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Αυτός ο τόμος είναι μέρος των εργαλείων εκπαίδευτσης που σχεδιάστηκε από 
το Fondazione Mondo Digitale για το πρόγραμμα «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ». 

 
Το ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων αποτελείται από 7 τόμους: 
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Τι είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government);  

 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (E-Government) είναι μια σειρά υπηρεσιών από 

διάφορα ιδρύματα ή οργανισμούς (πχ. Υπουργεία,  περιφέρειες, Δήμους 

κ.λπ.) που παρέχονται στους πολίτες μέσω Διαδικτύου (ίντερνετ).   

 

Το Διαδίκτυο (ίντερνετ) είναι μια από τις πιο διαδεδομένες πλέον μορφές 

επικοινωνίας παγκοσμίως, και κάθε κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να το 

χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί με τους πολίτες της. 

 

Το ίντερνετ είναι μια μοναδική μορφή επικοινωνίας. Είναι ταυτόχρονα πιο 

δυναμική, αλλά και πιο πολύπλοκη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, 

παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε (π.χ. εφημερίδες, 

τηλεόραση, γράμματα κλπ.). Γι’ αυτό το λόγο, οι κυβερνήσεις (αλλά και κάθε 

οργανισμός) έπρεπε να δημιουργήσουν νέες εφαρμογές επικοινωνίας, ειδικά 

σχεδιασμένες για το ίντερνετ, με σκοπό να παρέχουν πληροφορίες, εξηγήσεις, 

αλλά και –σε πολλές περιπτώσεις-  διάφορες υπηρεσίες (π.χ. έκδοση 

πιστοποιητικών, πληρωμή φόρων κ.λπ) όπως συνέβαινε σε ένα πραγματικό 

γραφείο μιας υπηρεσίας. 

  Μέρος 1 
  Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
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Το πλαίσιο παρακάτω αρέχει τον ορισμό του e-Government, διατυπωμένο 

από το Συμβούλιο της Ευρώπης1.  Τα κύρια σημεία που εξετάστηκαν μέχρι 

τώρα είναι τα 1 και 3, ενώ το 2 θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σύντομα. 

 

Μια παρουσίαση του e-Government, μπορείς να παρακολουθήσεις στο βίντεο 

που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή2 στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://212.68.215.195/europa/egov_clip_hq.wmv 

 

Γιατί είναι τόσο σημαντικό να κατανοήσουμε και να μάθουμε την χρήση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; Αυτή η ερώτηση έχει πολλές απαντήσεις. 

 

 

 

                                                           
1
 Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένα σημαντικό κεντρικό ίδρυμα που ασχολείται με γενικά θέματα, όπως τα 

δικαιώματα των πολιτών, την εκπαίδευση, τις επικοινωνίες, κλπ. Ο αρχικός ορισμός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

είναι διαθέσιμος στο www.coe.int. 
2
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα άλλο σημαντικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκτελεστικό όργανο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει πράξεις και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των αποφάσεων που έχoυν κυρωθεί από 

άλλα νομοθετικά όργανα. 

Ο ορισμός του e-Government διατυπωμένος από  το Συμβούλιο της Ευρώπης που 

ασχολήθηκε με την χρήση των ΤΠΕ* σε 3 σημεία δημοσίου ενδιαφέροντος: 

1. Την επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων αρχών και της κοινωνίας 

2. Την λειτουργία των δημόσιων αρχών σε κάθε επίπεδο της δημοκρατικής διαδικασίας 

(e-democracy) 

3. Στην παροχή των δημόσιων υπηρεσιών (ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες). 

*ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) 

http://www.coe.int/
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Ένας πολύ γενικός, αλλά βασικός, λόγος είναι ότι το ίντερνετ -και όλες οι 

πληροφορίες που αποθηκεύονται στο Διαδίκτυο- αποτελούν πλέον ένα 

σημαντικό κομμάτι της ζωής όλων μας. Το να αγνοεί κάποιος (ηθελημένα ή 

όχι) τις διαθέσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχει το Διαδίκτυο 

αποτελεί ένα στοιχείο του κοινωνικού αποκλεισμού. Γεγονός που θα 

μπορούσε κάποιος να παρομοιάσει με κάποιον που δεν γνωρίζει μια ξένη 

γλώσσα.  

Ο όρος e-Exclusion (ηλεκτρονικός Αποκλεισμός) χρησιμοποιείται για να 

δηλώσει μια κατάσταση αποκλεισμού ή κοινωνικής περιθωριοποίησης που 

επιφέρει η έλλειψη γνώσης του Διαδικτύου (ή όσων δεν γνωρίζουν πώς να το 

χρησιμοποιούν), που αποτελεί πλέον το κύριο κανάλι για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες. 

 

Ένας πιο πρακτικός και ουσιώδης λόγος, που σχετίζεται με τους τύπους των 

υπηρεσιών που παρέχονται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, είναι η 

δυνατότητα σημαντικής βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ατόμου. Για 

παράδειγμα, το Διαδίκτυο επιτρέπει σε κάποιον να αποφύγει την επίσκεψη 

σε ένα γραφείο (π.χ. ΟΑΕΔ) και την αναμονή σε μεγάλες ουρές, μόνο και μόνο 

για να πάρει απλές πληροφορίες, όπως ποιες είναι οι ώρες εξυπηρέτησης των 

πολιτών, ποια έντυπα χρειάζεται για μια αίτηση ή για την συμπλήρωση μιας 

δήλωσης.  

Γιατί να μάθουμε τη χρήση της  
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης; 

 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

9 
 

Πλέον, το ίντερνετ σας δίνει την δυνατότητα να βρείτε τις απαραίτητες 

φόρμες ηλεκτρονικά, να τις τυπώσετε και να τις συμπληρώσετε σπίτι σας 

προσεκτικά και με την άνεσή σας, εφόσον βέβαια έχετε υπολογιστή και 

σύνδεση στο ίντερνετ. Αυτό σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου και κατ’ επέκταση 

εξοικονόμηση χρημάτων (έστω κι αν υπολογίσουμε μόνο το κόστος των 

μέσων μαζικής μεταφοράς), της ενέργειάς σας και φυσικά την μείωση του 

άγχους.  

Ωστόσο, δεν προτείνουμε να ζει κάποιος σε απομόνωση, επικοινωνώντας με 

τον κόσμο μόνο μέσω μιας οθόνης υπολογιστή! 

 

Χρησιμοποιώντας την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, μπορείτε να αξιοποιήσετε 

καλύτερα τον χρόνο σας και να τον αφιερώσετε σε άλλες (όχι εικονικές, μέσω 

υπολογιστή!) δραστηριότητες που είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες ή 

σημαντικές. Όπως μια βόλτα στο πάρκο, παίζοντας χαρτιά ή επιτραπέζια με 

τους φίλους σας, περνώντας περισσότερο χρόνο με την οικογένειά σας. 

Μπορείτε επίσης, να επισκεφθείτε μια έκθεση … αγοράζοντας το εισιτήριό 

σας μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του φορέα που την διοργανώνει. 

 

Έτσι, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που φαίνεται συνήθως πολύπλοκες για 

πολλούς από εσάς που -σε αντίθεση με τους νέους- δεν είστε εξοικειωμένοι 

με την πληροφορική και την τεχνολογία. Συχνά, άλλωστε, οι άνθρωποι είναι 

καχύποπτοι με τους νέους τύπους υπηρεσιών και τεχνολογιών. Δεν 

εμπιστεύονται τις πληροφορίες που λαμβάνουν και, πάνω απ’ όλα, διχάζονται 
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με τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλουν (προσωπικά δεδομένα, όπως 

όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, κλπ). 

 

Σήμερα, τα συστήματα επικοινωνίας που βασίζονται στο Διαδίκτυο είναι πολύ 

ασφαλή και επιτρέπουν σε κάποιον να εκτελέσει πολλές εργασίες χωρίς να 

διατρέχει κανένα κίνδυνο. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς 

να εφαρμόζετε τις βέλτιστες στρατηγικές για την προστασία των δεδομένων 

και την ασφαλή πλοήγηση, προκειμένου να καρπωθείτε μόνο τα καλύτερα 

από το πλήθος των «ευκαιριών» που παρέχονται από το Διαδίκτυο και την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

 

Πριν δούμε αναλυτικότερα τις πτυχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις 

on-line υπηρεσίες που παρέχει το ίντερνετ, πρέπει να διευκρινίσουμε μερικά 

σημαντικά σημεία. 

 

Πρώτα απ 'όλα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση αφορά όλα τα θεσμικά όργανα σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο τα 

κεντρικά ιδρύματα (όπως τα Υπουργεία), αλλά και περιφερειακών και 

τοπικών διοικητικών φορέων (όπως οι Δήμοι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις). 

Επίσης, αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με την κοινωνική 

πρόνοια, τα έσοδα, τα εμπορικά επιμελητήρια, κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, το 

μόνο όριο είναι η πραγματική εφαρμογή της ηλεκτρονικής κυβερνητικό 

επίπεδο ή, με άλλα λόγια, αν και σε ποιο βαθμό ο εν λόγω φορέας προσφέρει 

αυτό το είδος υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει υποχρέωση των 
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δημόσιων ιδρυμάτων για την εφαρμογή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. Κάθε ίδρυμα έχει - ή δεν έχει - ανάπτυξη υπηρεσιών που 

βασίζονται στις ανάγκες και τους οικονομικούς πόρους, που συνήθως είναι τα 

κοινοτικά κονδύλια. 

 

Δεύτερον, ακόμη και αν ασχοληθούμε μόνο με τα δημόσια ιδρύματα, είναι 

σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι πολλά ιδιωτικά ιδρύματα που 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημόσια ζωή, έχουν επίσης ισχυρό 

σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τέτοια ιδιωτικά ιδρύματα είναι για 

παράδειγμα οι τράπεζες και το ταχυδρομικό σύστημα (ΕΛΤΑ και κούριερ), που 

προσφέρουν πρόσβαση στα συστήματά τους ηλεκτρονικά, δίνοντας 

πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ή ακόμα και παρέχοντας 

την δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών. Μάλιστα, θα 

δούμε κάποιες από τις πιο καινοτόμες λύσεις στον τομέα αυτό που έχουν 

εισαχθεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από τους οργανισμούς αυτούς. 
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Ο τομέας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αυξάνεται ολοένα και 

περισσότερο, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο -στην περίπτωσή 

μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Υπάρχουν τουλάχιστον 3 βασικοί λόγοι γι’ αυτό: 

1. Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, η θεσμική επικοινωνία πρέπει να 

προσαρμοστεί στο νέο κανάλι που αντιπροσωπεύεται από το Διαδίκτυο, 

καθώς προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες για την άμεση και 

αποτελεσματική επικοινωνία με τους πολίτες. 

2. Οι δυνατότητες που παρέχονται από το Διαδίκτυο είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να προωθούν τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας 

ουσιαστικής σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και της κοινωνίας. 

Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι, προς το παρόν, σε πολλά 

μέρη του κόσμου, οι πολίτες δεν έχουν πολλή εμπιστοσύνη και 

συμμετέχουν ελάχιστα στη δημόσια ζωή. Αυτός ο λόγος έχει άμεση 

σχέση με την ίδια την έννοια της ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-

democracy), που περιλαμβάνεται στον ορισμό που παρέχεται από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης. 

3. Επιπλέον, υπάρχει και το οικονομικό ζήτημα: η δημόσια μείωση των 

πόρων, όπου η Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέπει σημαντική 

εξοικονόμηση μέσω της διαδικασίας της απo-υλοποίησης (de-

materializing) των σχέσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών της. 

Η έκφραση απo-υλοποίηση αναφέρεται στο γεγονός ότι ένα 

γραφειοκρατικό θέμα μπορεί να ολοκληρωθεί on-line (και ως εκ τούτου 

  Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και η Ελλάδα 
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να απo-υλοποιηθεί, δεδομένου ότι δεν διαθέτει πλέον τη φυσική, υλική 

διάσταση, αλλά εικονική). Στην πράξη, χαρτί, μελάνι και ηλεκτρική 

ενέργεια που καταναλώνεται κατά την εκτύπωση, σχεδόν μηδενίζονται 

αφού οι διαδικασίες ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά. Αλλά και σε φυσικό 

επίπεδο, στα γραφεία επικρατεί λιγότερος συνωστισμός και το 

προσωπικό γίνεται περισσότερο παραγωγικό, αφού μπορεί να 

επικεντρωθεί σε πιο σύνθετα ζητήματα, τα οποία, με τη σειρά τους, 

επιτρέπουν την περαιτέρω εξοικονόμηση στο κόστος. Αλλά και από την 

πλευρά του κάθε πολίτη (όπως αναφέρθηκε), οι υπηρεσίες 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέπουν στην εξοικονόμηση χρόνου 

και χρήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σαφή 

στόχο: τη μείωση των διοικητικών δαπανών κατά 25% για την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας από το 2012. 

 

Αυτοί είναι οι λόγοι που οδηγούν τις κυβερνήσεις, σε όλα τα επίπεδα, να 

προωθήσουν την διάδοση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέσω 

νομοθετικών, κανονιστικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, βασική 

προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη. Μια νέα γενιά ανοικτών, ευέλικτων και 

συνεργαζόμενων υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χρειάζεται να 

δοθεί στους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για να βελτιωθεί η 

κινητικότητά τους εντός της εσωτερικής αγοράς του 21ου   αιώνα και να 

διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να εξυπηρετήσουν μια 

οικονομία που στηρίζεται στα δίκτυα του μέλλοντος. 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

14 
 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να στηρίξει την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

με το σχέδιο δράσης e-Government Action Plan 2011-2015 για την παροχή 

μιας νέας γενιάς υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις 

και τους πολίτες. 

 

Τα περιεχόμενα αυτού του σχεδίου δράσης είναι διαθέσιμα για το κοινό μέσα 

από την ηλεκτρονική σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον σύνδεσμο (στα 

αγγλικά): 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/index_en.htm 

 

Στην ίδια σελίδα θα βρείτε και έναν ευρύ ορισμό για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση (e-Government) που παρέχει μια ενδιαφέρουσα αφετηρία για 

συζήτηση.  

 

Το κείμενο που ακολουθεί, θα το βρείτε στον σύνδεσμο που προαναφέρθηκε. 

Για κάθε παράγραφο στα αριστερά, υπάρχει ένα σχόλιο και μια επεξήγηση 

στο πλαίσιο που βρίσκεται δεξιά.  
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Effective e-Government 

also involves rethinking 

organisations and 

processes, and changing 

behaviour so that public 

services are delivered 

more efficiently to the 

people who need to use 

them. 

Μετάφραση: Στην εσωτερική 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
άνθρωποι είναι σε θέση να 
κυκλοφορούν ελεύθερα, είτε για 
εργασία, είτε για ιδιωτικούς 
λόγους. Ως εκ τούτου θα πρέπει να 
είναι σε θέση να συναλλαγούν με 
τις δημόσιες υπηρεσίες εκτός της 
χώρας προέλευσής τους, όλο και 
περισσότερο. 



 

Ακόμα και αν η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει 

χωρίς την νέα τεχνολογία, παρόλα 

αυτά, είναι διαφορετικό πράγμα από 

την χρήση της τεχνολογίας..  

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι 

ένας διαφορετικός τρόπος 

οργάνωσης των υπηρεσιών, 

καθιστώντας τες πιο χρήσιμες για 

τους πολίτες και κατ’ επέκταση, 

βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής 

τους. 



In the European Union’s 

internal market, people 

are able to move freely – 

either for work or for 

private reasons – and 

consequently they have 

to be able to deal with 

public services outside 

their home country more 

and more. 

*Μετάφραση: Η αποτελεσματική 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
περιλαμβάνει επίσης την επανεξέταση 
και επανασχεδιασμό των οργανώσεων 
και των διαδικασιών, και την αλλαγή 
συμπεριφοράς, έτσι ώστε οι δημόσιες 
υπηρεσίες που παρέχονται να είναι 
πιο αποτελεσματικές για τους 
ανθρώπους που τις χρειάζονται. 

 



 

Η παράγραφος αυτή επισημαίνει 

ακόμη ένα λόγο για τον οποίο η 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

είναι τόσο σημαντική: σήμερα, 

οι άνθρωποι μετακινούνται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ 

περισσότερο από ό, τι στο 

παρελθόν. Αυτό απαιτεί ένα 

σύστημα, που καθιστά πιο 

εύκολο για όλους να έχουν 

πρόσβαση, και να φροντίζει για 

τα διοικητικά θέματά τους, 

ανεξάρτητα από την χώρα 

προέλευσής τους. 
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Στην Ελλάδα, πρόσφατο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Πληροφορίες 

μπορείτε να δείτε στην ηλεκτρονική σελίδα 

http://et.diavgeia.gov.gr/ 

Από την αρχική σελίδα: 

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της 
μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της 
διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των 
φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.  

 



e-Government is about 

using the tools and 

systems made possible  

by Information and 

Communication 

Technologies (ICTs) to 

provide better public 

services to citizens and 

businesses. 

Μετάφραση: Η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση αφορά την χρήση 

εργαλείων και συστημάτων που 

παρέχουν οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) για την παροχή καλύτερων 

δημόσιων υπηρεσιών στους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

 



 

Αυτό τονίζει τη σχέση μεταξύ 

της ανάπτυξης νέων 

τεχνολογιών (Υπολογιστών και 

Διαδικτύου) και τη δημιουργία 

της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. 

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, ο 

κύριος στόχος της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης είναι η παροχή 

βελτιωμένων δημόσιων 

υπηρεσιών. Επιπλέον, οι 

δικαιούχοι της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης δεν είναι μόνο οι 

πολίτες, αλλά και οι 

επιχειρήσεις. 
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Μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ:  

→ Εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υποχρέωση ανάρτησης των 
αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης στο Διαδίκτυο  

→ Ο Πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των 
νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του 
στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Από 
15/3/2011 θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και οι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού  

→ Όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό 
τόπο et.diavgeia.gov.gr. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε αποφαση 
αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο 
οποίος την πιστοποιεί.  

Οι λειτουργίες προβολής και αναζήτησης αποφάσεων ανά δημόσιο φορέα 
παρέχονται μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου του Εθνικού 
Τυπογραφείου. 

 

 

 

 

 

  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://diavgeia.gov.gr/ada
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Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για να τους εκμεταλλευτείτε πλήρως, είναι 

σημαντικό να κατανοήσετε τους κύριους τύπους των υπηρεσιών που είναι 

διαθέσιμοι και να μάθετε πώς να αξιολογείτε γρήγορα τι είδους υπηρεσία 

παρέχει (χωρίς να χρειάζεται να εξερευνήσετε μια ολόκληρη ιστοσελίδα για 

να καταλάβετε τι παρέχει). 

 

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν 3 κύριες κατηγορίες υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης που βασίζονται στο επίπεδο του βάθους. Οι βαθμίδες στην 

κλίμακα του βάθους ξεκινούν από την "επιφανειακή" προς την "βαθιά". 

 

1. Βασικές υπηρεσίες πληροφόρησης 

Αυτό το είδος της υπηρεσίας συνίσταται στην on-line δημοσίευση των 

απλών πληροφοριών, όπως το ωράριο λειτουργίας των γραφείων, 

τηλέφωνα και διευθύνσεις, τα ονόματα των διευθυντών που είναι 

υπεύθυνοι για τους επιμέρους τομείς της διοίκησης, μαζί με το e-mail 

(ηλεκτρονική διεύθυνση) και/ή τον αριθμό τηλεφώνου, κ.λπ. 

Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τη νέα νομοθεσία, τις 

προθεσμίες, τις κλήσεις και διαγωνισμούς. Δεν είναι βέβαιο, ωστόσο, 

ότι οι πληροφορίες είναι ενημερωμένες επαρκώς. 

Αυτό είναι ένα πολύ απλό επίπεδο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Στην πραγματικότητα, αποτελεί στην ουσία μια απλή μεταφορά των 

πληροφοριών που συνήθως παρέχεται σε χαρτί ή από ανθρώπινο 

Τύποι και επίπεδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

19 
 

παράγοντα σε ηλεκτρονική μορφή. Έτσι, δεν αντιστοιχεί σε καμία ριζική 

αλλαγή στη διαχείριση των υπηρεσιών. Επιπλέον, είναι ένα μονόπλευρο 

είδος επικοινωνίας: η πληροφορία «ταξιδεύει» μόνο προς μία 

κατεύθυνση -από το γραφείο/διοίκηση προς τον χρήστη- και δεν 

επιτρέπει καμία πραγματική αλληλεπίδραση (δηλαδή, ο χρήστης δεν 

μπορεί να στείλει πληροφορίες στο γραφείο). 

 

2. Προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης 

Αυτό το είδος της υπηρεσίας αποτελεί εξέλιξη του προηγούμενου 

τύπου. Οι πληροφορίες ενημερώνονται συνεχώς, αφορά πολύ 

περισσότερα θέματα και πτυχές και παρουσιάζονται με απλό και σαφή 

τρόπο. Ένα πρώτο επίπεδο της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

γραφείου/διεύθυνσης και πολίτη, είναι επίσης εφικτό: αιτήσεις, 

παράπονα, και άλλα θέματα, μπορούν να διαβιβαστούν στο γραφείο 

(μέσω e-mail ή/και μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας). 

Στην περίπτωση αυτή, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, παρέχει την 

διακίνηση πλήρων και ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τις 

διάφορες υπηρεσίες. Ο χρήστης, το μόνο που έχει να κάνει είναι να 

περιηγηθεί στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου γραφείου. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπως στην ιστοσελίδα ενός μουσείου, μπορεί να υπάρχει 

η δυνατότητα «εικονικής περιήγησης» (μέσω φωτογραφιών ή βίντεο), ή 

να "κατεβάσει" τα έντυπα των αιτήσεων, τα ΦΕΚ των αντίστοιχων 

δημοσιεύσεων ή να ζητήσει πιστοποιητικά. Ωστόσο, σε πολλές 

περιπτώσεις, οι πραγματικές βεβαιώσεις πρέπει ακόμη να ζητηθούν επί 

τόπου στο γραφείο, αφού κατατεθούν τα έντυπα των αιτήσεων. 
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3. Πλήρως διαδραστικές υπηρεσίες 

Στην περίπτωση αυτή, η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

συνεπάγεται τη δυνατότητα ολοκλήρωσης on-line, όλων των πράξεων 

που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ένα φυσικό γραφείο, 

στέλνοντας e-mail ή με την συμπλήρωση των εντύπων των αιτήσεων 

ηλεκτρονικά, αλλά και λαμβάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις το 

ζητούμενο πιστοποιητικό, πάλι σε ηλεκτρονική μορφή.  

Αυτό το επίπεδο λοιπόν, δεν αφορά μόνο τη συλλογή πληροφοριών, 

αλλά και  την εκτέλεση ηλεκτρονικά, όλων των δραστηριοτήτων που 

εκτελούνται κανονικά σε ένα γραφείο (αίτηση για πιστοποιητικά, 

πραγματοποίηση πληρωμών, άλλα αιτήματα, κλπ.). 
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Εδώ είναι ένας κατάλογος των δραστηριοτήτων που μπορούν να γίνουν 

μεμονωμένα ή σε ομάδες για να εξασκηθείτε με την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση..  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  

 

Περιήγηση στην ηλεκτρονική σελίδα θεσμικών φορέων για την:  

- Ανάλυση των ορισμών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που παρέχουν 
- Εξέταση των σελίδων αυτών και αναζήτηση των παρεχόμενων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν. 
 

 

Προτάσεις ηλεκτρονικών σελίδων για περιήγηση:  

 

1. http://et.diavgeia.gov.gr/   - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. http://www.oaed.gr/ - Ο.Α.Ε.Δ. 
3. http://www.ekpizo.gr/ - ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ για την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
4. http://www.dimosbyrona.gr/  - ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
5. http://www.cityofathens.gr/ - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
6. http://www.theacropolismuseum.gr/ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
7. http://www.et.gr/ - ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
8. http://www.kep.gov.gr/ - ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

 

Δραστηριότητες 
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.ekpizo.gr/
http://www.dimosbyrona.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://www.theacropolismuseum.gr/
http://www.et.gr/
http://www.kep.gov.gr/
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ:  

- Βρες ορισμούς για το e-Government (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) 
στο ίντερνετ, χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης. 

- Συζήτησε το περιεχόμενο των ορισμών που βρήκες για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση καθώς και κάθε πρόγραμμα που το 
αφορούν.  

- Συζήτησε ποιές από τις ηλεκτρονικές σελίδες που επισκέφτηκες ήταν 
πιο εύκολο να περιηγηθείς και γενικά ποιες ήταν ευκολόχρηστες, 
ειδικά για ηλικιωμένους ανθρώπους (στην ανάγνωση, τον χειρισμό, 
την εύρεση πληροφοριών κ.λπ.) 

- Συζήτησε την έννοια της "προσβασιμότητας", ακόμη και σε σχέση με 
άλλους ορισμούς που υπάρχουν διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ασκήσεις 
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ 

ΤΟΠΟΥΣ: 

- http://www.cityofathens.gr Δήμος Αθηναίων 

- http://et.diavgeia.gov.gr Πρόγραμμα Δι@γεια 

 

 Η οργάνωση ιστοσελίδας ενός θεσμικού φορέα 
 Νέα 

Καρτέλες 
Συνδέσεις 

 Όροι χρήσεις και Επικοινωνία 
 

 

 

  

  ΜΕΡΟΣ 2 
  Βασικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης 

     

http://www.cityofathens.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Μια τυπική ιστοσελίδα ενός θεσμικού φορέα 

 

Οι πιο απλές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχουν βασικές 

πληροφορίες για τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε φυσική γραφεία που 

ανήκουν στις κεντρικές και περιφερειακές διοικήσεις. 

 

Τι είδους πληροφορίες είναι αυτές; 

Για παράδειγμα, ας δούμε τον επίσημο δικτυακό τόπο (website) του Δήμου 

Αθηναίων http://www.cityofathens.gr/ 

 

Ας δούμε πώς είναι οργανωμένη αυτή η σελίδα (οι εικόνες και η μορφή 

μπορεί κατά καιρούς να αλλάζουν. Σκοπός είναι να μάθουμε πως λειτουργεί 

μια τέτοια ιστοσελίδα). 

   

 

http://www.cityofathens.gr/
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Στην πρώτη σελίδα, υπάρχουν θεματικές ενότητες με ειδήσεις και σημαντικά 

θέματα της επικαιρότητας, ημερολόγιο εκδηλώσεων, καθώς και διασυνδέσεις 

με άλλες ηλεκτρονικές σελίδες που παρέχουν πληροφορίες για διάφορα 

θέματα, όπως για παράδειγμα η σελίδα με τις  συνεδριάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

 

 

Νέα 

Ημερολόγιο 

εκδηλώσεων 

Άλλες 

διασυνδέσεις 
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Στο πάνω μέρος, υπάρχουν οι 

καρτέλες (tabs) που σας πάνε σε άλλη 

ομαδοποιημένη κατηγορία 

πληροφοριών. Π.χ, αν κάνετε κλικ 

στην καρτέλα «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 

θα σας εμφανίσει την επόμενη 

εικόνα, όπου βρίσκονται χρήσιμες 

πληροφορίες για την οργάνωση του 

Δήμου. Στο αριστερό μέρος 

παραμένει η ίδια διάταξη σελίδας με 

την στήλη που περιέχει, άλλα 

«αντικείμενα» όπως οι διασυνδέσεις 

που προαναφέραμε. 

Καρτέλες 

Κάτω μέρος 
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Στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας, βρίσκονται συνήθως (όπως σε όλες τις 

ηλεκτρονικές σελίδες) χρήσιμα «αντικείμενα» (κουμπιά ή διασυνδέσεις) που 

σας οδηγούν στις σελίδες «Επικοινωνίας» και οι «Όροι Χρήσης» του 

συγκεκριμένου δικτυακού τόπου. 

Παρόμοια διάταξη, χρησιμοποιούν όλες σχεδόν οι ηλεκτρονικές σελίδες. Στην 

συγκεκριμένη σελίδα του Δήμου Αθηναίων, μπορείτε να βρείτε ειδήσεις και 

νέα της επικαιρότητας. Μπορείτε να επικεντρωθείτε όμως και σε 

πληροφορίες που αφορούν πιο συγκεκριμένα τον Δήμο, όπως για το 

πρόγραμμα ανακύκλωσης, για τα εγκαταλελειμμένα  αυτοκίνητα και τι πρέπει 

να κάνετε, πληροφορίες για επιχειρήσεις ή για επισκέπτες της πόλεις. Φυσικά 

μπορείτε να βρείτε τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις που αφορούν τον 

συγκεκριμένο Δήμο. 
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Φόρμα επικοινωνίας 

Μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα αυτή να επικοινωνήσετε με το Δήμο 

στέλνοντας μια φόρμα επικοινωνίας με το αίτημά σας. 

 

Ο δικτυακός τόπος, αν και περιέχει φόρμα επικοινωνίας, στην ουσία 

βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία. Παρέχονται βασικές πληροφορίες για 

θέματα, τηλέφωνα και διευθύνσεις,  που κάποιος πολίτης μπορεί να βρει και 

σε έντυπη μορφή και δεν τον αφορούν προσωπικά. Που σημαίνει  ότι δεν 

μπορεί για παράδειγμα, να δώσει τα στοιχεία του ένας πολίτης και να πάρει 
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την πληροφορία του δημοτικού φόρου που πληρώνει ή της κλήσης που 

μπορεί να του έκοψε ο υπάλληλος της δημοτικής αστυνομίας. 

 

Παρόλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πόσο ενημερωμένες είναι 

οι πληροφορίες που παρέχονται από οποιοδήποτε δικτυακό τόπο, αλλά 

ειδικά για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αυτό είναι ακόμη πιο 

κρίσιμο. Φανταστείτε για παράδειγμα, πληροφορίες που παρέχονται σχετικά 

με μια προκήρυξη να αναρτώνται εκπρόθεσμα.  

Πλέον, οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι, είναι αρκετά ενημερωμένοι, και αυτό 

ελέγχεται εύκολα από την ημερομηνία ανάρτησης μιας είδησης (ή και της 

ώρας ακόμα). 
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Σε έναν δικτυακό τόπο, που δεν έχει ειδήσεις ή τα θέματά του δεν έχουν τα 

στοιχεία ανάρτησης, μπορεί κανείς να πάρει μια ιδέα για την "ηλικία" ενός 

τόπου από τον έλεγχο της ημερομηνίας ολοκλήρωσής του. (αυτό συνήθως 

αναγράφεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας, μαζί με μια φράση 

παρόμοια με "Copyright 2009".) Όσο πιο σύγχρονη ημερομηνία, τόσο πιο 

πιθανό είναι να έχει ενημερωθεί και το περιεχόμενό του. 
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Πρόγραμμα Δι@γεια 

 

Ας δούμε ένα ακόμα παράδειγμα… 

http://et.diavgeia.gov.gr  

Ένας ακόμη δικτυακός τόπος, που βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία και 

αφορά την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, είναι του Προγράμματος Δι@υγεια. 

Ένας ιστότοπος όπου ο πολίτης μπορεί να βρει αναρτημένες, όλες τις 

αποφάσεις των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης. Από τις αποφάσεις 

ενός Υπουργείου, μέχρι τις αποφάσεις ενός Δήμου. Βάσει νόμου, όλες οι 

αποφάσεις των θεσμικών φορέων και οργάνων δεν μπορούν να 

προχωρήσουν αν δεν αναρτηθούν στην «Διαύγεια». 
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Αναζητήστε τον δικτυακό τόπο του Δήμου που μένετε. 

- Διαβάστε τους όρους χρήσης της σελίδας. 

- Βρείτε την διεύθυνση του Δημαρχείου. 

- Βρείτε το όνομα και το τηλέφωνο του Δημάρχου και ενός 

αντιδημάρχου. 

- Βρείτε πληροφορίες που αφορούν μια πολιτιστική εκδήλωση που 

πρόκειται να κάνει ο Δήμος. 

- Βρείτε την πιο πρόσφατη ανάρτηση για να δείτε αν ενημερώνεται 

τακτικά η ιστοσελίδα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ασκήσεις 
 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

34 
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ: 

- http://www.kep.gov.gr  Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 
- http://www.ermis.gov.gr/ Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης 

 

Νέα και πληροφορίες 
Ερωτήσεις και επικοινωνία 

Εύρεση δικαιολογητικών 
Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγράφων 

      Λογαριασμός χρήστη σε μια υπηρεσία 

 

Κύρια χαρακτηριστικά 

Μερικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να χαρακτηρίζονται 

προηγμένες (advanced), γιατί προσφέρουν περισσότερα περιεχόμενα  και 

λειτουργίες από άλλους διαδικτυακούς τόπους. 

Οι υπηρεσίες αυτές συνεχίζουν να είναι κατ’ ουσίαν ενημερωτικού 

χαρακτήρα, αλλά παρουσιάζουνε μερικά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν 

περισσότερο καινοτόμα.  

Στο πλαίσιο αυτό, η καινοτομία σημαίνει παροχή περισσότερων δυνατοτήτων 

από την απλή παρουσίαση πληροφοριών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι 

περισσότερο προσανατολισμένες προς τον χρήστη. Θεωρητικά, έχουν 

μελετηθεί και σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να εξυπηρετούν περισσότερο τις 

ανάγκες και τις προτιμήσεις των ατόμων που θα τις χρησιμοποιήσουν. Η 

διάταξη των γραφικών είναι πιο ελκυστική, τα περιεχόμενα είναι καλύτερα 

οργανωμένα και οι πληροφορίες πιο εύκολα προσβάσιμες, οικοδομώντας 

αυτό που ονομάζεται "πίστη των πελατών». 

  ΜΕΡΟΣ 3 
  Προηγμένες Υπηρεσίες  
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

http://www.kep.gov.gr/
http://www.ermis.gov.gr/
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Επιπλέον, αυτή η βελτίωση εμπεριέχει ένα βήμα προς την πλήρη 

διαδραστικότητα, που αποτελεί τον τελικό στόχο της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης: να επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πολιτών και 

θεσμικών οργάνων, μέσω  διαδικτύου, προκειμένου να εξυπηρετούνται 

πλήρως διοικητικά θέματα online, όπως θα δούμε σε επόμενα κεφάλαια.  

 

Εξερεύνηση ενός δικτυακού τόπου 

Για να καταλάβετε καλύτερα αυτό το επίπεδο και την φύση των υπηρεσιών 

αυτών, θα επισκεφτούμε ένα δικτυακό τόπο και θα δούμε τον τρόπο 

οργάνωσής του, αλλά και τις υπηρεσίες που μας προσφέρει. 
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Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών    

Ιστότοπος: www.kep.gov.gr 

 

 

Στην αρχική σελίδα, υπάρχουν διάφορα θέματα που μπορεί ο χρήστης να 

«διαβάσει».  

Στη διάταξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, θα δείτε αριστερά την στήλη με 

διάφορες επιλογές και προτεινόμενους συνδέσμους, και στην πάνω μεριά, τις 

καρτέλες (tabs) που μπορείτε να επιλέξετε. 

Σε όλους τους δικτυακούς τόπους, όπως και να είναι σχεδιασμένη η διάταξη, 

η αρχική σελίδα παρουσιάζει σαν «περιεχόμενα» πολλές πληροφορίες και 
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συνδέσμους που προσφέρονται ή προτείνονται στον χρήστη. Ο χρήστης 

μπορεί να «περιηγηθεί» στις σελίδες πατώντας τους συνδέσμους, από τις 

σελίδες που τον ενδιαφέρει.  

Έτσι, για παράδειγμα, αν πατήσετε τον σύνδεσμο «Δείτε όλα τα Νέα», θα 

μετακινηθείτε σε μια σελίδα που θα έχει συγκεντρωμένες όλες τις ειδήσεις 

της επικαιρότητας που αφορούν την υπηρεσία. 

 

Βλέποντας τις ημερομηνίες των ειδήσεων, καταλαβαίνετε και πόσο 

ενημερωμένη είναι μια ηλεκτρονική σελίδα. 
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Στον σύνδεσμο «Οι Πολίτες Αιτούνται» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για 

τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να αιτηθείτε χαρτιά, όπως 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο ποινικού μητρώου, 

ληξιαρχικές πράξεις κ.λπ. 

 

Για παράδειγμα: 

Για την χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, πατάτε στον 

αντίστοιχο σύνδεσμο και σας οδηγεί στην σελίδα που θα δείτε παρακάτω. 

Σε αυτή την φάση, απλά παίρνετε πληροφορίες για τα χαρτιά που χρειάζεστε, 

αλλά δεν μπορείτε να διεκπεραιώσετε την αίτηση ηλεκτρονικά.  
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Σε κάθε επιλογή σας θα δείτε και τα παρακάτω εικονίδια: 

 

Αν αφήσετε πάνω τους το «βελάκι» του ποντικιού, θα δείτε πληροφορίες για 

την λειτουργία τους. 

Το «ΚΕΠ» σημαίνει ότι για το συγκεκριμένο έγγραφο, κάνετε αίτηση σε ένα 

υποκατάστημα των ΚΕΠ. 

Το «1500», ότι μπορείτε να αιτηθείτε τηλεφωνικά το έγγραφο στο 

τετραψήφιο νούμερο 1500. 
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Το εικονίδιο με τα «παραθυράκια» σας ενημερώνει ότι μπορείτε να 

υποβάλετε ηλεκτρονικά, την αίτηση για την απόκτηση του συγκεκριμένου 

εγγράφου. 

Φυσικά, μπορείτε να εκτυπώσετε τις πληροφορίες από το αντίστοιχο κουμπί. 

 

Επικοινωνία και ηλεκτρονικές φόρμες 

Ένας ακόμη χρήσιμος σύνδεσμος είναι η επικοινωνία. 

 

 

Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά, οποιαδήποτε απορία, ερώτηση, 

σχόλιο ή παρατήρηση έχετε για κάποιο θέμα που σας αφορά, αν φυσικά 

βρίσκεται στα πλαίσια αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας. Τα πεδία (κουτάκια που 

Το κουτάκι όπου 

εισάγετε στοιχεία 

λέγεται «πεδίο». 

Το  *  δηλώνει ότι 

είναι υποχρεωτική 

η συμπλήρωση 

αυτού του πεδίου. 

Επιλέγοντας σωστά το 

«θέμα» από τις κατηγορίες 

που σας δίνουν, σημαίνει ότι 

θα ασχοληθεί πιο γρήγορα ο 

αρμόδιος για την 

συγκεκριμένη αναφορά. 

Σε αυτό το πεδίο, γράφετε 

αυτό που σας απασχολεί. Σαν 

να γράφετε μια κανονική 

επιστολή προς κάποιον 

αρμόδιο. 

Με αυτό το κουμπί, 

ολοκληρώνετε την 

αποστολή του σχολίου σας. 

Εκτός αν μετανιώσατε. 
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συμπληρώνετε τα στοιχεία) που συνοδεύονται από * (αστεράκι) πρέπει να 

συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Συνήθως, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας 

ταχυδρομείου είναι απαραίτητη ώστε να σας έρθει η απάντηση.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλό είναι πάντα, να ζητάτε/έχετε γραπτή οποιαδήποτε απάντηση 

από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μην δέχεστε να σας ενημερώσουν 

τηλεφωνικά «διάφοροι αρμόδιοι» για δική σας εξυπηρέτηση, αφού αυτά που 

θα πείτε, δεν μπορούν ποτέ να αποδειχθούν. 

 

Ηλεκτρονικές αιτήσεις 

Αναφέραμε μέχρι τώρα, ότι ο βασικός σκοπός της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης είναι να πραγματοποιούνται κάποιες διεργασίες ηλεκτρονικά, 

ώστε να μην ταλαιπωρείτε ο πολίτης, αλλά και για να αποφορτιστούν οι 

«φυσικές» υπηρεσίες από απλές διαδικασίες. 

Μέχρι τώρα είδαμε πώς μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για αιτήσεις 

εγγράφων, χωρίς να πάτε στα ΚΕΠ και να περιμένετε στην ουρά. 

Ας δούμε όμως, το επόμενο βήμα, που διαφοροποιεί ένα προηγμένο, 

διαδραστικό site από ένα άλλο.  

 

Πώς γίνεται η ηλεκτρονική αίτηση; 

Στην σελίδα των ΚΕΠ δεν γίνονται ηλεκτρονικές αιτήσεις. Για τον σκοπό αυτό 

(όπως μας ενημερώνει και η σελίδα) πρέπει να πάμε στην σελίδα της Εθνική 

Πύλη Δημόσιας Διοίκησης: http://www.ermis.gov.gr/ 
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Εδώ βλέπετε ότι η διάταξη της σελίδας δεν διαφέρει και πολύ από τις 

προηγούμενες. Η μόνη διαφορά στον σχεδιασμό είναι η ύπαρξη και δεξιάς 

και αριστερής στήλης με συνδέσμους και κουμπιά. 

 

Σε ένα γραφείο, ο υπάλληλος ελέγχει την ταυτότητά σας ή άλλο έγγραφο για 

να κάνει ταυτοποίηση. Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ο κάθε πολίτης πρέπει να 

κάνει εγγραφή στην υπηρεσία, αποκτώντας έναν προσωπικό λογαριασμό.  
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Το Όνομα Χρήστη (username) και ο Κωδικός Πρόσβασης (password) είναι τα 

χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες. Συνήθως επιλέγετε εσείς το όνομα που σας αντιπροσωπεύει και 

συνήθως είναι ένα ψευδώνυμο και όχι το πραγματικό σας όνομα. Για 

παράδειγμα: iFlo (από το Ilias Florakis).  
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Προσοχή: Καλό είναι πάντα να χρησιμοποιούμε λατινικούς χαρακτήρες και ο 

κωδικός πρόσβασης, καλό θα είναι να μην είναι κάτι ευκόλως εννοούμενο, 

όπως η χρονολογία γέννησης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, ένα μαιλ αποστέλλεται στην διεύθυνση 

που έχετε δηλώσει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά και να 

πιστοποιηθεί η εγκυρότητα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώσατε. 

 

Για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας, ακολουθείστε τον σύνδεσμο που 

σας στάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (μαζί με τον κωδικό 

ενεργοποίησης). Την επόμενη φορά που θελήσετε να χρησιμοποιήσετε την 

υπηρεσία, απλά πρέπει να κάνετε Σύνδεση (log-in) δίνοντας το Όνομα και τον 

Κωδικό που ορίσατε. 
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Έχοντας συνδεθεί με τον λογαριασμό σας, σε αυτή την σελίδα μπορείτε να 

βρείτε όλες τις αιτήσεις που μπορούν να διεκπεραιωθούν πλήρως 

ηλεκτρονικά: 

 

 

 

 

Σε αυτό το βήμα, αφού είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την 

υπηρεσία, υπάρχουν κάποια χαρτιά που πρέπει ακόμα να καταθέσετε. 

Πατώντας «Ελλιπή δικαιολογητικά» θα εμφανιστούν οι πληροφορίες για την 

κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να κατατεθούν σε 

κάποιο ΚΕΠ.  
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Αυτά τα χαρτιά, όπως το αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και ο ΑΜΚΑ 

σας, πρέπει να κατατεθούν μόνο μία φορά. Αυτό φυσικά, αν και θα σας 

ταλαιπωρήσει λιγάκι στην αρχή, γίνεται για λόγους ασφαλείας. Με αυτό τον 

τρόπο, κανείς δεν μπορεί να ανοίξει λογαριασμό με δικά σας στοιχεία, ακόμα 

και αν ξέρει τα βασικά, επιτρέποντάς του στην συνέχεια να βγάλει 

δικαιολογητικά στο όνομά σας. 

 

Στην συνέχεια, μπορείτε να διεκπεραιώσετε ηλεκτρονικά αρκετές διαδικασίες, 

χωρίς να ταλαιπωρήστε στις ουρές. 
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Μερικές παρατηρήσεις 

 

Η εξερεύνηση αυτής της νέας πύλης, σας προσφέρει περαιτέρω γνώσεις 

σχετικά με τον πολύπλοκο και ποικίλο κόσμο της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. Ξεφεύγοντας λιγάκι από την απλή πληροφόρηση, θα 

ανακαλύπτετε συνέχεια καινούριες διαδικασίες που μπορούν να 

υλοποιηθούν ηλεκτρονικά. 

Οι καινοτόμες αυτές υπηρεσίες, έχουν στόχο να εξυπηρετούν τον πολίτη, 

χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες που είναι πλέον κομμάτι της σύγχρονης 

ζωής. 

Σημαντικό βήμα προσφέρουν οι υπηρεσίες που ικανοποιούν πλήρως τον 

ορισμό της διαδραστικότητας, επιτρέποντας τον χρήστη να ολοκληρώνει 

διαδικασίες όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές (που θα δούμε σε επόμενο 

κεφάλαιο) και αποτελούν την «καρδιά» της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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- Εξερευνήστε την σελίδα των ΚΕΠ και βρείτε πληροφορίες, όπως την 
διεύθυνση του καταστήματος που βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή 
σας  

- Βρείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να κάνετε αίτηση για 
κάποιο έγγραφο που χρειάζεστε συχνά, όπως το Πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης. 

- Ανοίξτε λογαριασμό στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης για να 
είστε έτοιμοι σε μελλοντική σας ανάγκη. 

- Δείτε πώς μπορείτε να ζητήσετε ηλεκτρονικά πλέον, ένα έγγραφο 
από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης. 

- Συζητήστε θέματα και ερωτήματα που σας δημιουργήθηκαν κατά την 
περιήγησή σας στον δικτυακό τόπο κάποιας υπηρεσίας. Αν υπάρχει 
λόγος, ζητήστε μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, εξηγήσεις 
από την συγκεκριμένη σελίδα. 

  

  Ασκήσεις 
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ: 

- www.taxis.gr 
 

Εγγραφή – log in 
Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα 

Πλαστά μηνύματα (Phishing) 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Privacy) 

Έξυπνες κάρτες (Smart cards) 
 

 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

Οι εξελιγμένοι, διαδραστικοί ιστότοποι των διαφόρων φορέων, επιτρέπουν 

στους χρήστες να ολοκληρώσουν αιτήσεις και άλλες εργασίες, δικτυακά 

(online), που σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να πάνε σε ένα γραφείο ή 

υποκατάστημα για να τις διεκπεραιώσουν. Στους εξελιγμένους ιστότοπους, 

όχι μόνο μπορείτε να ολοκληρώσετε τις αιτήσεις σας, αλλά και να πάρετε σε 

ψηφιακή μορφή (εκτυπώσιμη πολλές φορές), έγγραφα τα οποία χρειάζεστε, 

όπως πιστοποιητικά, αποδείξεις πληρωμής, εγγραφή σε καταλόγους κ.λπ. 

Έτσι, αυτό το επίπεδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δεν παρέχει στον 

χρήστη απλά πληροφορίες, αλλά επίσης, και το κυριότερο, παρέχει την 

δυνατότητα να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες του, άμεσα και με ασφάλεια, 

χωρίς ταλαιπωρία και χάσιμο χρόνου σε ουρές αναμονής. 

 

  ΜΕΡΟΣ 4 
  Πλήρως Διαδραστικοί Ιστότοποι 
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Πώς αυτές οι διαδικασίες, που μπορούν να οριστούν σαν «αληθινές 

συναλλαγές», μπορούν να ολοκληρωθούν μέσω ίντερνετ; 

Για να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, υπάρχουν δύο συνηθισμένοι 

τρόποι:  

 στον πρώτο (και λιγότερο διαδεδομένο) αποστέλλονται τα απαραίτητα 

έγγραφά ή οι αιτήσεις, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε 

συγκεκριμένους παραλήπτες. 

 Στον δεύτερο τρόπο (και πιο συνηθισμένο), ο χρήστης πρέπει να 

συμπληρώσει ηλεκτρονικές φόρμες και η αποστολή τους γίνεται 

αυτόματα. Συνήθως αυτές οι φόρμες, έχουν προκαθορισμένη μορφή, 

ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, ενώ υπάρχει σχετική βοήθεια και 

πληροφορίες σε κάθε βήμα της διαδικασίας. 

 

Εγγραφή χρήστη (Registration) 

Συνήθως, σε αυτού του τύπου τις υπηρεσίες, απαιτείται μια αρχική εγγραφή 

(registration). Εγγραφή, σημαίνει ακριβώς αυτό: ο χρήστης εγγράφεται 

δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και εντάσσεται  σε μια «ειδική» ομάδα 

χρηστών, που έχουν πρόσβαση σε δεσμευμένες περιοχές του ιστότοπου (σαν 

εικονικό γραφείο), όπου μπορούν να ολοκληρωθούν πιο προσωπικές 

διαδικασίες.  

Η εγγραφή, μοιάζει λίγο πολύ, σαν την εγγραφή σε ένα video club ή ένα 

γυμναστήριο. Την πρώτη φορά, πρέπει να συμπληρώσετε μια αίτηση με τα 

προσωπικά σας στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

53 
 

διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας κ.λπ.) για να λάβετε την «κάρτα 

μέλους» που σας δίνει την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες του 

γυμναστηρίου. Στις επόμενες επισκέψεις σας, δεν χρειάζεται να επαναλάβετε 

την ίδια διαδικασία. Αρκεί να επιδείξετε την κάρτα μέλους, για να μπείτε στο 

γυμναστήριο. Αυτή η διαδικασία, επιτρέπει και στον πάροχο της υπηρεσίας 

(το γυμναστήριο) να έχει μια καλύτερη ιδέα για τα μέλη της, πιο άμεση και 

εύκολη επικοινωνία (σε περίπτωση προβλήματος, όπως η εύρεση κάποιου 

προσωπικού αντικειμένου), αλλά και έλεγχο του ποιος χρησιμοποιεί τις 

υπηρεσίες. 

Η ηλεκτρονική εγγραφή, λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Στην εγγραφή σας σε 

μια υπηρεσία, συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε μια ηλεκτρονική 

φόρμα. Οι φόρμες αυτές, ανάλογα με την υπηρεσία μπορεί να ζητούν και 

άλλα στοιχεία, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.λπ. Σε «αντάλλαγμα» η υπηρεσία 

κατοχυρώνει στον χρήστη ένα όνομα (username, δικής του επιλογής 

συνήθως) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Στοιχεία που του 

επιτρέπουν να έχει πρόσβαση στις «ειδικές περιοχές» της υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

USERNAME – ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ 

Είναι περίπου αυτό που λέει. Και λέμε 

περίπου, γιατί δεν χρειάζεται ένα 

αληθινό, κανονικό όνομα. Είναι το 

όνομα που έχει επιλέξει κάποιος για 

να εγγραφή σε μια υπηρεσία. Πολλές 

φορές μπορεί να είναι το ίδιο το email 

(onoma@parohos.gr) ή ένα 

ψευδώνυμο, όπως τα αρχικά του 

αληθινού ονόματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: 

ακόμα και στις ελληνικές υπηρεσίες, 

καλό είναι (αν όχι απαραίτητο) να 

χρησιμοποιείτε λατινικούς 

χαρακτήρες. 

PASSWORD – ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Ο κωδικός που συνοδεύει το όνομα 

χρήστη, μπορεί να είναι 

αυτοματοποιημένο (συνήθως στέλνεται 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για 

επιβεβαίωση) ή μπορεί να το ορίσει ο 

χρήστης. Για τον κωδικό 

χρησιμοποιούνται συνήθως λατινικοί 

χαρακτήρες και κάθε υπηρεσία θέτει 

κάποιους περιορισμούς, όπως ελάχιστος 

και μέγιστος αριθμός χαρακτήρων 

(συνήθως 4 με 12), χρήση ειδικών 

χαρακτήρων (όπως !@#$%^&*) και 

αριθμών (για μεγαλύτερη ασφάλεια). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ευκόλως εννοούμενοι αριθμοί 

όπως χρονολογία γέννησης δεν 

συνιστώνται. 

mailto:onoma@parohos.gr
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Όπως θα προσέξατε, η διαδικασία εγγραφής και εισαγωγής στον λογαριασμό 

σας, δεν διαφέρει και πολύ, από τον τρόπο που μπαίνετε στον λογαριασμό 

του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για να ελέγξετε τα mail σας.  

Κάθε φορά που θα θέλετε να μπείτε σε μια υπηρεσία, πρέπει να εισάγετε τα 

στοιχεία username και password πριν συνδεθείτε. Η οθόνη είναι κάπως έτσι: 

 

       

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Σύνδεση ή log in. 

Μετά την σύνδεση και όταν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που επιθυμεί 

ο χρήστης, για να φύγει από την υπηρεσία, μπορεί να κλείσει το πρόγραμμα 

περιήγησης (internet explorer, Mozilla, Firefox κ.λπ.) αλλά αυτό δεν 

προτείνεται. Καλύτερα είναι να πατάει ο χρήστης το αντίστοιχο κουμπί 

εξόδου από την υπηρεσία. Η διαδικασία αυτή λέγεται Αποσύνδεση ή log out 

και «κλείνει» με ασφάλεια τον λογαριασμό του.  
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Είναι όμως όλα αυτά ασφαλή; 

 

Προσωπικά Δεδομένα 

Υπάρχουν τα Προσωπικά Δεδομένα (όπως ονοματεπώνυμο και στοιχεία 

επικοινωνίας) και τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα (όπως οι αριθμοί της 

ταυτότητας, το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ). Σε κάθε χώρα, όπως και στην Ελλάδα, 

υπάρχουν ειδικοί νόμοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Αφορούν κυρίως στον τρόπο που οι υπηρεσίες  διαχειρίζονται αυτά τα 

δεδομένα. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στον τρόπο φύλαξης αυτών των 

στοιχείων, αλλά και σε ποιους επιτρέπεται να διατεθούν ή να 

γνωστοποιηθούν. Τα προσωπικά δεδομένα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

για διαφορετικό λόγο από αυτόν που ρητά έχει ενημερωθεί ο χρήστης (γι’ 

αυτό σας λέμε πάντα να διαβάζετε τους Όρους Χρήσης ενός ιστότοπου) και 

ότι τα δεδομένα δεν θα διατεθούν σε τρίτους, εκτός αν έχει δώσει την 

συγκατάθεσή του ο χρήστης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε ή να ζητήσετε από την 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην δικτυακό τόπο  

http://www.dpa.gr 
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Ασφάλεια 

Ο φόβος ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου, μπορούν να κλαπούν και 

να χρησιμοποιηθούν παράνομα στο διαδίκτυο (όπως, η κλοπή χρημάτων της 

πιστωτικής ή η αποστολή ενός κακόβουλου λογισμικού, ιών κλπ) είναι ένας 

από τους κύριους λόγους που κάνουν τους ανθρώπους να αποφεύγουν την 

χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Στην πραγματικότητα, οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί (αν και πιο πιθανό είναι 

κάποιος να κλέψει την ταυτότητα και τα λεφτά του θύματος στο δρόμο, παρά 

μέσω ίντερνετ). Παρόλα αυτά, οι ιντερνετικοί κίνδυνοι μπορούν να 

αποφευχθούν, ακολουθώντας απλούς και αποτελεσματικούς κανόνες, όπως 

θα δούμε παρακάτω. Επιπλέων, οι σύγχρονες υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, παρέχουν από μόνες τους ισχυρά και προηγμένα συστήματα 

ασφαλείας, για την προστασία των χρηστών.  

Ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας που πρέπει να θυμάστε; 

1. Ο πρώτος, βασικός κανόνας, είναι να επισκέπτεστε μόνο «έγκυρους» και 

γνωστούς δικτυακούς τόπους, είτε αφορούν φορείς του δημοσίου, είτε 

ηλεκτρονικά καταστήματα. Να αποφεύγετε ιστότοπους που έχετε ακούσει 

από κάποιον και κυρίως μην ακολουθείτε ποτέ, συνδέσμους (links) που σας 

προτείνουν άγνωστοι συνήθως αποστολείς, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Ακόμα και αν το ηλεκτρονικό μήνυμα φέρεται να είναι από 

πιστοποιημένο οργανισμό ή τράπεζα, που σας ζητά να ακολουθήσετε το λινκ 

για λόγους ασφαλείας ή επιβεβαίωσης στοιχείων. ΜΗΝ ξεχνάτε, τράπεζες και 

οργανισμοί ΠΟΤΕ δεν θα σας στείλουν τέτοιο ηλεκτρονικό μήνυμα. 
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2. Αποφύγετε το «ψάρωμα» (phishing): ΠΟΤΕ μην απαντάτε σε ηλεκτρονικά 

μηνύματα που σας ζητούν λεφτά, δήθεν επιβεβαίωση προσωπικών σας 

στοιχείων ή παρόμοιες πληροφορίες. Φυσικά, ΠΟΤΕ δεν πατάτε στα link που 

σας δίνονται μέσα στα μηνύματα αυτά. Ακόμα και αν ένα μήνυμα φαίνεται 

αυθεντικό και επίσημο, μια τράπεζα για παράδειγμα, δεν θα επικοινωνούσε 

ποτέ μαζί σας με αυτόν τον τρόπο.  Ακόμα και όταν ο αποστολέας είναι 

γνωστός, αλλά το μήνυμα έχει περίεργο περιεχόμενο, κρατήστε μια 

επιφύλαξη.  

Δυστυχώς, ακόμα και μηνύματα με επείγουσες κλήσεις για αίμα και 

παράκληση για αναδημοσίευση του μηνύματος, μπορεί να είναι πλαστό και 

επικίνδυνο. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το συγκεκριμένο μήνυμα, καλώντας 

στο τηλέφωνο που αναφέρεται για να δείτε αν ισχύει. Επίσης, ένας γνωστός 

παίρνει τηλέφωνο αν υπάρχει ανάγκη για αίμα, δεν στέλνει μηνύματα 

(συνήθως). Τέτοια μηνύματα πρέπει να τα σβήνετε αμέσως. Χωρίς να μπείτε 

να τα διαβάσετε. Από τον τίτλο του μηνύματος μπορείτε να καταλάβετε, αν το 

μήνυμα είναι επιθυμητό ή όχι.  

 

 

 

 

 

 

 

PHISHING 

Δεν υπάρχει αντίστοιχη, επίσημη, ελληνική 

μετάφραση, αλλά θα το λέγαμε «ψάρωμα» 

Ο αποστολέας χρησιμοποιεί λέξεις ή θέματα 

που μοιάζουν με «δόλωμα» και προσπαθεί 

να «ψαρέψει» πληροφορίες  από σας.  

Δυστυχώς, ένα αντιβιοτικό (antivirus, 

πρόγραμμα προστασίας από ιούς) δεν μπορεί 

να σας προστατέψει από αυτόν τον τρόπο 

«ξεγελάσματος». Και αυτό, γιατί εξαρτάται 

αποκλειστικά από σας, αν θα την «πατήσετε» 

ή όχι, ακολουθώντας τα λινκ ή πιστεύοντας 

τα λεγόμενα του περιεχομένου ενός τέτοιου 

μηνύματος. 

 

 

SPAM 

Στα ελληνικά, αναφερόμαστε στα 

μηνύματα αυτά, ως ανεπιθύμητη 

αλληλογραφία..Αυτός ο όρος 

χρησιμοποιείται συνήθως για τα 

μηνύματα με πάρα πολλούς 

παραλήπτες. Κυρίως είναι 

διαφημιστικού περιεχομένου και 

οι περισσότερες υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα 

«κόβουν» βάζοντάς τα στον 

φάκελο «spam», «junk mail» ή 

«ανεπιθύμητη αλληλογραφία»  
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Παράδειγμα Πλαστού Μηνύματος: 

 

Προσέξτε στο παραπάνω πλαστό μήνυμα: 

 Ο σύνδεσμος που σας δίνετε, φαίνεται να σας οδηγεί στην Τράπεζα της 

Ελλάδος (www.nbg.gr). Αν όμως βάλετε το ποντίκι πάνω ΧΩΡΙΣ να τον 

πατήσετε, θα δείτε στο κάτω μέρος πού θα σας οδηγήσει πραγματικά. 

Πολλές φορές, ο «τόπος προορισμού» δεν φαίνεται. Οπότε, ΠΟΤΕ δεν 

πρέπει να πατάτε συνδέσμους. 

Φαινομενικός                                           

σύνδεσμος 

Πραγματικός                                           

σύνδεσμος 
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 ΑΝ και με το λογότυπο της τράπεζας, το μήνυμα φαίνεται αυθεντικό, με 

έναν γρήγορο έλεγχο θα προσέξετε ότι το κείμενο δεν είναι σε άπταιστα 

ελληνικά. Το αντίθετο μάλιστα. 

3. Βεβαιωθείτε, όταν βρίσκεστε σε μια σελίδα, όπου θα εισάγετε προσωπικά 

δεδομένα ή θα κάνετε κάποια ηλεκτρονική συναλλαγή (όπως μεταφορά 

χρημάτων ή ηλεκτρονικές πληρωμές), καταρχήν ότι βρίσκεστε σε ασφαλή 

σύνδεση. Το πρόθεμα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που βρίσκεστε είναι 

πλέον (ή πρέπει να είναι) https:// (secure δηλαδή) και όχι απλά http://. 

Επίσης, όταν βρίσκεστε σε ασφαλή σύνδεση σε πιστοποιημένο οργανισμό, 

εμφανίζεται ένα λογότυπο που δείχνει ότι το επίπεδο ασφαλείας είναι 

ιδιαίτερα υψηλό. Το λογότυπο αυτό έχει συνήθως την μορφή κλειδαριάς 

(λουκέτο) και είναι κλειστή όταν βρίσκεστε σε ασφαλές περιβάλλον. 

 

Ακόμα και στο Facebook, μπορείτε να έχετε ασφαλή σύνδεση μέσω των 

ρυθμίσεων ασφαλείας του λογαριασμού σας. 
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Οι «έξυπνες» κάρτες (SMART CARD) 

Ο όρος «έξυπνες» χρησιμοποιείται, θέλοντας να τονιστεί η τεχνολογική, 

αναβαθμισμένη λειτουργία μιας τέτοιας κάρτας. Οι «έξυπνες» κάρτες, 

μοιάζουν με τις πιστωτικές ή την κάρτα SIM ενός κινητού τηλεφώνου. 

Στηρίζονται κατασκευαστικά σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (microchip), για 

την αποθήκευση πληροφοριών, τον υπολογισμό δεδομένων και τον έλεγχο 

διαδικασιών. Χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους, όπως τηλεκάρτες 

(γνωρίζετε ότι οι τηλεκάρτες αποθηκεύουν τις κλήσεις, τα νούμερα, τις 

ημερομηνίες και ώρες που γίνανε αυτές;) ή κάρτες ασφαλείας, για την είσοδο 

των κατόχων τους σε προστατευμένα μέρη. Στο εξωτερικό που είναι πιο 

διαδεδομένες, οι κάρτες αυτές, μπορούν να τοποθετηθούν σε ειδικές 

συσκευές (αναγνώστες καρτών) συνδεδεμένες με τον υπολογιστή, για να 

δίνουν πρόσβαση στον κάτοχο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες αυτόματα. 

Η χρήση τους θεωρείτε περισσότερο ασφαλείς από τις μαγνητικές κάρτες 

(όπως οι πιστωτικές), αφού η μαγνητική επιφάνεια μπορεί να σβηστεί εύκολα 

από λάθος ή αντιγράφεται πιο εύκολα με ειδικούς μηχανισμούς. 

Στην Ελλάδα όμως, πέρα από τις τραπεζικές κάρτες και τις κάρτες τηλεφωνίας, 

δεν έχουν μεγάλη εφαρμογή. 
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Οι «έξυπνες» κάρτες λειτουργούν με τους αναγνώστες καρτών, 

συνδεδεμένους συνήθως σε έναν υπολογιστή. Με το που εισαχθεί η κάρτα 

στην υποδοχή και διαβαστούν τα στοιχεία, «ξεκλειδώνονται» ανάλογα με το 

επίπεδο ασφαλείας του χρήστη, διάφορες υπηρεσίες, δίνοντάς του πρόσβαση 

σε αυτές.  

 

 

Όταν η διαδικασίες ολοκληρωθούν, δεδομένα αποθηκεύονται στην κάρτα, 

διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή.  
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Στο εξωτερικό, τέτοιες κάρτες χρησιμοποιούνται συχνά, όπως για παράδειγμα 

στο σύστημα υγείας, όπου η κάρτα «κρατάει» το αντίστοιχο ΑΜΚΑ, το ιατρικό 

ιστορικό και την ιατρική αγωγή του ασθενή, επιτρέποντας  στον γιατρό να έχει 

πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστούν, χωρίς να 

χαθεί πολύτιμος χρόνος.  

Τίθεται όμως θέμα ασφάλειας, στην περίπτωση που η κάρτα κλαπεί και 

κάποιος διαβάσει τα δεδομένα της με ειδικό αναγνώστη.  

 

Ήρθε η ώρα να δούμε στην πράξη, έναν χρήσιμο, πλήρως διαδραστικό 

ιστότοπο που μπορεί να προσφέρει διάφορες υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στον χρήστη. 

 

TAXISNET.GR 
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Αρχική σελίδα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δεξιά στήλη περιέχει 

διάφορα νέα, 

ανακοινώσεις, αλλά 

και άλλους χρήσιμους 

συνδέσμους. 

Στην κορυφή 

είναι οι 

διάφορες 

καρτέλες. 

Στο κέντρο, θα βρείτε μερικά 

ακόμα κουμπιά που σας 

οδηγούν σε συγκεκριμένα 

σημεία της σελίδας, όπως οι 

Υπηρεσίες προς Πολίτες (που 

μας ενδιαφέρει). 
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Αν βάλετε το βελάκι πάνω στις καρτέλες, εμφανίζονται οι διάφορες ενότητες 

που μπορείτε να επιλέξετε. Το πράσινο βελάκι (ή οποιοδήποτε παρόμοιο 

σύμβολο σε μια λίστα ή ένα μενού), σημαίνει ότι θα εμφανιστούν επιπλέον 

επιλογές. 
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Ξεκινώντας, θα πρέπει να κάνετε εγγραφή νέου χρήστη. Όπως είδαμε στην 

θεωρία, είναι η διαδικασία για να έχετε πρόσβαση στις «ειδικές» υπηρεσίες. 

 

Εγγραφή νέου χρήστη 

 

 

 

Δεξιά, υπάρχει πάντα η επεξήγηση των ζητούμενων στοιχείων που πρέπει να 

επιλέξετε ή να εισάγετε. 
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Ήρθε η ώρα να βάλετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Δεξιά βλέπετε τις 

βοηθητικές πληροφορίες, ενώ η ηλεκτρονική αίτηση έχει όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία που πρέπει να εισάγετε. 

Τα πεδία (τα κουτάκια που βάζετε τα στοιχεία σας) που έχουν αστεράκι (*) 

είναι υποχρεωτικά. 

Παρατηρείστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, ότι βρίσκεστε πλέον σε ασφαλή 

σύνδεση https:// 
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Η συμπλήρωση των χαρακτήρων εικόνας (φαίνονται σαν χειρόγραφα 

γράμματα ) (διαδικασία ελέγχου με εικόνα captcha όπως λέγεται) είναι μια 

βαθμίδα ασφαλείας. Ένας υπολογιστής ή αυτοματοποιημένο σύστημα δεν 

μπορεί να «διαβάσει» τους χαρακτήρες που εμφανίζονται γιατί είναι εικόνα 

και όχι κείμενο. Αυτός που θα συμπληρώσει το πεδίο, είναι υποχρεωτικά 

άνθρωπος, που μπορεί να περάσει την διαδικασία. 

 

  

 

Στην συγκεκριμένη υπηρεσία, για να αποκτήσετε πρόσβαση και να 

διεκπεραιώνετε διαδικασίες, όπως η ηλεκτρονική δήλωση του εισοδήματος, 

πρέπει να έχετε πάρει τον προσωπικό σας Κλειδάριθμο. Ένας αριθμός 22 

ψηφίων που έχετε αποκτήσει από την ΔΟΥ σας. 

Σε αυτή την σελίδα, κάνετε την ενεργοποίηση του Κλειδάριθμου. Όπως 

βλέπετε, η ενεργοποίηση απαιτεί την ύπαρξη λογαριασμού χρήστη. 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

69 
 

 

 

Για την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και τα Συμπληρωματικά 

Έντυπα (Ε2 και Ε3), την Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) ή την εκτύπωση του 

ενός Έγκυρου Εκκαθαριστικού Σημειώματος πρέπει να έχετε κάνει τις αρχικές 

διαδικασίες, που είναι η εγγραφή σας στην υπηρεσία και η ενεργοποίηση του 

Κλειδάριθμου. 

 

Βλέπετε ότι σε αυτή την υπηρεσία, δεν κάνετε μόνο δηλώσεις (ή αιτήσεις), 

αλλά μπορείτε να τυπώσετε και χαρτιά, όπως το εκκαθαριστικό σημείωμα ή 

να δείτε απευθείας, αν αυτό είναι πιστωτικό ή χρεωστικό. Διαδικασίες που 

έπρεπε να στηθείτε ώρες σε μια ουρά για την κατάθεση των δικαιολογητικών 

(εκτός αν έχετε λογιστή) και αναμονή μηνών, μέχρι να γίνει η εκκαθάριση και 

να σας αποσταλεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. 
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Αφού γίνει  η ηλεκτρονική υποβολή, έχετε στην διάθεσή σας κάποιες 

δυνατότητες όπως η εκτύπωση του Εκκαθαριστικού, αλλά και η προβολή και 

εκτύπωσή προηγούμενων δηλώσεων.  
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Στις άλλες καρτέλες, μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε, άλλες 

διαδικασίες όπως «Ο λογαριασμός μου» 

 

 

Αυτό που πρέπει να θυμάστε, είναι να βγαίνετε από μια υπηρεσία, με την 

διαδικασία του log-off ή Αποσύνδεσης. 

 

Συμβουλή: Να είστε πάντα προσεκτικοί με την επιλογή του username και του 

password. Ειδικά σε υπηρεσίες, όπως το taxisnet.gr, όπου ο λογαριασμός που 

θα δημιουργήσετε συνδέετε με το ΑΦΜ σας. 
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Ξεχάσατε τον κωδικό σας; 

 

 

 

Στις περισσότερες υπηρεσίες, αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε 

να τον ανακτήσετε, πατώντας στο ειδικό link. Με αυτόν τον τρόπο θα σας 

αποσταλεί ο κωδικός στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχετε δηλώσει. 

Στην υπηρεσία του taxisnet.gr μπορείτε να μπείτε στην αντίστοιχη καρτέλα 

και να επιλέξετε νέο κωδικό. Απαραίτητη προϋπόθεση, να θυμάστε τον 

Κλειδάριθμό σας και να ξαναεισάγετε με επιτυχία τον τυχαίο κωδικό captcha. 
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Συζητήστε και βρείτε δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 

πιστεύετε ότι θα σας ήταν χρήσιμοι. Αναφέρετε διαδικασίες που θα θέλατε να 

κάνετε ηλεκτρονικά. 

Βρείτε την αντίστοιχη σελίδα και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη. 

Περιηγηθείτε στον δικτυακό τόπο και δείτε τις δυνατότητες που έχει και τις 

υπηρεσίες που σας προσφέρει.  

  Ασκήσεις 
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ: 

- www.nbg.gr Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 
- www.prepaidcards.gr Τράπεζα Κύπρου 

 
e-Banking 

Προπληρωμένες κάρτες 
 

 

Κύρια χαρακτηριστικά 

 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τις on-line υπηρεσίες συναλλαγών και 

ηλεκτρονικών πληρωμών.  

Αυτές οι υπηρεσίες, που παρέχονται από τις τράπεζες, επιτρέπουν στον 

χρήστη να διαχειριστούν τους πραγματικούς  λογαριασμούς τους 

(καταθετικούς ή άλλου τύπου). Με αυτές τις υπηρεσίες, μπορούν να γίνουν 

συναλλαγές με ηλεκτρονικό τρόπο, από τον υπολογιστή του σπιτιού συνήθως. 

Οι υπηρεσίες αυτές ονομάζονται e-Banking και παρόλο που έχουν εικονική 

μορφή, διαχειρίζονται ηλεκτρονικά, πραγματικούς λογαριασμούς και αληθινά 

χρήματα.  

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Πληροφορίες για το e-banking δίνουν στις ηλεκτρονικές τους σελίδες ή τηλεφωνικά, όλες οι ελληνικές 

  ΜΕΡΟΣ 5 
  E-Banking: Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 

 

http://www.nbg.gr/
http://www.prepaidcards.gr/
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τράπεζες. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε ένα υποκατάστημα της τράπεζας που συνεργάζεστε και να 

μιλήσετε με έναν εκπρόσωπό της. 

Οι Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, επιτρέπουν τους πελάτες να διευθετήσουν τις 

υποχρεώσεις τους και τις συναλλαγές τους όπως κάνουν σε ένα 

υποκατάστημα ή σε ένα μηχάνημα ΑΤΜ. Αυτές οι συναλλαγές μπορεί να 

είναι:  

- Έλεγχος λογαριασμών και πληρωμών 

- Κατάθεση και μεταφορά χρημάτων 

- Επένδυση χρημάτων 

- Πληρωμή λογαριασμών 

- Πληρωμή και έλεγχος πιστωτικών καρτών 

- κλπ. 

 

Ας δούμε λοιπόν, πώς δουλεύει το σύστημα. 

 

Κανονικά, οι πελάτες που χρησιμοποιούν τις on-line τραπεζικές υπηρεσίες, 

έχουν ήδη ανοίξει έναν παραδοσιακό τραπεζικό λογαριασμό. Οι υπηρεσίες 

που είναι διαθέσιμες, συμπεριλαμβάνουν την διαχείριση αυτών των 

λογαριασμών. 

Για να αποκτήσετε ανοίξετε «ηλεκτρονικό λογαριασμό χρήστη» σε αυτές τις 

υπηρεσίες και να παραλάβετε τους κωδικούς πρόσβασης μέσω 

ταχυδρομείου, πρέπει να επισκεφτείτε την τράπεζά σας και να κάνετε μία 

αίτηση. Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, μπορείτε να τα δείτε και στη 
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ηλεκτρονική διεύθυνση της τράπεζάς σας ή να ενημερωθείτε τηλεφωνικά από 

κάποιον αντιπρόσωπό της. 

 

Συνήθως υπάρχουν δύο επίπεδα πρόσβασης και δύο διαφορετικοί κωδικοί 

που χρειάζεται να εισάγετε: 

  

1. Στο πρώτο επίπεδο, εισάγετε το όνομα χρήστη (user ID) και τον προσωπικό 

σας κωδικό (password), όπως γίνεται και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 

οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία. Σε αυτό το επίπεδο, επιτρέπεται να 

δείτε την κατάσταση των λογαριασμών σας, τα υπόλοιπά τους κ.λπ.  

 

2. Το δεύτερο επίπεδο απαιτεί την εισαγωγή ενός επιπλέον κωδικού και αφού 

έχετε ήδη συνδεθεί στον λογαριασμό σας. Αυτός ο κωδικός χρειάζεται, όταν 

θέλετε πλέον να κάνετε συναλλαγές και μεταφορά χρημάτων, όπου 

απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. 

  

Ο δεύτερος κωδικός (γνωστός ως Κλειδάριθμος), είναι ένα εξαψήφιο νούμερο 

και δεν είναι πάντα το ίδιο. Δημιουργείται από μια μικρή συσκευή που 

λέγεται Code Generator ή i-Code και τον 

προμηθεύεστε έναντι κάποιου μικρού αντιτίμου από 

την τράπεζά σας. Αυτή η συσκευή είναι 

συγκεκριμένη για κάθε τράπεζα και συνδεδεμένη με 
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τον προσωπικό σας λογαριασμό. Δεν μπορεί κάποιος με παρόμοια συσκευή 

να «δημιουργήσει» κωδικό και να αποκτήσει πρόσβαση στα λεφτά σας. 

     

 

Οι βασικές υπηρεσίες του e-Banking είναι πολύ χρήσιμες. Επιτρέπει στους 

πελάτες, να ελέγχουν τους λογαριασμούς τους, να μεταφέρουν λεφτά και να 

πληρώνουν λογαριασμούς, από το σπίτι, χωρίς να χρειάζεται να πάει στην 

τράπεζα, να περιμένει στην ουρά και να χάσει χρόνο. Επίσης, οι συνδιαλλαγές 

μπορούν να γίνουν και ώρες που δεν είναι ανοιχτά τα υποκαταστήματα.  

 

Στην αρχή, η χρήση αυτών των υπηρεσιών μπορεί να φαίνεται πολύπλοκη και 

επικίνδυνη. Οι νέοι χρήστες των υπηρεσιών αυτών, φαντάζονται επικίνδυνους 

χάκερς ή πειρατές που παρακολουθούν τον υπολογιστή τους και θα τους 

κλέψουν τα λεφτά. Σκεφτείτε όμως πόσα κρούσματα ληστειών συμβαίνουν σε 

πολίτες, έξω από τις τράπεζες ή μετά από την χρήση ενός ΑΤΜ. 
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Ένας καλός τρόπος για να γνωρίσετε το e-Banking είναι τα επισκεφτείτε την 

ηλεκτρονική σελίδα της τράπεζάς σας και να βρείτε τις πληροφορίες που σας 

ενημερώνουν σε όλα τα σχετικά θέμα. 

 

Ας επισκεφθούμε την ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας: www.nbg.gr  

 

Πρώτο επίπεδο ασφαλείας, με όνομα και κωδικό χρήστη, για την είσοδό σας 

στην υπηρεσία. Παρατηρείστε ότι βρίσκεστε σε ασφαλή σύνδεση με την 

ηλεκτρονική σελίδα μέσω https:// (secure) 
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Η πληρωμή λογαριασμών είναι μία από τις χρήσεις του e-Banking. Στις 

πληρωμές και μεταφορές χρημάτων θα χρειαστείτε και τον δεύτερο κωδικό ή 

Κλειδάριθμο, για μεγαλύτερη ασφάλεια  τον οποίο μπορείτε να 

προμηθευτείτε μόνο από την τράπεζά σας λέγοντας πως θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε e-banking. 
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Προπληρωμένες κάρτες 

Οι προπληρωμένες κάρτες, είναι μια ασφαλής λύση για τις ηλεκτρονικές σας 

συναλλαγές (όπως στην αγορά μέσω διαδικτύου που θα δούμε σε επόμενο 

κεφάλαιο). Μπορεί, ανάλογα με την τράπεζα που θα την προμηθευτείτε, να 

έχει φυσική υπόσταση ή εικονική. Μοιάζει στην μορφή, αλλά και στον τρόπο 

χρήσης με μια πιστωτική κάρτα. Η φυσική προπληρωμένη κάρτα, σας 

επιτρέπει να ψωνίσετε  από ηλεκτρονικά καταστήματα (σε e-shops), αλλά και 

κανονικά κατάστημα.  

Η μεγάλη της διαφορά με μια πιστωτική κάρτα, είναι ότι δεν διαθέτει 

πιστωτικό όριο. Δηλαδή, δεν μπορείτε να ξοδέψετε παραπάνω λεφτά, από 

αυτά που έχει μέσα. «Γεμίζετε» την κάρτα με οποιοδήποτε ποσό και μπορείτε 

να ξοδέψετε μόνο αυτό. Το «γέμισμα» ή «φόρτιση» γίνεται με ηλεκτρονικό 

τρόπο, μέσω e-banking, ή με την επίσκεψή σας σε κάποιο υποκατάστημα της 

τράπεζας που έχετε βγάλει την προπληρωμένη κάρτα. 

Αν βάλετε 100€, μπορείτε να ξοδέψετε μόνο 100€. Αυτό βέβαια αποτελεί και 

την ασφάλειά της, σε περίπτωση κλοπής. Κανείς δεν θα μπορέσει να σας 

χρεώσει με υπέρογκα ποσά, εξαντλώντας το πιστωτικό της όριο, που μπορεί 

να φτάνει και τις μερικές χιλιάδες ευρώ. 

Μια προπληρωμένη κάρτα έχει την παρακάτω μορφή:  
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Εικόνες από φυσικές προπληρωμένες (prepaid) κάρτες. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και για ιντερνετικές αγορές και για αγορές από πραγματικά 

καταστήματα. 

 

Εικονική προπληρωμένη κάρτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για 

ιντερνετικές αγορές. 

 

  



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

83 
 

Όπως είπαμε, μια προπληρωμένη κάρτα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. 

Πρώτα απ’ όλα, δεν έχει άμεση σύνδεση με κάποιον λογαριασμό σας, στην 

τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί, αν σας πάρει αυτή την κάρτα, 

να σας κλέψει λεφτά και από οποιονδήποτε λογαριασμό σας. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι, ότι δεν χρειάζεται να έχετε καν λογαριασμό 

και χρήματα στην τράπεζα. Σας ενημερώνουμε όμως, ότι αυτό δεν ισχύει για 

όλες τις τράπεζες. Πολλές ζητούν να έχετε λογαριασμό για να αποκτήσετε 

προπληρωμένη κάρτα, αλλά δεν είναι κακό, αν θέλετε να αποκτήσετε μία, να 

είναι με την τράπεζα που συνεργάζεστε. 

Φυσικά, μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί η χρήση της τόσο σε εικονικά όσο και 

σε πραγματικά καταστήματα, μειώνοντας ταυτόχρονα την πιθανότητα 

υπερχρέωσης, είτε από αλόγιστη χρήση, είτε από κλοπή. 

Τέτοιες κάρτες συνήθως δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα ποσά. 

Για μεγαλύτερη ακόμα ασφάλεια, μπορείτε να την «φορτίσετε ή γεμίσετε» με 

το ακριβές ποσό που θα χρειαστείτε να ξοδέψετε σε κάποια σας αγορά. 

Αφήνοντας την κάρτα άδεια, μέχρι την επόμενη αγορά σας, εξαλείφει τον 

κίνδυνο να «χάσετε» και το οποιοδήποτε μικροποσό.  
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Πώς μπορείτε να αποκτήσετε μια προπληρωμένη κάρτα;  

Και πώς «λειτουργεί»; 

 

Θα δούμε μερικά παραδείγματα. Ο πιο απλός τρόπος είναι να δείτε καταρχήν, 

αν η τράπεζα που ήδη συνεργάζεστε, έχει αυτό το προϊόν. Αν όχι, ψάχνετε 

(έχετε μάθει να αναζητάτε πληροφορίες στο ίντερνετ με μια μηχανή 

αναζήτησης) στις τράπεζες που τις διαθέτουν. Στην συνέχεια, διαβάζετε τους 

όρους κάθε τράπεζας, ειδικά αν χρειάζεται να έχετε λογαριασμό σε αυτήν.  

Μελετήστε καλά (όπως πρέπει να κάνετε με όλα τα τραπεζικά προϊόντα) τις 

χρεώσεις που έχουν συνήθως οι κάρτες κάθε φορά που την φορτίζετε. 

Αν καταλήξετε σε μια απόφαση, προχωράτε στην απόκτησή της, ιντερνετικά ή 

με επίσκεψη σε κάποιο υποκατάστημα της τράπεζας (εξαρτάται με τους 

όρους κάθε τράπεζας). 

 

Η αναζήτηση των προπληρωμένων καρτών, μέσω μιας μηχανής αναζήτησης 

(π.χ. google), με τις λέξεις προπληρωμένη κάρτα θα σας εμφανίσει τις 

διαθέσιμες κάρτες που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Ακολουθώντας τους 

προτεινόμενους συνδέσμους, κάνετε μια εικονική περιήγηση στα 

«καταστήματα» των τραπεζών, μαζεύοντας πληροφορίες γι’ αυτές. 
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Δώστε προσοχή: 

- στα δικαιολογητικά απόκτησης,  

- την προϋπόθεση ύπαρξης λογαριασμού στην τράπεζα και  

- τα κόστη γεμίσματος της κάρτας 

Αυτά είναι οι βασικότερες πληροφορίες για την επιλογή σας. Το ανώτατο όριο 

που μπορείτε να την γεμίσετε (είπαμε ότι συνήθως χρησιμοποιούνται για 

μικρά ποσά και μέχρι 1000€, ανάλογα με την τράπεζα) θεωρείτε δευτερεύον 

κριτήριο. 
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Πληροφορίες μπορείτε να μαζέψετε συμπληρώνοντας και την ηλεκτρονική 

φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε κάποιες ηλεκτρονικές σελίδες, όπως 

του παραδείγματος. Αν και τα περισσότερα στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε 

από τις πληροφορίες που υπάρχουν στην σελίδα και στην αντίστοιχη καρτέλα 

(βελάκι). Οι προπληρωμένες κάρτες, είναι ένα μικρό παράδειγμα 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επιτρέπουν και την εξοικείωση με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο (που θα δούμε παρακάτω), με μικρό ως μηδαμινό ρίσκο. Το e-

Banking είναι ένας μεγάλος κόσμος στο ίντερνετ, όπου μπορούν να γίνουν 

συναλλαγές με τεράστια ποσά. Από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πληρωμές, 

μέχρι αγοροπωλησία μετοχών και επενδύσεις. Τα λεφτά σε όλες τις 

περιπτώσεις που μπορούν να ξοδευτούν είναι πραγματικά. Πάντα να 

διαβάζετε τους όρους χρήσης και τα ψιλά γράμματα. 

Καλό e-Banking! 
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- Εξερευνήστε τους δικτυακούς τόπους διαφόρων τραπεζών. Αναζητήστε 

πληροφορίες για τις προπληρωμένες κάρτες που έχουν (δεν έχουν όλες 

οι τράπεζες αυτό το προϊόν). Διαβάστε και ενημερωθείτε για τους όρους 

χρήσης και απόκτησης, αλλά και κόστη «φόρτισης».  

- Συγκρίνετε τις πληροφορίες που μαζέψατε και συζητήστε στην τάξη σε 

ποια προπληρωμένη κάρτα θα καταλήγατε.  

  

  Ασκήσεις 
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ 

ΤΟΠΟΥΣ: 

- tickets.trainose.gr 
- www.badmintontheater.gr 

  

Ηλεκτρονικό εμπόριο 
Αγορά εισιτηρίου για τρένο 

Αγορά εισιτηρίου για θεατρική παράσταση 
 

 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τη δυνατότητα να κάνει κάποιος on-line 

αγορές. Αυτό το είδος της υπηρεσίας, συχνά αναφέρεται ως e-Commerce, 

ηλεκτρονικό εμπόριο ή εικονικό εμπόριο. 

Για περισσότερες πληροφορίες του ορισμού:  http://el.wikipedia.org/wiki/Ηλεκτρονικό_εμπόριο   

 

Αυτός ο τύπος του εμπορίου λέγεται εικονικός, μόνο γιατί λαμβάνει χώρα στο 

Διαδίκτυο, αλλά το προϊόν που αγοράζει κάποιος και τα χρήματα που 

δαπανώνται είναι απολύτως πραγματικά. Το Internet μας προσφέρει έναν 

εναλλακτικό και πολύ επωφελή τρόπο για ψώνια, αφού στην ουσία δεν 

χρειάζεται να βγούμε από το σπίτι μας. Αυτό βέβαια έχει το μειονέκτημα, του 

να μην μπορούμε να δούμε ένα προϊόν. 

 

 

 

  ΜΕΡΟΣ 6 
   E-Commerce: Ηλεκτρονικές Αγορές 
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Οι on-line αγορές περιλαμβάνουν σχεδόν τα πάντα:  

- Βιβλία (ηλεκτρονικά και έντυπα), μουσική, … 

- υπολογιστές, κάμερες, συσκευές κινητών τηλεφώνων, … 

- ρούχα, τσάντες, κοσμήματα,… 

- καλλυντικά, …  

- φαγητό, ποτά, … 

- ασφάλεια, … 

- ταξίδια, διακοπές, … 

 

Πώς γίνεται αυτό; 

 

Οι ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce sites) μπορεί να είναι 

πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά και σε σχέση με τους ιστότοπους που 

ξέρετε. Όπως και τα κανονικά καταστήματα, προσφέρουν διαφορετικά 

προϊόντα, με διαφορετικές τιμές, που μπορεί να κυμαίνονται από μερικά 

ευρώ μέχρι πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και μεταξύ τους, μπορεί να έχουν 

διαφορετικές διαβαθμίσεις ασφαλείας. 

 

Παρόλα αυτά, παρ’ όλες τις διαφορές, οποιαδήποτε αγορά χαρακτηρίζεται 

από μια σειρά θεμελιώδη, κοινά βήματα:  

- Πρόσβαση σε μια εικονική βιτρίνα, όπου μπορείτε να δείτε τα προϊόντα 

σε φωτογραφίες και να διαβάσετε τις περιγραφές και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους. Σε πολλά καταστήματα, μπορείτε να διαβάσετε 

και τα σχόλια άλλων χρηστών που αγόρασαν το προϊόν. 

- Κανονικά, για να επιλεγεί ένα προϊόν, ο χρήστης κάνει κλικ πάνω του ή 

στο αντίστοιχο κουτάκι αγοράς (συνήθως “cart”). Αυτό δεν σημαίνει ότι 
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έχετε υποχρέωση να το αγοράσετε. Απλά μπαίνει στο εικονικό «καλάθι» 

σας (shopping cart ή basket). Το «καλάθι» έχει συνήθως ένα εικονίδιο 

παρόμοιο με αυτό: 

 

Το καλάθι περιέχει την λίστα με όλα τα προϊόντα που έχετε επιλέξει για 

να αγοράσετε (στο τελικό βήμα), μια περιγραφή του προϊόντος, τον 

κωδικό του και την τελική τιμή των τεμαχίων που έχετε ορίσει (συνήθως 

ένα, αλλά αυτό αλλάζει ανάλογα με το τι χρειάζεστε), και την αξία της 

συνολικής αγοράς.  

- Αφού έχετε τελειώσει την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, 

έρχεται η ώρα να αποφασίσετε, αν θα αγοράσετε τελικά, όλα ή μέρος 

των προϊόντων που έχετε διαλέξει. Το ότι επιλέξατε κάποια προϊόντα 

στο καλάθι σας, δεν σας υποχρεώνει κανείς να τα αγοράσετε αν 

αλλάξετε γνώμη, όπως συμβαίνει και σε ένα κανονικό κατάστημα.  

- Αφού επιβεβαιώσετε την πρόθεσή σας να αγοράσετε τα προϊόντα της 

λίστας (αφού έχετε προσθαφαιρέσει τεμάχια ή προϊόντα κατά βούληση) 

και έχοντας πάντα υπόψη σας το τελικό ποσό, μπορείτε να 

προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. 

- Τα ηλεκτρονικά καταστήματα, έχουν συνήθως εξελιγμένα συστήματα 

ασφαλείας για να σας προστατέψουν από απάτες ή κλοπή των 

προσωπικών σας στοιχείων. Συστήνεται πάντως να επισκέπτεστε μόνο 

«γνωστά» ηλεκτρονικά μαγαζιά και όχι ακολουθώντας τυχαία λίνκ που 

σας προσφέρουν καλές τιμές ή άλλα κίνητρα. 
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- Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς, τα προϊόντα θα σας 

αποσταλούν στο σπίτι, εκτός αν έχετε επιλέξει κάτι άλλο. Εάν έχετε  

επιλέξει κάποια υπηρεσία, όπως αγορά εισιτηρίου, τότε (συνήθως) 

εμφανίζονται τα στοιχεία για να τα τυπώσετε. Σε κάθε περίπτωση, σας 

έρχεται ένα ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Να σας υπενθυμίσουμε μερικά σημαντικά πράγματα: 

-Όταν κάνετε ηλεκτρονικές συνδιαλλαγές, η σύνδεση με την 

ηλεκτρονική σελίδα, γίνεται από http:// σε https:// (που σημαίνει 

secure, δηλαδή ασφαλής σύνδεση). 

-Να διαβάζετε ΠΑΝΤΑ τους όρους χρήσης και αγορών από κάθε 

ηλεκτρονικό κατάστημα. 

-Να διαβάζετε ΠΑΝΤΑ τα κόστη αποστολής. Η άμεση παράδοση, η 

παράδοση με courier ή ταχυδρομείο, είναι επιλογές που μπορεί να 

επιβαρύνουν ή όχι, το τελικό ποσό. 

-Πολλές φορές, από ένα ποσό αγοράς και πάνω, οι εταιρείες 

προσφέρουν δωρεάν μεταφορικά. Είναι προτιμότερο πολλές φορές να 

αγοράσετε ένα ακόμα είδος μικρής αξίας για να «πιάσετε» αυτό το 

ποσό για δωρεάν αποστολή, παρά να πληρώσετε μεταφορικά. 

-Αν φοβάστε την αγορά προϊόντων με χρήση της πιστωτικής  σας 

κάρτας, υπάρχουν ηλεκτρονικά καταστήματα που αποστέλλουν τα 

προϊόντα με αντικαταβολή. Προτιμείστε τα. 

 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που είναι συνηθισμένο, είναι η εγγραφή του 

χρήστη ως «μέλος» στο ηλεκτρονικό κατάστημα (user registration). Αυτό σας 
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δίνει πρόσβαση σε «περιοχές» του ιστότοπου μόνο για μέλη/πελάτες, με 

προσφορές, αλλά αποτελεί και ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας στις 

συνδιαλλαγές σας, αφού για παράδειγμα κάποιος με κλεμμένη πιστωτική, δεν 

μπορεί να ψωνίσει αν δεν ξέρει και τα στοιχεία του χρήστη. Επιπλέον, σας 

παρέχονται πλεονεκτήματα, όπως η αποστολή (στην διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) ενημερωτικών μηνυμάτων με ειδικές 

προσφορές, εκπτωτικά κουπόνια κλπ (όπως συμβαίνει και στα σούπερ 

μάρκετ). 

 

Ας δούμε ένα παράδειγμα… 

  



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

94 
 

Αγορά εισιτηρίου από τον ΟΣΕ 

Το να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας για τραίνο (ή αεροπλάνο, 

πλοίο κλπ), έχει πολλά πλεονεκτήματα. Καταρχήν, μπορείτε να το αγοράσετε 

οποιαδήποτε στιγμή και μέρα (ακόμα και Κυριακή βράδυ), χωρίς να 

ανησυχείτε για τις ώρες λειτουργίας ή τις μεγάλες ουρές, ειδικά τις μέρες 

αιχμής. Επίσης, μπορείτε να κλείσετε άμεσα θέσεις χωρίς να αγωνιάτε, ενώ 

στην περίπτωση του ΟΣΕ, μπορείτε να βρείτε και προσφορές με φθηνότερες 

τιμές, αν έχετε προγραμματίσει νωρίς το ταξίδι σας. Τέλος, η on-line 

προμήθεια ενός εισιτηρίου σας επιτρέπει  ένα ταχύτερο check-in (ειδικά στα 

αεροπορικά εισιτήρια) που σημαίνει ότι γλιτώνετε χρόνο. 

 

Πώς γίνεται όμως η αγορά ενός εισιτηρίου ηλεκτρονικά; 

Στο παράδειγμα που ακολουθεί, θα δείτε την αγορά εισιτηρίων από την 

ηλεκτρονική υπηρεσία του ΟΣΕ. 

Καταρχήν, πρέπει να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του ΟΣΕ (αν δεν 

γνωρίζετε μια ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορείτε πλέον με μια αναζήτηση, να 

την βρείτε). 

www.ose.gr 

 

Αυτή βέβαια είναι η επίσημη, ενημερωτική σελίδα. Στην καρτέλα 

«Αναζ.Δρομολογίων» θα σας οδηγήσει τελικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία 

αγοράς εισιτηρίων που είναι:  http://tickets.trainose.gr/ 
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Πριν προχωρήσετε στην αναζήτηση εισιτηρίων, μπορείτε να βρείτε και άλλες 

χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το ταξίδι σας. 

 

Στο βελάκι 1, ορίζετε πόλη αναχώρησης και άφιξης, την επιθυμητή  

ημερομηνία, αν θα είναι απλή μετάβαση ή με επιστροφή και αν η αναζήτηση 

θα γίνει στις απλές αμαξοστοιχίες και/ή στις IC (Intercity). 

 

Με το κουμπί (βελάκι 2) προχωράτε στην αναζήτηση των διαθέσιμων 

δρομολογίων. 

 

 

 

 

 

 

 

                   1. 

 

      2. 
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Στο βελάκι 3, βλέπετε ότι έχει γίνει η επιλογή για ταξίδι με επιστροφή, από 

Αθήνα προς Θεσσαλονίκη (και πίσω), τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και 

αναζήτηση σε απλή και Intercity αμαξοστοιχία. 

 

Στο κάτω μέρος (βελάκι 4) έχουν εμφανιστεί οι διαθέσιμες αμαξοστοιχίες, με 

όλα τα στοιχεία, ώρες αναχώρησης και τιμές. Επιλέξαμε τις διαδρομές απλής 

αμαξοστοιχίας και για Μετάβαση και για Επιστροφή (οι επιλεγμένες 

αμαξοστοιχίες έγιναν μπλε). 

 

Με το κουμπί «Προεπισκόπηση και αγορά εισιτηρίων» (βελάκι 5) προχωράτε 

στο επόμενο βήμα. 

 

 

 4. 

        3. 

 

    5. 
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Σε αυτό το βήμα, αναζητάτε το επιθυμητό βαγόνι κάνοντας κλικ πάνω στο 

αντίστοιχο εικονίδιο (βελάκι 6, βαγόνι 6 στο παράδειγμα) και τις επιθυμητές 

θέσεις (βελάκι 7, θέσεις 16, 105 και 107) που θέλετε να κλείσετε. Μερικές 

θέσεις έχουν διαφορετικό χρωματισμό περιγράμματος, ο οποίος αντιστοιχεί 

στον χρωματισμό της τιμής/προσφοράς που βλέπετε δεξιά. Στο παράδειγμα, 

η θέση 105 είναι προσφορά αξίας 9€ και η θέση 16 κοστίζει 19€. 

Δεξιά βλέπετε πόσα άτομα έχετε ορίσει ότι θα ταξιδέψουν (βελάκι 8) και 

επιμέρους στοιχεία που τους αφορούν (ηλικία, εκπτώσεις κλπ), ενώ ανάλογα 

με τις προσφορές και τις θέσεις που επιλέξετε, εμφανίζεται το συνολικό ποσό 

(βελάκι 9). Από κάτω έχετε και μια σύνοψη των επιλεγμένων θέσεων. 

Αφού επιλέξετε τις θέσεις και στις δύο αμαξοστοιχίες (μετάβασης και 

επιστροφής), πατάτε «Αγορά εισιτηρίων» (βελάκι 10) για να προχωρήσετε 

στο τελικό στάδιο της αγοράς σας. 

 

    9. 

            6. 

 

7. 

  

  8. 

    10. 
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Έχετε την επιλογή να αγοράσετε τα εισιτήρια με πιστωτική κάρτα ή με 

κουπόνια ταξιδιού (αν διαθέτετε). Αν επιλέξετε πιστωτική κάρτα, εδώ θα 

πρέπει να ορίσετε τα στοιχεία της για να γίνει η έγκριση και η χρέωσή της. 

Αριστερά, συνεχίζετε να βλέπετε τα στοιχεία της αγοράς σας. 

 

Καλό, αν και όχι απαραίτητο, να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

σε περίπτωση που κάτι χρειαστεί. 

 

Προσέξτε, ότι από αυτό το στάδιο και μετά, που αφορά ευαίσθητα στοιχεία, 

βρίσκεστε σε ασφαλή σύνδεση https:// (βελάκι). 
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Αφού γίνει η τελική έγκριση της αγοράς των εισιτηρίων από την τράπεζα (δεν 

μεσολαβείτε σε αυτό), συμπληρώνετε κάποια επιπλέον στοιχεία που 

αφορούν τα άτομα που θα ταξιδέψουν. Αυτό γίνεται για δική σας ασφάλεια.  

(Σε περίπτωση που αναρωτηθείτε, η εικόνα του παραδείγματος είναι από 

άλλη συναλλαγή και όχι συνέχεια της προηγούμενης διαδικασίας) 
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Τελικό στάδιο, αν και όχι απαραίτητο, η εκτύπωση των εικονικών (αλλά 

αληθινών και χρεωμένων κανονικά) εισιτηρίων σας. 

 

 

Ας δούμε ένα ακόμα παράδειγμα:  
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Αγορά εισιτηρίου για παράσταση 

Σε ένα άλλο ηλεκτρονικό κατάστημα, θα δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε 

ένα εισιτήριο για την επιλεγμένη παράσταση. 

 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του θεάτρου Badminton: www.badminton.gr 

βλέπετε συνοπτικά τις παραστάσεις που είναι προγραμματισμένες και τα 

στοιχεία που τις αφορούν. 
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Κάνοντας κλικ πάνω στην παράσταση που σας ενδιαφέρει, βλέπετε μια 

αναλυτική περιγραφή της, τους συντελεστές και λίγα λόγια γι’ αυτήν. 

Αριστερά θα δείτε κάποια επιπλέον στοιχεία για την συγκεκριμένη 

παράσταση. 

 

Στο κάτω μέρος, υπάρχουν ημερολογιακά οι παραστάσεις που είναι 

προγραμματισμένες να γίνουν. Πατώντας το κουμπί «Κράτηση» (υπάρχει και 

στην αρχική σελίδα δίπλα από κάθε παράσταση) προχωράτε στο βήμα για να 

κλείσετε τις θέσεις που επιθυμείτε.  
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Ορίζετε πόσα άτομα θα είσαστε (τα παιδιά ορίζονται από κάτω γιατί έχουν 

διαφορετική χρέωση) και σε ποιο τμήμα θα είναι οι θέσεις που θέλετε (στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα, έχει μόνο στην πλατεία). 

 

 

Στο επόμενο βήμα βάζετε τα στοιχεία σας και πατάτε «Αγορά». 
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Η διαδικασία ολοκληρώνεται, αφού βεβαιωθείτε για την ορθότητα των 

επιλογών σας και αφού δώσετε τα στοιχεία που αφορούν την πιστωτική 

κάρτα στην οποία θα γίνει η χρέωση. 

Αν προσέξετε, πάλι βρίσκεστε σε ασφαλή σύνδεση https://  (βλέπε βελάκι) 

Καλές Αγορές! 
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-Εξερευνήστε ηλεκτρονικά καταστήματα που πουλάνε διαφορετικά προϊόντα 

ή υπηρεσίες. 

-Βρείτε το ίδιο προϊόν σε δύο διαφορετικά καταστήματα και συγκρίνετε τις 

τιμές τους. 

-Αναζητείστε τους όρους και τις χρεώσεις των μεταφορικών. 

-Βάλτε στο «καλάθι» σας μερικά προϊόντα και προχωρήστε την συναλλαγή. 

  

  Ασκήσεις 
 



ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 

106 
 

 



© 2011 FONDAZIONE MONDO DIGITALE / 50και ΕΛΛΑΣ

FONDAZIONE MONDO DIGITALE
www.mondodigitale.org 

50και ΕΛΛΑΣ
www.50plus.gr

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

eGov-GR_covers.pdf   1   10/14/12   2:04 AM


