίεζε
θαη επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο. Αθνξά ην ζχλνιν
ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο. Μέζσ ρξήζεο απηήο ηεο ππεξεζίαο νη πνιίηεο ζα
δέρνληαη άκεζε εμππεξέηεζε απφ:
 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο
 Δ.Δ.
 Γηθαζηήξηα φιεο ηεο ρψξαο
 Αζθαιηζηηθά Σακεία
 Σακεία Τγείαο – Πξφλνηαο
 Σακεία πλεξγαζίαο θαη ππνζηήξημεο Νέσλ Γηθεγφξσλ
 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
 Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο
 Γηθεγφξνπο
[36]

o

Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο

Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζηνρεχεη ζην λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα θαη λα
βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ Διιεληθνχ
ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαιχπηνληαο κεγάιν θάζκα αλαγθψλ. Οη
δπλαηφηεηεο πνπ ζα παξέρνληαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο αθνξνχλ
ζηελ:
 Ζιεθηξνληθή αίηεζε θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θξάηεζεο
 Ζιεθηξνληθή αίηεζε θαη έθδνζε βεβαηψζεσλ εζηθνχ/πεηζαξρηθνχ
ειέγρνπ
 Ζιεθηξνληθή αίηεζε θαη έθδνζε ηαηξηθψλ βεβαηψζεσλ
 Ζιεθηξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο επηζθεπηεξίσλ επηρεηξήζεσλ
(Γηθεγφξσλ)
 Ζιεθηξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο επηζθεπηεξίσλ πνιηηψλ (πγγελψλ)
 Ζιεθηξνληθή δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ κε ην επξχηεξν Γεκφζην
Σνκέα
 Ζιεθηξνληθή δηάζεζε αηηήζεσλ/εγγξάθσλ γηα ηελ ζπληνκφηεξε
δηεθπεξαίσζε ησλ αηηεκάησλ ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο πξνο ηελ
Κεληξηθή Τπεξεζία θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο
 Ζιεθηξνληθή δηάζεζε επηιεγκέλσλ πιεξνθνξηψλ / Ζιεθηξνληθφο
θάθεινο θξαηνπκέλνπ πξνο πηζηνπνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο
 Αλαγγειία έθηαθηνπ ζπκβάληνο
 Πιεξνθφξεζεο πξνο ην επξχ ελδηαθεξφκελν θνηλφ (θξαηνχκελνπο,
ζπγγελείο, δηθεγφξνπο, πξεζβείεο, πξνμελεία, θ.α.) / Γεκνζίεπζε
πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο
o

Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ απνθπιαθηδνκέλσλ κε ηελ
θνηλσλία

Ζ ππεξεζία απηή αθνξά ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνληαη απφ ηελ ΔΠΑΝΟΓΟ ζηνπο θξαηνχκελνπο θαη απνθπιαθηδφκελνπο
ηεο ρψξαο, ζηνρεχνληαο ζηε δεκηνπξγία ηνπ ηερλνινγηθνχ εθείλνπ πιαηζίνπ πνπ
ζα εμαζθαιίδεη ηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ΔΠΑΝΟΓΟΤ
θαη ηελ πιεξέζηεξε εμππεξέηεζε φισλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ηεο γηα ηελ
νκαιή επαλέληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. ηφρνο είλαη ε
δεκηνπξγία Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ψζηε λα πξνζθέξεη ζχγρξνλεο ππεξεζίεο,
πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο
(απνθπιαθηζκέλνη, απνθπιαθηδφκελνη). Οη δπλαηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο είλαη:
 Δπαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ – αλεχξεζε εξγαζίαο
 Ζιεθηξνληθφο ζχκβνπινο γηα ζέκαηα εξγαζίαο, λαξθσηηθψλ, θιπ
 Ζιεθηξνληθή αίηεζε θαη έθδνζε θνππνληψλ δηακνλήο
 Αλαδήηεζε θαη πιεξνθφξεζε θιαδηθψλ θαη εξγαζηαθψλ ζεκάησλ
 Αζχγρξνλε εθπαίδεπζε
 Δλεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ
θξαηνπκέλσλ, απνθπιαθηδνκέλσλ θαη αλήιηθσλ παξαβαηψλ
o

Φεθηαθή Καηαγξαθή, Απνζήθεπζε θαη δηάζεζε Φεθηαθψλ πλεδξηάζεσλ
[37]

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
θαηαγξαθήο, αξρεηνζέηεζεο θαη δηάζεζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο
ρψξαο γηα ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
δηθαηνζχλεο, ηελ επίηεπμε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ θξάηνπο πξνο ηνλ πνιίηε. Οη δπλαηφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο
είλαη:
 Ζιεθηξνληθή θαηάζεζε αίηεζεο γηα αληίγξαθν Πξαθηηθψλ απφ ηνπο
έρνληαο έλλνκν ζπκθέξνλ (δηθεγφξνη, δηάδηθνη)
 Ζιεθηξνληθή ιήςε (ζε κνξθή θεηκέλνπ) αληηγξάθνπ Πξαθηηθψλ
 Ζιεθηξνληθή ιήςε θαηάζηαζεο/απνηειέζκαηνο αηηήζεσο γηα έθδνζε
αληηγξάθνπ Πξαθηηθψλ
 Ζιεθηξνληθή θαηάζεζε αλαπνκπήο ησλ πξαθηηθψλ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
Σν Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απνηειεί ηνλ δεκφζην θνξέα πνπ ελνπνηεί ην έξγν
ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ησλ Τπεξεζηψλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ αζθάιεηα ησλ
πνιηηψλ.
ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ππάγνληαη ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ην Ππξνζβεζηηθφ
ψκα, ην Ληκεληθφ ψκα, ε Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ θαη ε Γεληθή Γξακκαηεία
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
ηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε είλαη ε εζσηεξηθή αζθάιεηα, ε
θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο, ε αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ε αζθάιεηα
ησλ ζπλφξσλ θαη ε δηαρείξηζε ηεο κε λφκηκεο κεηαλάζηεπζεο.[72]
Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε είλαη:


ςνήγοπορ ηος Πολίηη

ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ν ρξήζηεο έρεη ζηε δηάζεζε
ηνπ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε δνπιεηά φζν ηηο παξεκβάζεηο ηεο ππεξεζίαο
ζε ππνζέζεηο φπνπ ν πνιίηεο-ρξήζηεο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ
ή φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ ή δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη
πξνβιήκαηα κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δπίζεο, ζηνλ ηζηνρψξν απηφ ππάξρεη αλαξηεκέλν
πινχζην ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ειεθηξνληθέο εθδφζεηο ησλ εθζέζεσλ ηεο ππεξεζίαο πξνο ηε
Βνπιή θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ κε ηελ ππεξεζία.
Σέινο, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζηείιεη κήλπκα κέζσλ email ζηελ ππεξεζία κε
ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηά ηνπ.[73]


Ελληνική Αζηςνομία

Μέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη
άκεζε επηθνηλσλία κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. ηνλ ηζηνρψξν απηφ είλαη
αλαξηεκέλνη ηξηςήθηνη θαη ηεηξαςήθηνη αξηζκνί πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηειεθσληθέο γξακκέο
[38]

νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε 24σξε βάζε. Οη πνιίηεο ζε απηέο ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο κπνξνχλ
λα απεπζχλνληαη γηα λα εθθξάδνπλ παξάπνλα, λα ππνβάιινπλ θαηαγγειίεο αιιά θαη λα
αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο.[74]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θηινδνμεί λα γίλεη ε θχξηα πχιε
πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ην έξγν ηνπ Τπνπξγείνπ, ησλ επνπηεπφκελσλ
νξγαληζκψλ θαη θάζε θνξέα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηνπ Πνιηηηζκνχ.[75]
Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ είλαη:


ΟΔΤΕΤ

Ο ΟΓΤΔΤ είλαη ε Πχιε ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ζην Γηαδίθηπν. Μέζα απφ απηή ηελ
πχιε, νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ αλαδεηήζεηο γηα κνπζεία, αξραηνινγηθνχο
ρψξνπο, κλεκεία ηεο ρψξαο καο κέζα απφ ηνλ ειεθηξνληθφ πνιηηηζηηθφ ράξηε ηεο Διιάδαο.
Μέζα απφ ην ράξηε παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ζπιινγή δηνηθεηηθψλ, γεσγξαθηθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πινεγεζεί κέζα απφ ην
ρξνλνιφγην ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηέρλεο ζε ζεκαληηθά γεγνλφηα, παξαηεηαγκέλα ζηνλ
άμνλα ηνπ ρξφλνπ θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο ειιεληθήο πξντζηνξίαο θαη
ηζηνξίαο, απφ ηελ Δπνρή ηνπ Λίζνπ σο ηηο κέξεο καο. Δπίζεο, κέζα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ
ΟΓΤΔΤ είλαη αλαξηεκέλν θσηνγξαθηθφ αξρείν ην νπνίν δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο
ρξνληθέο ελφηεηεο, ηεο Αξραηφηεηαο, ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηεο Νεφηεξεο - χγρξνλεο Διιάδαο,
ρσξηζκέλεο ζε ζέκαηα. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ
κε λέεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα δψζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ Διιεληθνχ
Πνιηηηζκνχ δηαρξνληθά. [76]

ΤΓΚΡΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΑ ΣΟΤ
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ
ηελ παξαπάλσ ελφηεηα πξνζπαζήζακε λα αλαθέξνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε ηηο
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ θάζε Τπνπξγείνπ θαη λα αλαιχζνπκε κε ιεπηνκέξεηα πνηεο
δπλαηφηεηεο παξέρεη θάζε κία ειεθηξνληθή ππεξεζία ηφζν ζηνπο πνιίηεο φζν θαη ζηηο
επηρεηξήζεηο. Πξνζπαζήζακε, επίζεο, λα αλαγλσξίδνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν
ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο απηέο είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ
είηε κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα
επηθνηλσλήζεη κε απηέο ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί λα θάλεη θάπνηα ζρφιηα, ή εξσηήζεηο ή
παξέκβαζε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κε πξνηάζεηο γηα αιιαγέο.
Πέξαλ φκσο ησλ Διιεληθψλ Τπνπξγείσλ ζεσξήζακε ζεκαληηθφ λα επηιέμνπκε 2 ρψξεο ηεο
Δπξψπεο ηηο νπνίεο θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα ζπγθξίλνπκε ηηο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο πνπ απηέο παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο ηνπο. Έηζη ινηπφλ, απνθαζίζακε λα επηιέμνπκε
ηελ Αγγιία θαη ηελ Ηξιαλδία. Δπηπιένλ, επηιέγνπκε ζηηο ρψξεο απηέο κε πνην Τπνπξγείν
[39]

επηζπκνχκε λα θάλνπκε ηε ζχγθξηζε ζε ζρέζε κε ηα ειιεληθά. Δπηιέγνπκε, ινηπφλ, λα
ζπγθξίλνπκε ην Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο κε ην αληίζηνηρν ηεο
Ηξιαλδίαο θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
κε ην αληίζηνηρν ηεο Αγγιίαο.
Μέζα απφ έξεπλα θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ιφγσ δηαθνξεηηθήο πνιηηηθήο πνπ
αθνινπζνχλ νη ρψξεο, ε νλνκαζία θαη ην αληηθείκελν ηνπ ππνπξγείνπ θάζε ρψξαο δηαθέξεη.
Έηζη ινηπφλ, πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε φηη ελψ ε Διιάδα έρεη 2 δηαθνξεηηθά
Τπνπξγεία: Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο θαη Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζηελ Ηξιαλδία ηα 2 απηά Τπνπξγεία είλαη
ζπγρσλεπκέλα ζε 1 ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Αιηείαο θαη Σξνθίκσλ. Δπίζεο, ζηελ Διιάδα
ππάξρεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ
απνηειεί έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα Τπνπξγεία κε ηηο βαζηθφηεξεο ππεξεζίεο, ζηελ Αγγιία
ππάξρεη πεξίπνπ σο αληίζηνηρν ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Ζ δέζκεπζε ηεο ηξιαλδηθήο θπβέξλεζεο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγίαο ηνπ αγξνηνβηνκεραληθνχ
ηνκέα παξακέλεη ηζρπξή. Σν πςειφ πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο ηνπηθέο πξψηεο
χιεο θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε δηαζπνξά θαη ε ζχλζεζε ηνπ ηνκέα εμαζθαιίδνπλ
φηη ν αγξνηνβηνκεραληθφο ηνκέα δηαδξακαηίδεη αλαπφζπαζην ξφιν ζηελ αλάθακςε ηεο
νηθνλνκηθήο επηηπρίαο ηεο ρψξαο θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ θαη
παξάθηησλ πεξηνρψλ.[77]
Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αιηείαο θαη Σξνθίκσλ
ηεο Ηξιαλδίαο είλαη:


Νέερ εγκαηαζηάζειρ για ηοςρ Αγπόηερ

ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ν ρξήζηεο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα δηαβάζεη ειεθηξνληθά έγγξαθα πνπ είλαη αλαξηεκέλα θαζψο θαη λα ηα
κεηαθνξηψζεη θαη λα ηα εθηππψζεη ψζηε λα ηα απνζεθεχζεη κε έληππε κνξθή. Σα έγγξαθα
απηά κπνξεί λα είλαη θφξκεο ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ γηα θάζε ρξήζηε πνπ επηζπκεί λα
απνθηήζεη λέεο γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θάλεη αίηεζε γηα λα απνθηήζεη απηφ ην
δηθαίσκα θαζψο θαη έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα
ζπκπιεξσζνχλ απηέο νη θφξκεο θαζψο θαη ζρφιηα σο βνήζεηα ζηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα
θαηαγξάςεη ν ρξήζηεο. [78]


Διασείπιζη Αγποηικών Θεμάηων

Μέζα ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία είλαη αλαξηεκέλα
ειεθηξνληθά έγγξαθα ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη ή λα ηα εθηππψζεη ψζηε λα ηα
απνζεθεχζεη κε έληππε κνξθή. Σα έγγξαθα απηά είλαη θφξκεο ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ γηα
θάζε ρξήζηε πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη ρξεκαηνδφηεζε γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα γεσξγηθή
[40]

θάξκα ή λα απνθηήζεη δηθαηψκαηα πνιενδνκηθήο άδεηαο γηα λα κπνξέζεη λα ρηίζεη ηε θάξκα.
Δπηπιένλ, είλαη αλαξηεκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηνρψξν, έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ ηνλ ηξφπν
κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ απηέο νη θφξκεο θαζψο θαη ζρφιηα σο βνήζεηα ζηα
ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα θαηαγξάςεη ν ρξήζηεο. [79]


Φόπμερ Πληπωμών

Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε-αγξφηε
λα πιεξψζεη γηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηε ρξήζε ηεο
θάξκαο
κέζσ ηεο άκεζεο πίζησζεο. Δπίζεο, παξέρνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα πιεξψζεη, φπσο δεηείηαη, κέζσ ηεο ππεξεζίαο
ειεθηξνληθά. Έηζη ινηπφλ, κέζα απφ ηηο ειεθηξνληθέο θφξκεο πιεξσκψλ ν ρξήζηεο
ζπκπιεξψλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, θάλεη ππνβνιή ζηε θφξκα θαη πξαγκαηνπνηείηαη
ηαπηφρξνλα θαη ε ζπλαιιαγή.[80]
Σέινο, ζηνλ ηζηφηνπν απηφ ππάξρνπλ ζπκπιεξσκέλεο θφξκεο πιεξσκήο απφ πξνεγνχκελα
έηε ψζηε λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα έρεη έλα δείγκα γηα ην πψο πξέπεη λα ηε ζπκπιεξψζεη.
[81]

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΑ
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Αγγιίαο είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θπβεξλεηηθέο
ππεξεζίεο ηεο ρψξαο θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμάιεηςε εγθιεκαηηθφηεηαο, ρξήζεο
λαξθσηηθψλ, κεηαλάζηεπζεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κέζσ ηεο ζσζηήο
αζηπλφκεπζεο. [82]
Παρεχόμενεσ Ηλεκτρονικέσ Τπηρεςίεσ
Οη παξερφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο Αγγιίαο είλαη:


Αλκοόλ και Ναπκωηικά

Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ εξγάδεηαη ζθιεξά γηα λα αζρνιεζεί κε ηα ζνβαξά
πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ παξάλνκε ρξήζε λαξθσηηθψλ. Τπεχζπλε γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ απφ ηε ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ θαη λαξθσηηθψλ νπζηψλ είλαη θαη ε
θπβεξλεηηθή ππεξεζία.
Μέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, ν θάζε ρξήζηεο
κπνξεί λα δηαβάζεη ηνπο φξνπο θαηνρήο νηλνπλεπκαησδψλ νπζηψλ αλ γηα παξάδεηγκα
θάπνηνο έρεη θαηάζηεκα πνηψλ (θάβα) θαη επηζπκεί λα ηα πνπιήζεη. Δπίζεο, κπνξεί λα
ελεκεξσζεί γηα ηηο πνηλέο πνπ ππφθεηηαη θάπνηνο εάλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ παξάλνκα ηέηνηεο
νπζίεο θαζψο θαη γηα ην πνζφ πνπ ζα πιεξψζεη ζηελ πνιηηεία. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο
είλαη αλαξηεκέλεο κε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ηζηφηνπν θαη δηαζέζηκεο ζην ρξήζηε.
Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη επηπιένλ λα αλαθέξνπκε φηη ηα δηάθνξα είδε ησλ ειεγρφκελσλ
λαξθσηηθψλ, πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη σο «παξάλνκα λαξθσηηθά», ρσξίδνληαη ζε ηξεηο
[41]

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, ή ηάμεηο. Απηέο νη ηάμεηο (Α, Β θαη Γ) ηα θαηεγνξηνπνηνχλ ζε
δηαθνξεηηθά επίπεδα πνηλήο γηα ηελ θαηνρή θαη ηελ αληηκεηψπηζε.
Ζ Καηάρξεζε ησλ Ναξθσηηθψλ βάζε λφκνπ απνηειεί ην βαζηθφ θνκκάηη ηεο λνκνζεζίαο πνπ
θαιχπηεη ηα λαξθσηηθά θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. ηνλ ηζηνρψξν είλαη
θαηαγεγξακκέλεο κε ειεθηξνληθή κνξθή νη πνηλέο γηα θάζε θαηεγνξία ψζηε λα είλαη
ελήκεξνη νη ρξήζηεο. [83]


Καηαπολέμηζη ηηρ Σπομοκπαηίαρ

Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο αζθάιεηαο
καθξηά απφ ηελ απεηιή ηεο ηξνκνθξαηίαο.
Μέζα απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ππεξεζίαο απηήο, νη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ελεκεξψλνληαη γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ αθνινπζεί ε ρψξα απέλαληη ζηελ
ηξνκνθξαηία, γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ζε ηέηνηα ζέκαηα
(Scotland Yard) θαζψο θαη γηα ηα επίπεδα ηξνκνθξαηίαο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα. Όιεο
απηέο νη πιεξνθνξίεο θαζψο θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή
ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν ζε ειεθηξνληθή
κνξθή.[84]


Εγκλημαηικόηηηα

Άιιε κία αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ είλαη ε κείσζε θαη ε εμάιεηςε ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο.
Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο ππεξεζίαο απηήο παξέρεη ζην ρξήζηε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
δηάθνξνπο ηχπνπο εγθιεκάησλ, γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη πξφιεςε
εγθιήκαηνο. Δπίζεο, δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ν ρξήζηεο κπνξεί λα βνεζήζεη θαη λα
ππνζηεξίμεη άηνκα πνπ δέρηεθαλ επίζεζε. Αθφκε, ππάξρεη έλα πίλαθαο ζηνλ νπνίν είλαη
θαηαγεγξακκέλα ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ην άηνκν πνπ δέρηεθε επίζεζε θαη έλαο άιινο κε ηηο
ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα απεπζπλζεί ην άηνκν ηεο επίζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε
Δζληθή Τπεξεζία Δγθιήκαηνο αληηκεησπίδεη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, θαηαπνιεκά ηελ
απάηε θαη ην εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν, θαη ηέινο πξνζηαηεχεη ηα παηδηά θαη ηνπο
λένπο. Δπηπιένλ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί Κνηλφηεηεο πλεξγαζίαο Αζθάιεηαο νη νπνίεο είλαη
θνηλφηεηεο απφ θνηλνχ πνπ έρνπλ σο ζηφρν κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία λα αληηκεησπίζνπλ ηελ
εγθιεκαηηθφηεηαο εληφο ησλ θνηλνηήησλ. Όια ηα ζηνηρεία γηα ηηο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο
κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη πνιίηεο είλαη αλαξηεκέλεο καδί κε επηπιένλ ζεκαληηθά ζηνηρεία
ζηνλ ηζηφηνπν απηφ.[85]


Μεηανάζηεςζη και Παποσή Διαβαηηπίων

ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ θηινμελεί ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία πξνζθέξνληαη πιεξνθνξίεο
κε ειεθηξνληθή κνξθή ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο λα έξζεη ζε επαθή γηα ηε
κεηαλάζηεπζε θαη ηελ παξνρή αζχινπ, θαη πψο λα απνθηήζεη δηαβαηήξηα θαη ζεσξήζεηο.
Πξνζθέξνληαη, επίζεο, θφξκεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ν ρξήζηεο κε ηα ζηνηρεία
πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα θάλεη αίηεζε γηα λέν δηαβαηήξην, λα αλαλεψζεη ην ήδε ππάξρνλ, ή
λα βγάιεη θαηλνχξην ιφγσ θινπήο. Σε αίηεζε απηή κπνξεί λα ηε ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη
[42]

λα ηε ζπκπιεξψζεη θαη ειεθηξνληθά. Άιια έγγξαθα γηα ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη
αίηεζε είλαη άδεηα παξακνλήο ζηε ρψξα, άδεηα εξγαζίαο, απφθηεζε ηζαγέλεηαο θαη δηθαίσκα
αζχινπ. Σα έγγξαθα απηά κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζην ρξήζηε θαη ειεθηξνληθά.[86]

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Μέζα ινηπφλ απφ απηή ηελ εθηελή κειέηε πάλσ ζηελ επηζθφπεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ ηεο ρψξαο καο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε
αξθεηά ζπκπεξάζκαηα.
ίγνπξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα θχξηα εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε ησλ
πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δελ είλαη ηερληθά. Δίλαη θνηλσληθά θαη
πνιηηηζκηθά. Σν e-government πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε, ηε
θηινζνθία θαη ηε δνκή ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Απαηηεί εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ, αληηκεηψπηζε πιήζνπο ζεζκηθψλ δεηεκάησλ,
ζεκαληηθή δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Όια απηά ηα εκπφδηα ζηελ εμάπισζε ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα ιπζνχλ άκεζα θαη κάιηζηα ζεκαληηθφ είλαη λα γίλεη ελεκέξσζε
ησλ πνιηηψλ γηα απηέο ηηο έλλνηεο θαη ηνπο φξνπο θαη λα αληηκεησπηζηεί ε άγλνηα ησλ
πνιηηψλ γηαηί πνιινί είλαη απηνί πνπ δελ γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο,
ηη αιιαγέο ζα θέξεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ην e-government, ηη είλαη ην πξφγξακκα
Θεζέαο ή ην πξφγξακκα ΟΓΤΔΤ γηα παξάδεηγκα. Γηα λα κπνξέζνπκε λα
ραξαθηεξίζνπκε άιισζηε έλα ζχζηεκα παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ επηηπρεκέλν ζα
πξέπεη λα ππάξρνπλ ζίγνπξα ρξήζηεο απηψλ. πλεπψο φια πξέπεη θαη νθείινπλ λα
μεθηλήζνπλ απφ ηνπο πνιίηεο γηαηί φια θαηαιήγνπλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηελ άκεζε
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο.
εκαληηθφ ξφιν βέβαηα δηαδξακαηίδνπλ θαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο νη νπνίεο θηινμελνχληαη
ζε δηάθνξνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη παίδνπλ έλαλ ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ ξφιν ζηηο
επξσπατθέο νηθνλνκίεο κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο π.ρ. θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ, εξγνδφηεο,
αγνξαζηήο, θ.ιπ. Μέζα απφ έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο,
δηαπηζηψζεθε φηη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αζθνχλ
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Ζ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη
παξαγσγηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζπκβάιινπλ ζηελ ψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο
κέζσ ηεο επίδξαζεο ζηελ αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο ηεο επξχηεξεο νηθνλνκίαο. Έηζη,
θαηαιήγνπκε ζε έλα αθφκε ζπκπέξαζκα φηη αλ ην θξάηνο θαη νη δνκέο ηνπ γίλνπλ
απνηειεζκαηηθά θαη πην απνδνηηθά ηφηε ζα εληζρχνπλ ηελ πνηφηεηα ζηελ παξνρή θαιχηεξσλ
ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηνπο πνιίηεο.
Σέινο, θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε είλαη φηη ππάξρεη
πνιηηηθή βνχιεζε απφ ηε κεξηά ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Πνιηηηθψλ Αξρεγψλ πνπ
ζπληνλίδνπλ ηα Τπνπξγεία γηα αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα
ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ζε πην άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο λα ππεηζέξρεηαη
ν παξάγνληαο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη αξθεηά δηαζέζηκα θνλδχιηα γηα ηελ
πινπνίεζε απηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ Δπξσπατθή
Έλσζε. Όκσο, είλαη εκθαλήο ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο πνιηηψλ γηα ρξήζε Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε επξπδσληθψλ
δηθηχσλ. Δπηπιένλ, είλαη αλαγθαία ε εκθάληζε πεξηζζνηέξσλ εθαξκνγψλ «front office», ε
[43]

αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ αζθαιείαο ψζηε λα κελ ππάξρεη πηζαλή θαηάξξεπζε ζπζηεκάησλ
θαη ζεκαληηθφ είλαη λα αληηιεθζνχκε φηη είλαη ππαξθηφο ν θίλδπλνο ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη
πξέπεη λα ηνλ εμαιείςνπκε.
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