
  

“Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ V– 20/1/2014 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΤΣΚΟΓΛΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ – MSc ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – BLOGGER – VIDCASTER 

evoutskoglou@gmail.com 

www.divcast.gr 
Το έργο αυτό βρίσκεται υπό άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη-Εμπορική 3.0 Ελλάδα 

mailto:evoutskoglou@gmail.com
http://www.divcast.gr/
http://www.serrelib.gr/
http://www.creativecommons.gr/?page_id=114


Με τον όρο  ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) χαρακτηρίζεται γενικά η εισαγωγή των 
Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Υπολογιστών στη Δημόσια Διοίκηση και οι νέες διοικητικές 
πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές εισήγαγαν.  -Πηγή: Wikipedia 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση πρέπει να υπηρετεί:  
Οργάνωση – Ενημέρωση – Εξυπηρέτηση - Πρόοδο 

http://www.egovplan.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7


Τι αλλάζει για τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις 

 Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 

 Ηλεκτρονική Επικοινωνία με τους φορείς του Δημοσίου 

 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο 

 Ηλεκτρονικές Πληρωμές 

 Πρόσβαση σε χρήσιμη και οργανωμένη πληροφορία μέσω των δικτυακών τόπων 

 Ηλεκτρονική εγγραφή για πρόσβαση σε υπηρεσίες 

 Ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων 

 Ελεύθερη Διάθεση Δημόσιων Δεδομένων 

 Συμμετοχή στη βελτίωση λειτουργιών και υπηρεσιών 



C2G 

G2G 

G2C 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες    Ηλεκτρονική Πληροφόρηση    Ηλεκτρονική Διαβούλευση 

G2C : Government to Citizen 

G2G : Government to Government 

C2G : Citizen to Government 



http://www.slideshare.net/ediva/ss-27192543
http://www.slideshare.net/ediva/ss-28397275
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 

 

Καμία διαδικασία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δε μπορεί να είναι Διαφανής και 
Αποτελεσματική, εάν δεν έχει υπάρξει ενημέρωση του συνόλου των δυνητικών 

συμμετεχόντων  σε αυτή. 

Αποτελεί Υποχρέωση κάθε Πολίτη και όχι μόνο Υποχρέωση της Πολιτείας, η Ενημέρωση για 
τις διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 



http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html


ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/
http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/whyRegister


Open    Data 

 
Γνωρίζετε πως τα Ανοικτά 
Δεδομένα σχετίζονται με 
τα Προσωπικά Δεδομένα; 
 

 
Γνωρίζετε τι είναι 
τα Linked Data; 
 

 
Έχετε σκεφτεί ποια 
Δημόσια Δεδομένα θα 
έπρεπε να είναι Ανοικτά; 
 

Έχετε σκεφτεί πού και πώς 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
δεδομένα που δίνετε;  

 
Γνωρίζετε τι είναι 
τα Big Data; 
 

http://www.epset.gr/el/content/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
http://www.youtube.com/watch?v=CO2mGny6fFs
http://www.youtube.com/watch?v=CO2mGny6fFs
http://www.youtube.com/watch?v=CO2mGny6fFs


http://geodata.gov.gr/geodata/


Η Ανοικτή Διακυβέρνηση (OpenGov) 

στην Ελλάδα έχει νομοθετηθεί από το 

άρθρο 85 του Κανονισμού της Βουλής 

το οποίο έχει ως αντικείμενο  την 

κατάθεση και το περιεχόμενο νομοσχεδίων 

και προτάσεων νόμων και προβλέπει την 

τυπική υποχρέωση διαβούλευσης.  

e-Deliberation = Η Συμμετοχή μας [θα πρέπει να] έχει Αξία στη Λήψη Αποφάσεων 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/article-85/
http://www.opengov.gr/home/


http://www.opengovpartnership.org/


http://www.opengov.gr/ogp/?p=8
http://www.opengovpartnership.org/
http://www.opengovpartnership.org/country/greece


Όλες οι αποφάσεις δεν δύναται να 

εκτελεστούν αν δεν αναρτηθούν στον 

δικτυακό τόπο της Διαύγειας.  

Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε 

απόφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό 

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο 

οποίος την πιστοποιεί. 

Διαύγεια = Ο Έλεγχος για Διαφάνεια είναι Ευθύνη του Πολίτη 

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


http://dpe.damt.gov.gr/index.php/support/3-guides/148-2013-12-11-pdf-.html


http://ogp.opengov.gr/




Ο Πολίτης της Ψηφιακής Εποχής πρέπει: 

α) Να γνωρίζει να χρησιμοποιεί e-banking,  

β) Να γνωρίζει πώς και από πού να ενημερωθεί,  

γ) Να γνωρίζει πώς και πού μπορεί να παρέμβει 



http://publicspending.net/greece/home
http://opengov.ellak.gr/


Κάθε Έλληνας πολίτης οφείλει να ενημερώνεται από κάθε υπαρκτό διακυβερνητικό 
διαδικτυακό μέσο, όσο ανοργάνωτη και αν είναι η πληροφορία. 

Ενημερώνομαι Επεμβαίνω Διορθώνω 

Κάθε Έλληνας πολίτης οφείλει να εκμεταλλεύεται κάθε ηλεκτρονική δυνατότητα που του 
παρέχεται ώστε να εξυπηρετείται χωρίς ταλαιπωρία. 

Δυνατότητες 

Εκμετάλλευση 

Διορθώσεις 

Βελτίωση 

Τεχνολογία 



http://www.slideshare.net/tsiavos/ogp2013-17-1213finpdf?from_search=1


Το θέμα μας 
αφορά όλους. 

Γνωρίζετε τι 
είναι το 
crowdsourcing; 

http://el.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing


http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=573:egov&catid=12:erga&Itemid=45
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ΤΑ  ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ  ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ  ΑΦ ΟΡΟΎΝ :   

Α)  Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉ  ΕΠΙΠΟΛΑΙΌΤΗΤΑ ,   

Β)  Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΉ  ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΊΑ/ ΑΔΑΗΜΟΣΎΝΗ  ,   

Γ)  Α ΠΟΤ ΥΧΊΑ  ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΟΛΊΤΗ  

 



  

Ευχαριστώ θερμά τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, τους συμπολίτες μου 
που με τίμησαν με την παρουσία τους καθώς και τους χρήστες του διαδικτύου που 

στήριξαν την προσπάθεια μου. 
Στόχος μου ήταν να ενημερώσω και να προβληματίσω 

για την Πραγματικότητα του Διαδικτύου. 

Ειρήνη Βουτσκόγλου 
http://www.linkedin.com/in/evoutskoglou 

Όλες οι παρουσιάσεις της Δράσης: Η Πραγματικότητα του Διαδικτύου 
Είναι δημοσιευμένες στο slideshare. 

http://www.linkedin.com/in/evoutskoglou
http://www.slideshare.net/ediva/
http://www.serrelib.gr/

