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Επιτελική Σύνοψη 
Η εποχή της παγκοσμιοποίησης και του ψηφιακού κόσμου έχει δημιουργήσει ένα νέο 
είδος κοινωνίας της πληροφορίας και οικονομίας βασισμένης στη γνώση, τα οποία 
αλλάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτό επιδρά σε πολλούς τομείς όπως στην 
πολιτική, στα οικονομικά και στην κοινωνία. Η τεχνολογία της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (Information and Communication Technology, ICT), θεωρείται ένα 
πανίσχυρο εργαλείο που παίζει βασικό ρόλο σ’ αυτές τις αλλαγές. Παρέχει έναν 
εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών μέσω ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να οδηγήσουν στη διαφάνεια της κυβερνητικής 
διαχείρισης στο δημοκρατικό κόσμο. Ο όρος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Electronic 
Government, επίσης γνωστός και ως e-gov) αναφέρεται στη χρήση των τεχνολογιών της 
πληροφορικής και των υπολογιστών ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών, 
παροχή υπηρεσιών και πραγματοποίηση συναλλαγών με πολίτες, επιχειρήσεις και άλλα 
σκέλη της κυβέρνησης. 

Επίσης, η ευρεία χρήση του Διαδικτύου έχει οδηγήσει στην ανάδειξη μιας ποικιλίας 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, γνωστών ως “e-services”. Τα Ηλεκτρονικά Εισιτήρια, ή αλλιώς 
“e-Tickets”, αποτελούν παράδειγμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Γενικά μιλώντας, τα 
ηλεκτρονικά εισιτήρια είναι αντίστοιχα με τα έντυπα εισιτήρια και αποδεικνύουν ότι ο 
κάτοχός τους έχει πληρώσει ή δικαιούται μια υπηρεσία, όπως παραδείγματος χάριν 
είσοδο σε μέρος διασκέδασης, αναβάθμιση λογισμικού μέσω internet, χρήση κάποιου 
μέσου μαζικής μεταφοράς. Τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια εμφανίζονται επίσης 
σε συστήματα διαχείρισης ροής πελατών για ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των μεγάλων ουρών και χρόνων 
αναμονής. Τέτοιες περιπτώσεις είναι τράπεζες, φαρμακεία, ταχυδρομεία, νοσοκομεία, 
εμπορικά κέντρα, αστυνομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης εισέρχεται στο χώρο υποδοχής, λαμβάνει ένα εισιτήριο και 
μπαίνει σε μια ουρά αναμονής μέχρι να έρθει η ώρα εξυπηρέτησής του οπότε και 
ειδοποιείται να προσέλθει στο χώρο εξυπηρέτησης. Τα συστήματα αυτά, παρά τα 
πλεονεκτήματα που έχουν, παρουσιάζουν κάποιες ελλείψεις οι οποίες μπορούν να 
συνοψιστούν στις εξής: 

 Ο πελάτης πρέπει να προσέλθει στο χώρο υποδοχής για να λάβει το εισιτήριο, δεν 
υπάρχει δηλαδή κάποιο σύστημα παραγωγής ηλεκτρονικών εισιτηρίων ώστε ο 
πελάτης να λαμβάνει ηλεκτρονικά εισιτήρια πριν μεταβεί στους χώρους του 
οργανισμού ή της επιχείρησης. 

 Ο πελάτης πρέπει να περιμένει μέχρι να εξυπηρετηθεί στους χώρους αναμονής 
του οργανισμού ή της επιχείρησης μιας και δεν υπάρχει σύστημα με το οποίο να 
ενημερώνεται όποια στιγμή το θελήσει για τον ανανεωμένο χρόνο αναμονής του. 

Στον τομέα των τραπεζών, οι τραπεζικοί οργανισμοί παρέχουν ένα ευρύ σύνολο 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν διαδικτυακές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
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μέσω κινητών συσκευών και αφορούν οικονομικές συναλλαγές και υπηρεσίες 
πληροφόρησης. Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους δεν περιλαμβάνονται ωστόσο 
υπηρεσίες για ηλεκτρονική κράτηση θέσης, μέσω ηλεκτρονικών εισιτηρίων, στις ουρές 
αναμονής των υποκαταστημάτων τους, για τους πελάτες που θέλουν να εξυπηρετηθούν 
με αυτόν τον τρόπο. Επίσης δεν υπάρχουν υπηρεσίες που να ενημερώνουν τον κάτοχο 
ενός ηλεκτρονικού εισιτηρίου όποια στιγμή το θελήσει για τον ανανεωμένο χρόνο 
αναμονής του. 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα εφαρμογών για παραγωγή και εξυπηρέτηση Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων. Το 
ηλεκτρονικό αυτό σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών εισιτηρίων αναμονής 
και την εξυπηρέτηση των κατόχων τους σε ένα σύστημα εικονικών τραπεζών. Βασικές 
λειτουργίες του συστήματος είναι η δυνατότητα που δίνει στους χρήστες να αιτούνται 
ηλεκτρονικά εισιτήρια πριν μεταβούν στους χώρους εξυπηρέτησης μέσω διαδικτυακών 
εφαρμογών και εφαρμογών για φορητές συσκευές χειρός, όπως επίσης και η δυνατότητα 
που δίνει στους κατόχους των ηλεκτρονικών εισιτηρίων να ενημερώνονται οποιαδήποτε 
στιγμή θελήσουν, για τον τρέχοντα χρόνο αναμονής που αντιστοιχεί στο εισιτήριό τους. 
Το σύστημα αυτό αποτελεί μια από τις πρώτες προσπάθειες όχι μόνο στον τομέα των 
τραπεζικών οργανισμών αλλά στον ευρύτερο τομέα διαχείρισης ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων για ουρές αναμονής. 

Η δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής: 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή και παρουσίαση της έννοιας της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των διαστάσεών της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στις πολιτικές που εφαρμόζονται σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο γίνεται αναφορά στη στρατηγική i2010 και στην πρωτοβουλία e-Europe, ενώ σε 
εθνικό επίπεδο παρουσιάζεται το πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και η 
αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μας για το διάστημα 2007 – 2013. Στο κεφάλαιο αυτό 
παρουσιάζονται και κάποια παραδείγματα από το διεθνή χώρο, βέλτιστων πρακτικών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας σχετικά 
με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Παρουσιάζεται το «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας» και 
συγκεκριμένα η αρχιτεκτονική του πλαισίου και τα συστατικά του μέρη, καθώς και η 
έκθεση του World Economic Forum 2007 – 2008. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της έννοιας των Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων 
και των τομέων εφαρμογής τους. Πιο αναλυτικά παρουσιάζεται ο τομέας εφαρμογής που 
αφορά στη διαχείριση της ροής των πελατών, με παρουσίαση των δυο πιο γνωστών 
συστημάτων διεθνώς. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις υπηρεσίες που παρέχουν 
σήμερα οι τραπεζικοί οργανισμοί και δίνεται έμφαση στις κατηγορίες ηλεκτρονικών 
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υπηρεσιών, οι οποίες και παρουσιάζονται αναλυτικά. Στο τέλος του κεφαλαίου 
περιγράφεται η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα στον τομέα των ηλεκτρονικών 
τραπεζικών συναλλαγών. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εφαρμογών για 
Παραγωγή και Εξυπηρέτηση Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων που υλοποιήθηκε στα πλαίσια 
της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική 
του συστήματος και τα συστατικά του μέρη: η Βάση Δεδομένων, οι Μηχανισμοί 
Υπολογισμού Μέσου Χρόνου Αναμονής και Μέσου Χρόνου Εξυπηρέτησης, ο 
Διαδικτυακός Τόπος, η Τοπική Εφαρμογή PDA, οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες εξυπηρέτησης 
αιτήσεων Διαδικτυακού Τόπου και Τοπικής Εφαρμογής PDA, η Τοπική Εφαρμογή 
Προσομοίωσης Τραπεζών και η Διαδικτυακή Υπηρεσία εξυπηρέτησης αιτήσεων Τοπικής 
Εφαρμογής Προσομοίωσης Τραπεζών. Τέλος γίνεται μια σύνοψη των πλεονεκτημάτων 
του συστήματος και παρουσιάζονται προτάσεις μελλοντικής βελτίωσης. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την 
ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εφαρμογών για Παραγωγή και 
Εξυπηρέτηση Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων. 

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφία στην οποία βασίστηκε η συγγραφή 
της διπλωματικής εργασίας. 

Executive Summary 
The era of globalization or digital world has created a new kind of information society 
and knowledge-based economy, which change our human behavior. This has effects on 
many aspects such as politics, economic, and society. Information and Communication 
Technology (ICT) is claimed as the powerful tool which plays an important role on those 
changes. It provides an alternative channel for government and citizens’ communication 
of new services, e.g. providing information source, collaboration between stakeholders. 
Such e-Services could lead to transparency of government administration in democracy 
world. The term Electronic Government (e-Government) refers to the use of information 
and communication technology to provide and improve government services, 
transactions and interactions with citizens, businesses, and other arms of government. 

The widespread use of Internet has recently led to the emergence of a variety of electronic 
services, also known as “e-services”. Electronic tickets, or e-tickets, are an example of 
such a class of e-services. Generally speaking, e-tickets are the Internet counterpart of 
real-world tickets, and give evidence that the holder has paid or is entitled to some 
service (e.g., entering a place of entertainment, upgrading a software from the Internet). 
Paper and Electronic Tickets also appear in customer flow management systems for 
private and public organizations or enterprises, which face the problem of big queues 
and waiting times. Such cases include banks, pharmacies, post offices, hospitals, 
shopping malls, police stations, employment services. In these cases, customers enter the 
reception area, get a ticket and enter a waiting queue until their time to be served arrives. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
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That time, they are informed to enter the service area. These systems, despite their 
advantages, have a few deficiencies which are summarized below: 

 Customers have to enter the reception area in order to get a ticket. There exists no 
electronic tickets production system for customers to receive e-tickets before they 
arrive at the building. 

 Customers have to wait somewhere in the facilities of the organization or 
enterprise until they will be served, as there exists no system to inform them 
whenever they want about their refreshed waiting time. 

In regard of the banks sector, bank organizations provide a wide variety of e-services 
which include internet services and services for mobile devices. These services involve 
financial transactions and information services. However, banks e-services don’t include 
services for electronic reservations in waiting queues using e-tickets, for customers who 
want to be served in bank branches. Moreover, banks e-services don’t include services 
with which e-ticket holders can be informed whenever they want about their refreshed 
waiting time. 

In this thesis, an Applications Integrated System for Creating and Servicing e-Tickets was 
developed. The integrated system allows e-tickets creation and their holders’ service 
from a set of virtual banks. The system’s basic functionality includes e-tickets creation, 
via internet applications and applications for mobile devices, before customers reach the 
servicing area, as well as informing e-ticket holders, whenever they want, about their 
refreshed waiting time. The integrated system constitutes one of the first attempts, not 
only in the bank organizations sector, but in the wider sector of managing e-tickets for 
waiting queues. 

The thesis structure is organized as follows: 

The first chapter introduces and presents the concept of e-Government and its aspects. 

The second chapter includes a comprehensive reference to the European and National 
policies for e-Government. The European policies include the strategy i2010 and the e-
Europe initiative, while the national policies include the Operational Program of 
Information Society and developmental strategy for years 2007 – 2013. This chapter also 
includes best practices of e-Government in the international arena. 

The third chapter revolves around the current situation in our country regarding e-
Government. The “Greek Framework for e-Government Services Provision and 
Interoperability Templates” is presented and distinctly, the architecture and the various 
components of the framework, as well as the exhibition of the World Economic Forum 
2007-2008. 

The fourth chapter presents the concept of e-ticket and its application domain. Namely, 
the application sector concerning customer flow management is described, followed by 
the two most important systems worldwide. Next, the services provided by banks are 
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reported, laying emphasis on the categories of e-services, which are presented 
thoroughly. In the end of the chapter, the current status in the domain of electronic bank 
transactions in Greece is presented. 

The fifth chapter presents the Integrated System for Creating and Servicing e-Tickets 
which was developed for this thesis. More explicitly, the chapter presents the system 
architecture and all of its components: the Database, the Mean Waiting Time and 
Servicing Time Computing Mechanisms, the Web Site, the PDA Local Application, the 
Web Services for servicing requests made by the Web Site and the PDA Local 
Application, the Banks Simulation Local Application, the Web Service for servicing 
requests made by the Banks Simulation Local Application. In the end, the chapter 
summarizes the Integrated System’s advantages and presents proposals for future 
improvements. 

The sixth chapter presents the technologies being used for the development of the 
Integrated System for Creating and Servicing e-Tickets. 

The seventh chapter presents the bibliography in which the composition of this thesis 
was based. 
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1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

1.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Στις αρχές του νέου αιώνα, οι κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν ότι το Internet που είχε ήδη 
επικρατήσει στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με ανάλογο τρόπο και 
από το κράτος για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
άρχισε να αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης που ονομάστηκε 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αρχικά, αυτός ο όρος συνδέθηκε με τη χρήση του 
Διαδικτύου για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών του κοινού με το κράτος. Για 
παράδειγμα, ένας πολίτης θα μπορούσε να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, 
απευθείας, από το σπίτι του, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του υπολογιστή. Στη 
συνέχεια διαπιστώθηκε πως το Διαδίκτυο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για την 
ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες. Πολλοί 
άρχισαν να μιλούν για την αναβίωση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Όπως είναι γνωστό, 
στην αρχαία Αθήνα αναπτύχθηκε και άνθισε η άμεση δημοκρατία όπου οι πολίτες 
συγκεντρώνονταν στην Αγορά και συναποφάσιζαν για τα κοινά. Σήμερα, κατά ανάλογο 
τρόπο, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια εικονική "Αγορά" στο Διαδίκτυο, όπου οι 
πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διαβουλεύονται με τη διοίκησή τους ή και να 
ψηφίζουν για θέματα που τους αφορούν. 

Ο όρος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Electronic Government, επίσης γνωστός και ως e-
gov, ψηφιακή διακυβέρνηση) αναφέρεται στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής 
και των υπολογιστών ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών, παροχή 
υπηρεσιών και πραγματοποίηση συναλλαγών με πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους τομείς 
της κυβέρνησης. 

Σύμφωνα με επίσημο ορισμό της Ε.Ε:  

«Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές 
και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του 
κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων 
πολιτικών». 

Ο ορισμός αυτός καθορίζει δύο θεμελιώδεις αρχές: 

 Οριοθετεί τους στόχους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τρεις συγκεκριμένους 
τομείς. 

o Εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

o Βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών. 
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o Υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών. 

 Συνδέει άρρηκτα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ευρύτατες οργανωτικές 
αλλαγές στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης. 

Ο όρος «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» δημιουργήθηκε με τις γενικότερες πρακτικές, 
σύμφωνα με τις οποίες τοποθετείται το επίθετο «ηλεκτρονικό-ή» (“e”) με σκοπό να δώσει 
έμφαση στον ηλεκτρονικό τρόπο παραγωγής και διανομής των υπηρεσιών (ηλεκτρονικό 
εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονική μάθηση κλπ.). Η Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση μπορεί να εφαρμοστεί από το νομοθετικό σώμα, το δικαστικό σώμα, ή τη 
διοίκηση, προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική ικανότητα, η παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών ή διαδικασιών μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης. Τα βασικά μοντέλα 
παροχής υπηρεσιών είναι [1]: 

 Κυβέρνηση προς Πολίτη (Government to Citizen – G2C) 

 Κυβέρνηση προς Επιχειρήσεις (Government to Business – G2B) 

 Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση (Government to Government – G2G) 

 Κυβέρνηση προς Υπαλλήλους (Government to Employees – G2E) 

Σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία αλληλεπίδρασης, λαμβάνουν χώρα τέσσερα είδη 
δραστηριοτήτων [2]: 

 Παροχή Πληροφοριών Μέσω Διαδικτύου 

 Αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα σε μια κρατική υπηρεσία και τον πολίτη, την 
επιχείρηση, μια άλλη κρατική υπηρεσία. Σε αυτό το μοντέλο οι χρήστες μπορούν 
να προχωρήσουν σε διάλογο με την κρατική υπηρεσία και να δημοσιεύσουν 
προβλήματα, σχόλια ή αιτήσεις. 

 Διεξαγωγή Συναλλαγών, π.χ. υποβολή επιστροφής φόρου 

 Ηλεκτρονική Δημοκρατία, π.χ. Online δημοσκοπήσεις, ψηφοφορίες, καμπάνιες 

Τα βασικότερα προσδοκώμενα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
περιλαμβάνουν μεγαλύτερη απόδοση, βελτιωμένες υπηρεσίες, καλύτερη πρόσβαση στις 
δημόσιες υπηρεσίες, μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα [3]. 

Παρόλο που η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συχνά θεωρείται ως «online διακυβέρνηση» ή 
«διακυβέρνηση βασισμένη στο διαδίκτυο», πολλές μη διαδικτυακές τεχνολογίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως: το τηλέφωνο, το fax, 
τα PDAs, τα SMS, τα MMS, ασύρματα δίκτυα και υπηρεσίες, Bluetooth, CCTV (closed-
circuit television), συστήματα εντοπισμού, RFID (radio-frequency identification), 
διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας, ταυτότητες, έξυπνες κάρτες, τεχνολογία σταθμών 
ψηφοφορίας (για offline ηλεκτρονικές ψηφοφορίες), τηλεοπτική και ραδιοφωνική 
παροχή υπηρεσιών διακυβέρνησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), online chats και 
τεχνολογίες άμεσων μηνυμάτων. Υπάρχουν επίσης υποκατηγορίες της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, βασισμένες στην τεχνολογία, όπως η κινητή ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
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(m-government) και η g-government (εφαρμογές GIS (Global Information System)/GPS 
(Global positioning System) για ηλεκτρονική διακυβέρνηση). 

Υπάρχουν δύο φιλοσοφικές αντιλήψεις σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Για 
μερικούς η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι «η εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στη λειτουργία της διακυβέρνησης». Αυτή η αντίληψη εστιάζει 
στην πρακτική αποδοτικότητα και στη μείωση του κόστους, όπως αυτές που μπορούν για 
παράδειγμα να προέλθουν από την ηλεκτρονική κατάθεση της φορολογικής δήλωσης και 
τον ηλεκτρονικό εφοδιασμό. Για κάποιους άλλους, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει τη 
δυναμική να «βελτιώσει τη δημοκρατική συμμετοχή» και να «υπερκεράσει τη πολιτική 
αποστασιοποίηση». Η αντίληψη αυτή εστιάζει σε πρωτοβουλίες που θα φέρουν την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων μορφών διακυβέρνησης και του πολίτη σε νέα 
επίπεδα. 

1.1.1 Κινητή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Η Κινητή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Mobile Government - mGovernment) είναι μια 
επέκταση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κινητές πλατφόρμες, όπως επίσης και η 
στρατηγική χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών διακυβέρνησης που είναι δυνατή μόνο 
με χρήση κινητών τεχνολογιών, φορητών υπολογιστών, προσωπικών ψηφιακών βοηθών 
(PDAs) και υποδομής ασύρματου internet. 

Οι υπέρμαχοι της κινητής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υποστηρίζουν ότι μπορεί να 
βοηθήσει στο να καταστήσει διαθέσιμες τις υπηρεσίες δημόσιων πληροφοριών και 
διακυβέρνησης «οποτεδήποτε και οπουδήποτε» και ότι η ευρεία χρήση των κινητών 
συσκευών σήμερα αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη χρήση τους στις λειτουργίες της 
διακυβέρνησης. Ένα παράδειγμα που μπορεί να αναδείξει την ωφέλιμη χρήση των 
κινητών τεχνολογιών, θα ήταν η αποστολή μιας μαζικής ειδοποίησης σε πιστοποιημένους 
χρήστες μέσω «υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων» ή SMS για μια κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. 

Σύμφωνα με τα λόγια ενός υπέρμαχου της κινητής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του 
Ibrahim Kuchshu: «Όπως το η-επιχειρείν εξελίσσεται σε κινητό η-επιχειρείν, έτσι και η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση ακολουθεί την ίδια τάση με λίγες αλλά σημαντικές 
εφαρμογές κινητής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» [4]. 

Κάποια από τα πλεονεκτήματα της κινητής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι: 

 Επιπλέον άνεση και ευελιξία 

 Δυνατότητα για συμμετοχή από μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων μέσω των κινητών 
συσκευών απ’ ότι θα ήταν δυνατό μόνο μέσω του ενσύρματου internet. 

Κάποια ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση της κινητής Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης είναι: 

 Πρέπει να αναπτυχθούν ασύρματα και κινητά δίκτυα, η αντίστοιχη υποδομή, 
όπως επίσης και λογισμικό. 
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 Για να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών και η παροχή υπηρεσιών 
προσανατολισμένων στους πολίτες, οι κυβερνήσεις πρέπει να προσφέρουν εύκολη 
πρόσβαση στην πληροφορία που θα παρέχεται από την κινητή Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση σε διάφορες μορφές. 

 Οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων και οι κινητές συσκευές είναι ευάλωτες από 
κακόβουλες επιθέσεις, όπως επίσης και τα ασύρματα δίκτυα τα οποία 
χρησιμοποιούν δημόσιες συχνότητες για την αποστολή σημάτων. 

 Πολλές χώρες δεν έχουν ήδη υιοθετήσει την αντίστοιχη νομοθεσία για πρακτικές 
δεδομένων και πληροφοριών, η οποία να αναφέρεται στα δικαιώματα των 
πολιτών και στις ευθύνες της κυβέρνησης για την επεξεργασία της πληροφορίας. 

1.2 Συστημική Έναντι Μηχανιστικής Προσέγγισης 
Έχει πλέον κατά κόρον αποτυπωθεί ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι ένα 
μονοσήμαντο τεχνολογικό ζήτημα. Είναι περισσότερο ένα πολυσύνθετο πολιτικό, 
οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα με πληθώρα τεχνολογικών συνιστωσών. Η κλασική 
θεώρηση που προωθούσε τεχνολογικές υποδομές χωρίς να λαμβάνει υπόψη 
επιχειρησιακές ωφελιμότητες και κοινωνικές εξυπηρετήσεις πρέπει, επιτέλους, να 
εγκαταλειφθεί και να αντικατασταθεί από μια συστημική προσέγγιση με κύρια 
χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, τη διαλειτουργικότητα, την προστιθέμενη αξία που η 
τεχνολογική υποδομή επιφέρει στη λειτουργία κρατικών ή μη οργανισμών [5]. 

Επομένως, τα πληροφοριακά συστήματα κα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης πρέπει να θεωρούνται εξαρχής ως επιχειρησιακές υποδομές κρίσιμης 
λειτουργίας, οι οποίες σχεδιάζονται, λειτουργούν παραγωγικά και διοικούνται υπό 
όρους επιχειρησιακής ωφελιμότητας και έχοντας ως πρώτιστο μέλημα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα προς όφελος των χρηστών του συστήματος και πάνω από όλα των ίδιων 
των πολιτών. 

Για να γίνει περισσότερο εύληπτη η συστημική θεώρηση αρκεί ένα παράδειγμα από τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών έργων μεγάλης πολυπλοκότητας. Για την 
κατασκευή μιας γέφυρας ή την χάραξη ενός οδικού άξονα μεγάλης κυκλοφορίας 
συμπράττουν πολλές ειδικότητες μηχανικών και εκπονούνται μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Οι πολίτες που θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα ουδόλως ενδιαφέρονται 
για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ενώ αντιθέτως έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αυξημένες απαιτήσεις για τους δείκτες ωφελιμότητας που 
συνοδεύουν το υπό κατασκευή έργο, δηλαδή έχουν μέγιστη προσδοκία για τον χρόνο 
διέλευσης, την αποφυγή σπατάλης πόρων και την ικανοποίηση για την ποιότητα 
εξυπηρέτησης. 

Ένα έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οφείλει να ακολουθεί την ίδια περίπου 
μεθοδολογία. Απαιτείται η σύμπραξη πολλών ειδικοτήτων μεταξύ των οποίων, 
μηχανικών πληροφορικής, οικονομολόγων για να εκτιμηθεί η απόδοση της επένδυσης, 
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ειδικούς της διοικητικής επιστήμης για την καταγραφή των απαιτήσεων, ακόμα και 
νομικούς για την κατοχύρωση των προσωπικών δεδομένων. 

Σε αναλογία με τις περιβαλλοντικές μελέτες των τεχνικών έργων, τα έργα πληροφορικής 
θα πρέπει να συνοδεύονται από δείκτες κοινωνικής ωφελιμότητας, ώστε ο πολίτης – 
χρήστης του συστήματος να μπορεί να εκτιμήσει το βαθμό εξυπηρέτησης και 
ικανοποίησης των αναγκών του που θα του προσφέρει το σύστημα και να μην 
εγκλωβίζεται σε δυσνόητες τεχνοκρατικές προσεγγίσεις και άλλες τεχνικές ιδιαιτερότητες. 
Η εξώφθαλμη απουσία τέτοιων μελετών καθιστά τα πληροφοριακά συστήματα 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απρόσιτα στο ευρύ κοινό και δύσχρηστα. Οι πολιτικές και 
διοικητικές υπηρεσίες τα ερμηνεύουν ως αυτοσκοπό, θεωρώντας ως δεδομένο ότι θα 
τύχουν της αποδοχής εκ μέρους των πολιτών. 

Τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αναπτύσσονται στη χώρα μας εξακολουθούν 
να χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια, υπηρετούν την υψηλή εντροπία της διοικητικής 
γραφειοκρατίας και διατηρούν ύψιστο βαθμό αυτονομίας από άλλα πληροφοριακά 
χωρίς τις αναγκαίες συνεργίες και την απαραίτητη οριζόντια διαλειτουργικότητα. 
Ακολουθούν μια μηχανιστική προσέγγιση σχεδιασμού και υλοποίησης σε αντίθεση με 
την απαραίτητη λειτουργική δομή που να επιτρέπει την πολύπλευρη αξιοποίηση του 
δημόσιου πληροφοριακού πλούτου υπό καθεστώς μιας ολικής συστημικής 
αρχιτεκτονικής δομής, δηλαδή τα πληροφοριακά συστήματα φορολογίας, κοινωνικής 
ασφάλισης, τραπεζικών συναλλαγών, τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης δεν επικοινωνούν για αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών. 

Για την επιτυχία των στόχων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη ορισμένοι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας μεταξύ των οποίων: 

 Ισχυρή δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας και ισχυρή βούληση της υπηρεσιακής 
ηγεσίας σε ξεκάθαρους στόχους. 

 Συγκεκριμένες προτεραιότητες με κεντρικό μηχανισμό σχεδιασμού και 
αποκεντρωμένη υλοποίηση έργων. 

 Καθοριστική ενίσχυση των φορέων υλοποίησης με επιχειρησιακούς και τεχνικούς 
συμβούλους παρακολούθησης των έργων. Όπως στα τεχνικά έργα υποδομής, έτσι 
και στα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να εγκαθίστανται τεχνικοί 
σύμβουλοι επίβλεψης. 

 Επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών και διάχυση των καλών αποτελεσμάτων 
στο κοινωνικό σύνολο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δε 
συνιστά απλώς ένα πεδίο τεχνολογίας, ούτε απλώς ένα πεδίο εφαρμογής. Συνιστά 
βαθύτερα, ένα πεδίο ουσιαστικού μετασχηματισμού των σχέσεων της διοίκησης με τους 
πολίτες, με τις επιχειρήσεις, με τους εργαζόμενους και τελικά με τον ίδιο τον εαυτό της. 
Αυτός ακριβώς ο βαθύτατα μετασχηματιστικός χαρακτήρας της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης είναι που θεμελιώνει και το στόχο που ευαγγελίζεται, τη βελτίωση της 
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διοικητικής και της κρατικής λειτουργίας. Στόχο, στον οποίο αποδίδεται σήμερα μέγιστη 
προτεραιότητα, όχι μόνο στη χώρα μας ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πορεία προς την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση τα κρίσιμα ερωτήματα στα οποία πρέπει να δοθούν σαφείς 
απαντήσεις είναι: 

 Για ποιο λόγο επιδιώκουμε την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και για ποιο είδος 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είμαστε πραγματικά έτοιμοι; 

 Πηγάζουν οι προσδοκίες μας από ένα ξεκάθαρο όραμα, έχουν σαφείς 
προτεραιότητες; 

 Επιλέγουμε τα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τον καλύτερο τρόπο; 

 Πώς τα σχεδιάζουμε και τα διοικούμε, πώς διασφαλίζουμε την επιτυχία τους 
απέναντι στις εσωτερικές αντιστάσεις και πώς τη διαπιστώνουμε τελικά; 

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να παίρνουν απάντηση όχι μόνο σε 
επίπεδο θεωρητικής προσέγγισης και σχεδιασμού, αλλά και σε επίπεδο απτού έργου και 
αποτελέσματος. 

Η υπόθεση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν εξαντλείται στην ανάπτυξη κάποιων 
ηλεκτρονικών διεπαφών των δημόσιων υπηρεσιών με τους πολίτες. Όσο εύκολα, σωστά 
και γρήγορα και αν λειτουργήσουν οι ηλεκτρονικοί δίαυλοι, η ουσιαστική αξία που 
έχουμε να προσθέσουμε δε βρίσκεται στο μέσον, αλλά στο περιεχόμενο της εξυπηρέτησης. 
Πολύ λίγα θα σήμαινε για τους πολίτες το να έχουν να αντιμετωπίσουν την ηλεκτρονική 
γραφειοκρατία στη θέση της χάρτινης, τις ηλεκτρονικές σφραγίδες αντί για τις έντυπες. Η 
μεγάλη δυνατότητα που μας φέρνει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, είναι να δώσουμε ένα 
περιεχόμενο εξυπηρέτησης πιο απλό και ολοκληρωμένο. Είναι αδιανόητη η σημερινή 
διοικητική πολυπλοκότητα για διαδικασίες όπως η ανέγερση ενός σπιτιού, η ίδρυση μιας 
επιχείρησης, η έκδοση μιας σύνταξης. Οι διοικητικές υπηρεσίες πρέπει να γίνουν πιο 
απλές και ουσιαστικές, ξεκινώντας από τη διεπαφή με τους πολίτες και συνεχίζοντας στην 
εσωτερική τους λογική. Η δημόσια διοίκηση οφείλει να παύσει να κατακερματίζεται σε 
τυπικούς διαχωρισμούς ευθυνών και αρμοδιοτήτων, που δεν έχουν άλλο αποτέλεσμα από 
την αυτό-δικαίωση της γραφειοκρατίας. Ολόκληρος ο διοικητικός μηχανισμός θα πρέπει 
να ανασυνταχθεί, με βασικό κριτήριο οργάνωσης και συνεργασίας την από κοινού 
συμβολή στην εξυπηρέτηση. 

Ενδεικτικά, κάποιες ιδέες καινοτόμου χαρακτήρα για έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
με εξωστρεφή προσανατολισμό και υψηλή προστιθέμενη αξία, θα μπορούσαν να είναι: 

 Ίδρυση επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός ολίγων ημερών. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος προσφεύγει σε ένα και μόνο σημείο 
εξυπηρέτησης (one stop service), το οποίο υποχρεούται να επικοινωνήσει 
ηλεκτρονικά με κάθε άλλη δημόσια αρχή, η οποία συμπράττει ή συναινεί στην 
απαραίτητη έκδοση της άδειας λειτουργίας. 

 Ηλεκτρονική αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας μετά από κατάθεση υπεύθυνης 
δήλωσης σε ένα και μοναδικό σημείο αναφοράς. Η δήλωση αλλαγής κατοικίας 
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προωθείται από το μοναδικό αυτό σημείο σε κάθε άλλη αρχή, η οποία χρειάζεται 
να επικοινωνήσει με τους πολίτες. 

 Υποχρεωτική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ όλων των δημόσιων υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 Όλα τα υπουργεία και οι δημόσιοι οργανισμοί υποχρεούνται να δημοσιοποιούν 
σε συγκεκριμένο δικτυακό τόπο όλα τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων, 
υπουργικών αποφάσεων και νομοσχεδίων πριν υπογραφούν και τεθούν σε ισχύ. 
Η δημόσια αυτή διαβούλευση καθίσταται υποχρεωτική για να μειωθεί το υπαρκτό 
δημοκρατικό έλλειμμα στη λήψη των αποφάσεων. 

1.3 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Διαλειτουργικότητα 
Ο πιθανός χρήστης, πολίτης ή επιχείρηση, μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενός Φορέα της 
Δημόσιας Διοίκησης κατά την αλληλεπίδρασή του με την «Ηλεκτρονική Δημόσια 
Διοίκηση»: 

 δε χρειάζεται να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας, τη δομή και τις αρμοδιότητες 
των οργανωτικών μονάδων της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στην 
εξυπηρέτησή του, 

 πρέπει να έρχεται σε επαφή αποκλειστικά με το σημείο εκκίνησης της υπηρεσίας 
(κέντρο εξυπηρέτησης, δημόσιο πληροφοριακό σύστημα) και να παραλαμβάνει το 
αποτέλεσμα της υπηρεσίας από ένα σημείο εξόδου, χωρίς να εμπλέκεται σε 
ενδιάμεσα στάδια εξυπηρέτησης (one-stop shop), και 

 πρέπει να έχει συνεχή (online) ενημέρωση για τη ροή της πληροφορίας και τη 
λήψη των αποφάσεων που αφορούν στην υπόθεση που διεκπεραιώνει 
ηλεκτρονικά. 

Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των χρηστών από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
παρέχουν οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, είναι φανερό ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να 
παρέχονται από ένα πληροφοριακό σύστημα που υπερβαίνει τα όρια ενός φορέα. Το 
σύστημα αυτό θα πρέπει να μπορεί να συνδυάζει περιεχόμενο και λειτουργίες από τις 
επιμέρους διαδικτυακές υπηρεσίες των εμπλεκόμενων φορέων, με τρόπο διαφανή για τον 
τελικό χρήστη κάθε υπηρεσίας. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι προσπάθειες για 
την ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών ενημέρωσης & εξυπηρέτησης που καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. Οικονομικές Υπηρεσίες) ή στη 
βέλτιστη περίπτωση το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης. Οι διαδικτυακές αυτές πύλες 
είναι γνωστές με τον όρο Κυβερνητικές Διαδικτυακές Πύλες (Government Portals). 

Ωστόσο για να επιτευχθεί η δυναμική σύνθεση ετερογενών δεδομένων, λειτουργιών και 
υπηρεσιών που προέρχονται από διαφορετικούς Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και να 
καταστεί εφικτή η διάθεσή τους στους ενδιαφερόμενους απαιτείται η ολοκλήρωση και η 
διαλειτουργικότητα όλων των εμπλεκόμενων πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία 
εκτελούν τμήματα των διαφορετικών αυτών λειτουργιών, δεδομένου ότι μια συναλλαγή 
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σε ένα δημόσιο οργανισμό μπορεί να οδηγήσει ή/ και να απαιτεί αυτόματους ελέγχους 
στα δεδομένα άλλων οργανισμών. 

Ως διαλειτουργικότητα ορίζεται η ικανότητα των συστημάτων πληροφορικής και 
επικοινωνιών και των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζονται από αυτά να 
ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται πληροφορία και γνώση (“Interoperability 
means the ability of information and communication technology (ICT) systems and of the 
business processes they support to exchange data and to enable the sharing of 
information and knowledge”). Αντίστοιχος ορισμός για τη διαλειτουργικότητα δίνεται 
και από μία μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας, όπου ως 
διαλειτουργικότητα ορίζεται η ικανότητα ενός συστήματος ή μιας διαδικασίας να 
μοιράζεται και να χρησιμοποιεί πληροφορίες ή/ και λειτουργίες ενός άλλου συστήματος 
ή διαδικασίας (“Ability of a system or process to share and use the information and/or 
functionality of another system or process”). 

Οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ομαδοποιούνται ως προς το χρήστη της 
Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας στις εξής τρεις (3) κατηγορίες: 

1. Κυβέρνηση-προς-Κυβέρνηση (Government to Government - G2G): διαδικασίες 
που αφορούν στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημόσιων οργανισμών 
(εδώ ο χρήστης είναι κάποιος Φορέας ή Οργανισμός της Δημόσιας Διοίκησης). 

2. Κυβέρνηση-προς-Πολίτες (Government to Citizen - G2C): διαδικασίες που 
αφορούν στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημόσιων οργανισμών και των 
πολιτών (οι οποίοι αποτελούν και τους χρήστες των υπηρεσιών αυτής της 
κατηγορίας). 

3. Κυβέρνηση-προς-Επιχειρήσεις (Government to Business - G2B): υπηρεσίες των 
δημόσιων οργανισμών με τελικούς αποδέκτες (χρήστες υπηρεσίας) τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. 

Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης προς 
πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς ή οργανισμούς της Δημόσιας Διοίκησης 
προαπαιτεί τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των εν λόγω 
φορέων. Βασικά σημεία διαλειτουργικότητας (Εικόνα 1) αποτελούν τα εξής: 

 ανάμεσα σε φορείς της κεντρικής διοίκησης (υπουργεία και γενικές γραμματείες), 

 ανάμεσα σε φορείς της κεντρικής διοίκησης και σε φορείς και οργανισμούς της 
Περιφερειακής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ και Β’ 
βαθμού), 

 ανάμεσα σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (κεντρικής διοίκησης, περιφερειακής 
διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης) και 

o σε εποπτευόμενους φορείς και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα (π.χ. ασφαλιστικά ιδρύματα και ελεγκτικοί φορείς) 

o σε ενδιάμεσους φορείς και οργανισμούς (π.χ. τράπεζες και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα), και 



                           1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

o σε άλλες κυβερνήσεις και διεθνείς φορείς και οργανισμούς. 

 ανάμεσα σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (κεντρικής διοίκησης, περιφερειακής 
διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενους οργανισμούς) και στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

 
Εικόνα 1: Σημεία Λειτουργικότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων της 
Δημόσιας Διοίκησης εξετάζεται και αναλύεται υπό τρία (3) διαφορετικά πρίσματα 
(Εικόνα 2): 

 την Οργανωσιακή Διαλειτουργικότητα, η οποία αναφέρεται στον καθορισμό 
στόχων, τη διαμόρφωση διαδικασιών και την επίτευξη συνεργασίας των φορέων 
που επιδιώκουν ανταλλαγή πληροφοριών και ίσως έχουν διαφορετικές εσωτερικές 
δομές και διαδικασίες. Επιπλέον στοχεύει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της 
κοινότητας των χρηστών προσφέροντας υπηρεσίες αναγνωρίσιμες, προσβάσιμες 
και επικεντρωμένες στις ανάγκες του χρήστη. Η Οργανωσιακή 
Διαλειτουργικότητα διασφαλίζεται μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων 
και μέσω γενικών συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. 

 τη Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα, η οποία αφορά στη διασφάλιση ότι η 
ακριβής έννοια/ σημασία των ανταλλασσόμενων πληροφοριών είναι κατανοητή 
από οποιαδήποτε εφαρμογή. Η επίτευξη διαλειτουργικότητας σε σημασιολογικό 
επίπεδο επιτρέπει στα συστήματα να συνδυάζουν τις πληροφορίες με εκείνες από 
άλλες πηγές και να τις επεξεργάζονται αποτελεσματικά. Η Σημασιολογική 
Διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται ορίζοντας και υιοθετώντας κοινό λεξιλόγιο 
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και ορολογία σε όλα τα συστήματα και υπηρεσίες. Ο ορισμός και η συντήρηση 
ενός τέτοιου «λεξικού» γίνεται συνήθως από μια κεντρική υπηρεσία. 

 την Τεχνική Διαλειτουργικότητα, η οποία ορίζεται ως η ικανότητα μεταφοράς 
και χρησιμοποίησης της πληροφορίας με ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο 
μεταξύ συστημάτων πληροφορικής και οργανισμών. Το επίπεδο αυτό αφορά σε 
τεχνικές προδιαγραφές για την αποθήκευση, δόμηση, μεταφορά, παρουσίαση και 
ασφάλεια δεδομένων και υπηρεσιών. Η Τεχνική Διαλειτουργικότητα 
αντιπροσωπεύει τη διαλειτουργικότητα των υποδομών και του λογισμικού. 

 
Εικόνα 2: Διαστάσεις και Επίπεδα Διαλειτουργικότητας 

Πρέπει να τονιστεί ότι η διαλειτουργικότητα σε επίπεδο συστημάτων δεν μπορεί να 
επιτευχθεί, εάν πρώτα δεν έχει διασφαλιστεί σε επίπεδο διαδικασιών και 
πληροφορίας/δεδομένων. Παράλληλα, φορείς που δε διαθέτουν πλήρη μηχανογραφική 
υποστήριξη όλων των διαδικασιών τους μπορούν να καταστούν διαλειτουργικοί είτε 
μόνο σε επίπεδο διαδικασιών, ή σε επίπεδο διαδικασιών και δεδομένων, μέσα από τη 
χρήση ειδικών Intranets ή εφαρμογών ASP. 
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2 Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική για 
την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

2.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Το διεθνές περιβάλλον των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
κρίνεται ως άκρως ανταγωνιστικό. Στην Ευρώπη πραγματοποιείται περίπου το ένα τρίτο 
των παγκόσμιων πωλήσεων ΤΠΕ γεγονός που μας κάνει να συμπεραίνουμε ότι οι 
επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία είναι καθοριστικής σημασίας ώστε ο τομέας των 
ΤΠΕ να συνεχίσει να παρέχει απασχόληση και ανάπτυξη τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα. 

Ο ρόλος των ΤΠΕ στην παραγωγικότητα των οικονομιών αλλά και στην καθημερινή ζωή 
των πολιτών αυξάνεται σημαντικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δυναμική που χαρακτηρίζει 
το συγκεκριμένο τομέα είναι προφανής, ενώ ο ανταγωνισμός, κυρίως από ΗΠΑ και 
Ιαπωνία, ιδιαιτέρως σκληρός. Η στροφή στις ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι εμφανής, 
καθώς η πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες έχει αυξηθεί σημαντικά. Αντίστοιχη 
αύξηση παρατηρείται και στην on-line διαθεσιμότητα δημόσιων υπηρεσιών, ενώ 
αντίθετα, η χρήση των ΤΠΕ από επιχειρήσεις αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό, 
δημιουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις προβλήματα ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις.  

Αντίστοιχα, η κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με το ρόλο των ΤΠΕ βελτιώνεται μεν, 
αλλά απαιτεί συνεχή εντατικοποίηση της προσπάθειας, προκειμένου να επιτευχθεί η 
ψηφιακή σύγκλιση. Το ποσοστό πρόσβασης στο Διαδίκτυο των νοικοκυριών και η χρήση 
ηλεκτρονικών εφαρμογών και ευρυζωνικών υπηρεσιών, αν και βελτιωμένα σε σχέση με 
το παρελθόν, κρίνονται ως χαμηλά κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Η κατάσταση 
είναι συγκριτικά καλύτερη για τις επιχειρήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά στη διαθεσιμότητα 
των απαραίτητων υποδομών και λιγότερο σε ό,τι αφορά στη δυναμική χρησιμοποίηση 
των νέων τεχνολογιών. Επιπρόσθετα, έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια 
διείσδυσης των ΤΠΕ στις δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως για την παροχή ψηφιακών 
υπηρεσιών. Η χρήση τους αναμένεται να επεκταθεί έως το 2008, συνδυαζόμενη και με την 
αύξηση της αξιοποίησης του Διαδικτύου από τους πολίτες. Παράλληλα οι δημόσιοι 
οργανισμοί έχουν διάφορες πτυχές που τις διαφοροποιούν από τις επιχειρήσεις. Η 
αναδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και η εισαγωγή νέων διαδικασιών σχετίζεται 
με πολύ διαφορετικούς παράγοντες όπως η πολιτική, οι νόμοι, η εθνική ασφάλεια, τα 
προσωπικά δεδομένα των πολιτών και άλλα. Η αυστηρή και άκαμπτη γραφειοκρατική 
οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών χάνει σιγά-σιγά το νόημα της σε μια δυναμική 
αγορά όπως η σημερινή. 
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2.1.1 Στρατηγική της Λισσαβόνας- Στρατηγική i2010  
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας αποτελεί μία δέσμευση – συμφωνία των Ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων, με σκοπό να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε έναν ενιαίο στόχο. Ο 
στόχος αυτός είναι να γίνει η Ε.Ε. η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της 
γνώσης παγκοσμίως, μία οικονομία που θα χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη, κοινωνική 
συνοχή, σεβασμό προς το περιβάλλον και πλήρη απασχόληση. Η Στρατηγική της 
Λισσαβόνας αποτυπώνει τις προτεραιότητες και προτείνει κατευθύνσεις, στις οποίες θα 
πρέπει να κινηθούν οι μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ειδικότερα 
προβλήματα του κάθε κράτους μέλους. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ΤΠΕ, στην 
εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου στη χρήση τους, καθώς και στην 
επιχειρηματικότητα. Συνεπώς οι στρατηγικές ΤΠΕ που αναπτύσσονται σε Ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο αποτελούν βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας 
για ανάπτυξη και απασχόληση. 

Το Μάιο του 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδρίασε στη Λισσαβόνα και προετοίμασε 
το σχέδιο δράσης της ΕΕ ως το 2010, το οποίο και έγινε γνωστό ως "Στρατηγική της 
Λισσαβόνας".  

Οι στόχοι όσο απλοί και αν ακούγονταν, τόσο δύσκολοι ήταν στην ουσία τους. Αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας, άνοδος της παραγωγικότητας, βελτίωση του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού προσώπου, ελαχιστοποίηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Πίσω από όλους 
αυτούς τους στόχους βρίσκονταν και βρίσκεται η τεχνολογία, γι’ αυτό και τον Ιούνιο του 
2000, στη Φέιρα, ανακοινώθηκε η Πρωτοβουλία eEurope - με χρονικό ορίζοντα το 2002 
αρχικά και έπειτα το 2005 - που χαρτογραφούσε την τεχνολογική στρατηγική της ΕΕ. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από μια πενταετία e-προσπάθειας στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας eEurope, διαπίστωσε ότι η πορεία της προς τους στόχους του 2010 θα 
έπρεπε να επαναπροσδιοριστεί. Η πρωτοβουλία eEurope έδωσε ό,τι είχε να δώσει, αλλά 
τα αποτελέσματά της δεν ήταν επαρκή. Διάφορες μετρήσεις, έρευνες και μελέτες 
υπέδειξαν ότι η Ευρώπη δεν αξιοποιεί στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις νέες τεχνολογίες, 
ενώ δεν πραγματοποιεί και τις αναγκαίες, βάσει στόχων, επενδύσεις σε έρευνα και 
ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Αποχαιρετώντας, λοιπόν, το πρόθεμα "e", η ΕΕ παρουσίασε τη στρατηγική i2010 που 
κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την αγορά, τις επενδύσεις και την ποιότητα 
ζωής. 

Το πρόθεμα i περιλαμβάνει τρεις ερμηνείες, οι οποίες αξίζει να αναφέρουμε ότι 
ταυτίζονται σε σημαντικό βαθμό με τις προτάσεις που είχε καταθέσει η δική μας Ειδική 
Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας: 

 H πρώτη ερμηνεία-στόχος ("internal market for information services") αφορά στη 
δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου για την ΚτΠ, όπου η τεχνογνωσία και 
η τεχνολογία θα διαχέονται με μεγαλύτερη ταχύτητα και θα αξιοποιούνται από 
όλους τους πολίτες. 
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 Η δεύτερη ερμηνεία-στόχος ("investment in ICT innovation for competitiveness") 
επικεντρώνεται στο ζήτημα των επενδύσεων για την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και αφορά κυρίως στην άνοδο της 
ανταγωνιστικότητας τόσο των κρατών-μελών όσο και συνολικά της ΕΕ. 

 H τρίτη και τελευταία ερμηνεία-στόχος ("inclusion and better quality of life") 
αφορά στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες, 
καθώς και στην αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού με 
όχημα πάντα την ΚτΠ. 

Η στρατηγική i2010 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και προσδιορίζει τα βασικά ορόσημα. Τα κυριότερα σημεία είναι: 

1. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο επίκεντρο. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μετά το 2005, θα απευθύνεται αποκλειστικώς στους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις για να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους: 

 Για τη διαβίωση, την εργασία και την επιχειρηματικότητά τους στην Ευρώπη. 

 Ως χρήστες των διοικητικών υπηρεσιών, ως φορολογούμενοι και ως συμμέτοχοι 
στη δημοκρατία. 

Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζουν τις διαδικασίες τους από τη σκοπιά του 
χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις, οι 
προτεραιότητες και οι προτιμήσεις κάθε μεμονωμένης κατηγορίας χρηστών. 

2. Ηλεκτρονική αναγνώριση των χρηστών και αυθεντικοποίηση των συναλλαγών. 

Οι επικοινωνίες και οι συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις δημόσιες 
υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυθεντικότητα των συμβαλλόμενων μερών, την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις θεσμικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
νόμιμων διοικητικών συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, ορίζεται ότι: 

Μέχρι το 2010, θα αναπτυχθούν συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο (online) σε 
ολόκληρη την Ευρώπη με τη βοήθεια ενός πανευρωπαϊκού διαλειτουργικού 
συστήματος αναγνώρισης και αυθεντικοποίησης των συναλλαγών. 

3. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για όλους. 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα ηλεκτρονικά προϊόντα θα έχουν αξία, εάν και μόνον 
εάν όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε αυτά. Όλοι πρέπει να 
συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία της γνώσης, χωρίς γεωγραφικούς, οικονομικούς και 
πολιτισμικούς αποκλεισμούς. Το νέο ευρωπαϊκό όραμα είναι: 

Μέχρι το 2010 δεν θα υπάρχει κανένας πολίτης παραμερισμένος από την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση. 

4. Αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δίνει την ευκαιρία για τη δημιουργία παραγωγικών και 
αποτελεσματικών δημόσιων διοικήσεων και επομένως, θα πρέπει σε ό,τι αφορά την: 
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 Αποδοτικότητα: Μέχρι το 2010, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα πρέπει να 
αυξήσει την αποδοτικότητα σε ποσά που αντιστοιχούν με το 1% του Ακαθάριστου 
Εθνικού Εισοδήματος. 

 Αποτελεσματικότητα: Μέχρι το 2010, οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να διαθέτουν 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

5. Ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες. 

Τα κράτη πραγματοποιούν προμήθειες που αντιστοιχούν με το 15% του Ακαθάριστου 
Εθνικού Εισοδήματος και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να συνεισφέρει στη 
βελτίωση των διαδικασιών των δημόσιων προμηθειών. Ο στόχος στον τομέα αυτόν είναι: 

Μέχρι το 2010, οι κρατικές προμήθειες πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά έτσι ώστε όλες 
οι εταιρίες να μπορούν να συμμετέχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς. 

6. Διασυνοριακές υπηρεσίες. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, 
κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών και να συμβάλει στη 
δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης. Έτσι, το επόμενο ορόσημο είναι: 

Μέχρι το 2010, πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ευρωπαϊκές διασυνοριακές εφαρμογές για 
την πρόνοια, την ανεύρεση εργασίας, την απόκτηση αδειών, την ίδρυση νέων 
εταιριών, την απόδοση του ΦΠΑ κ.λπ. 

2.1.2 Η πρωτοβουλία e-Europe 
Η Κοινωνία της Πληροφορίας διαθέτει μεγάλο αναξιοποίητο δυναμικό για τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας και της ποιότητας της ζωής. Το δυναμικό αυτό αυξάνεται χάρις 
στις τεχνολογικές εξελίξεις της ευρυζωνικής τεχνολογίας και της πολυπλατφορμικής 
πρόσβασης, δηλαδή της δυνατότητας σύνδεσης με το Διαδίκτυο με άλλα μέσα εκτός του 
προσωπικού υπολογιστή, όπως η ψηφιακή τηλεόραση και οι συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας τρίτης γενιάς. Με τις εξελίξεις αυτές διανοίγονται σημαντικές οικονομικές 
και κοινωνικές δυνατότητες. Οι νέες υπηρεσίες, εφαρμογές και περιεχόμενο θα 
δημιουργήσουν νέες αγορές και θα παράσχουν τα μέσα για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, κατά συνέπεια και της μεγέθυνσης, και της απασχόλησης σε ολόκληρη 
την οικονομία. Θα εξασφαλίσουν επίσης στους πολίτες ευκολότερη πρόσβαση σε 
εργαλεία πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Με το σχέδιο e-Europe 2005 εφαρμόζονται διάφορα μέτρα που απευθύνονται 
ταυτόχρονα και στις δύο πλευρές της εξίσωσης. Στην πλευρά της ζήτησης, προβλέπονται 
δράσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική υγεία, την ηλεκτρονική 
μάθηση και το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη νέων 
υπηρεσιών. Στην πλευρά της προσφοράς, δράσεις που αφορούν την ευρυζωνική 
τεχνολογία και την ασφάλεια αναμένεται ότι θα προωθήσουν την εξάπλωση της 
υποδομής. 
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Η στρατηγική της Λισαβόνας δεν περιορίζεται απλώς στην παραγωγικότητα και την 
ανάπτυξη, αλλά αφορά επίσης την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Το σχέδιο 
eEurope 2005 θέτει τους χρήστες-πολίτες στο επίκεντρο. Θα ενισχύσει τη συνοχή, θα 
προσφέρει ευκαιρίες για όλους και θα βελτιώσει τις δεξιότητες. Περιέχει μέτρα που 
αφορούν την ηλεκτρονική ένταξη (καταπολέμηση του ηλεκτρονικού αποκλεισμού) σε 
όλες τις γραμμές δράσης. Ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αυτού 
είναι η εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών σε πολλαπλές πλατφόρμες. Είναι γενικά 
αποδεκτό ότι δεν πρόκειται όλοι να θελήσουν να αποκτήσουν προσωπικό υπολογιστή. Η 
εξασφάλιση ότι οι υπηρεσίες, ιδίως οι διαδικτυακές υπηρεσίες δημοσίων φορέων, 
διατίθενται μέσω διαφόρων εναλλακτικών καναλιών, όπως οι τηλεοπτικές συσκευές ή τα 
κινητά τηλέφωνα, είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 
αποκλειστεί κανένας πολίτης. 

Το σχέδιο δράσης e-Europe βασίζεται σε δύο ομάδες δράσεων που αλληλοενισχύονται. 
Αφενός αποσκοπεί στην τόνωση υπηρεσιών, εφαρμογών και περιεχομένου, καλύπτοντας 
τόσο τις δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες όσο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν, αφετέρου 
προωθεί την ανάπτυξη της υποκείμενης ευζωνικής υποδομής ενώ παράλληλα εξετάζει 
θέματα ασφάλειας. 

Βάσει του σχεδίου δράσης e-Europe, η Ευρώπη θα πρέπει να διαθέτει: 

 σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες 

 ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης 

 ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας 

 δυναμικό περιβάλλον ηλεκτρονικού επιχειρείν 

 διαδεδομένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές 

 ασφαλή υποδομή πληροφοριών 

Η ΕΕ για να μπορεί να μετρά την πρόοδο των κρατών-μελών στο χώρο της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, δημιούργησε διάφορους δείκτες, ενώ σε συνεννόηση με τα ίδια τα κράτη 
προχώρησε στη δημιουργία μιας λίστας με 20 βασικές δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
12 προς τους πολίτες και 8 προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Πίνακας 1: Λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις 20 Βασικές Δημόσιες Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ 

ΟΠΟΙΟ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ 
ΚΑΝΟΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΔ 

Φόρος 
εισοδήματος/εργοδοτική 
εισφορά: πληρωμή, 

Επιχειρήσεις Κεντρική Διοίκηση 4 
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εγγραφή 
Φόρος: δήλωση, 
ειδοποίηση, πληρωμή 

Επιχειρήσεις Κεντρική Διοίκηση 4 

ΦΠΑ: εγγραφή, δήλωση, 
πληρωμή 

Επιχειρήσεις Κεντρική Διοίκηση 4 

Σύσταση εταιρίας Επιχειρήσεις Κεντρική Διοίκηση/ Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

4 

Υποβολή πληροφοριών σε 
στατιστικά γραφεία 

Επιχειρήσεις Κεντρική Διοίκηση 3 

Άδειες εξαγωγών Επιχειρήσεις Κεντρική Διοίκηση 4 

Άδειες σχετικές με το 
περιβάλλον 

Επιχειρήσεις Τοπική Αυτοδιοίκηση 4 

Δημόσιες προμήθειες Επιχειρήσεις Κεντρική Διοίκηση 4 

Φόρος εισοδήματος: 
δήλωση, ειδοποίηση 
εισφορών, πληρωμή 

Πολίτες Κεντρική Διοίκηση 4 

Υπηρεσίες εύρεσης 
εργασίας 
συμπεριλαμβανομένης 
αίτησης για εργασία σε 
φορείς του δημοσίου 

Πολίτες Κεντρική Διοίκηση/ Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

4 

Αίτηση για κοινωνικά 
επιδόματα 

Πολίτες Κεντρική Διοίκηση 4 

Προσωπικά έγγραφα 
(ταυτότητα, δίπλωμα 
οδήγησης κ.λπ.) 

Πολίτες Κεντρική Διοίκηση 3 

Άδεια αυτοκινήτου Πολίτες Κεντρική Διοίκηση 4 

Οικοδομικές άδειες Πολίτες Τοπική Αυτοδιοίκηση 4 

Δήλωση στην αστυνομία 
(π.χ. σε περίπτωση κλοπής) 

Πολίτες Κεντρική Διοίκηση/ Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

3 

Χρήση δημόσιων 
βιβλιοθηκών 
(ηλεκτρονικοί κατάλογοι, 
μηχανές αναζήτησης) 

Πολίτες Κεντρική Διοίκηση/ Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

4 

Πιστοποιητικά 
(γεννήσεων, γάμου): 
αίτηση και αποστολή 

Πολίτες Τοπική Αυτοδιοίκηση 3 

Εγγραφές σε σχολεία και 
πανεπιστήμια, καθώς και 
αιτήσεις για απολυτήρια 
και πτυχία 

Πολίτες Κεντρική Διοίκηση 4 

Ανακοινώσεις αλλαγής 
κατοικίας 

Πολίτες Τοπική Αυτοδιοίκηση 3 

Υπηρεσίες σχετικές με 
θέματα υγείας (π.χ. λίστες 
αναμονής στα νοσοκομεία) 

Πολίτες Κεντρική Διοίκηση 4 
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Παράλληλα, θέλοντας να εξετάσει και το ποσοστό "'ηλεκτρονικοποίησης" των υπηρεσιών 
- για παράδειγμα άλλο είναι να παρέχεται η σελίδα μιας αίτησης ηλεκτρονικά και άλλο 
να μπορεί και να κατατεθεί ηλεκτρονικά - η ΕΕ υιοθέτησε μια μέθοδο που είχε αναπτύξει 
η ολλανδική κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία, κάθε υπηρεσία ανάλογα με το βαθμό 
της ηλεκτρονικής της ωρίμανσης μπορεί να καταταχθεί στα 4 παρακάτω στάδια: 

 Πρώτο στάδιο: Πληροφόρηση – Δημοσίευση (Information). Πλήρης κάλυψη της 
ανάγκης για ενημέρωση του πολίτη σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω 
ενημερωτικού υλικού και οδηγιών δημοσιοποιημένων στη Διαδικτυακή Πύλη του 
Φορέα. 

 Δεύτερο στάδιο: Διάδραση – Αλληλεπίδραση (Interaction). Διάθεση στη 
Διαδικτυακή Πύλη του Φορέα επίσημων φορμών σε εκτυπώσιμη μορφή ώστε να 
ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται με μη 
ηλεκτρονικό τρόπο.  

 Τρίτο στάδιο: Αμφίδρομη Διάδραση (Two-way Interaction). Πρόσβαση μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης του Φορέα σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να 
ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει και την 
πιστοποίηση του χρήστη της υπηρεσίας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
εξυπηρέτησης γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.  

 Τέταρτο στάδιο: Συναλλαγή (Transaction). Διαδικτυακές Πύλες και 
πληροφοριακά συστήματα του Φορέα που προσφέρουν στον πολίτη 
ολοκληρωμένο και πλήρως ηλεκτρονικό χειρισμό της υπηρεσίας 
περιλαμβάνοντας σύνθετες εργασίες όπως πιστοποίηση, απόφαση, ειδοποίηση, 
παράδοση και πληρωμή (εάν είναι απαραίτητο). Καμία επιπλέον εργασία δεν 
απαιτείται από τον πολίτη για την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησής του. 

 
Εικόνα 3: Στάδια Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι δεν γίνεται όλες οι υπηρεσίες να φθάσουν το τέταρτο 
στάδιο. Για παράδειγμα, η έκδοση διαβατηρίου μπορεί να φθάσει μέχρι το τρίτο, αφού το 
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διαβατήριο αυτό καθαυτό, θα πρέπει να περάσει ο πολίτης αυτοπροσώπως να το 
παραλάβει από την αρμόδια υπηρεσία. 

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει εννέα αλληλεπιδράσεις αρχής. Η δημόσια διοίκηση 
παρέχει ενεργά τις η-υπηρεσίες της σε τρεις από τις εννέα σχέσεις, και έτσι έχουμε τις εξής 
κατηγορίες: 

• Κυβέρνηση-προς-Κυβέρνηση (G2G): διαδικασίες που αφορούν στις σχέσεις 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημόσιων οργανισμών.  

• Κυβέρνηση-προς-Πολίτες (G2C): κάθε αλληλεπίδραση μεταξύ των δημόσιων 
οργανισμών και των πολιτών.  

• Κυβέρνηση-προς-Επιχειρήσεις (G2B): σχέση μεταξύ των δημόσιων 
οργανισμών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

 
Εικόνα 4: Οι 9 αλληλεπιδράσεις αρχής και η συμμετοχή της δημόσιας διοίκησης 

2.2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα 
Ένα χαρακτηριστικό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, όπως είναι οργανωμένη και 
λειτουργεί σήμερα, είναι η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχει προς τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις της χώρας. Τα βασικά αίτια που προσδιορίζουν τη χαμηλή ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι: 

 Γραφειοκρατικές διαδικασίες 

 Άσκοπες μετακινήσεις μεταξύ φορέων και υπηρεσιών 

 Ελλιπής ενημέρωση 

 Επικαλύψεις αρμοδιοτήτων 

 Υψηλοί χρόνοι διεκπεραίωσης αιτημάτων 

 Μη φιλική αντιμετώπιση 
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 Διαφθορά και αδιαφάνεια 

2.2.1 Η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στην πληροφορία του 
δημόσιου τομέα 

Σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει διαμορφωθεί μία κοινή παραδοχή για 
την ανάγκη ύπαρξης μιας δημόσιας διοίκησης, ικανής να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
όλων των κοινωνικών ομάδων χωρίς αποκλεισμούς, και αν είναι δυνατόν να διαβλέπει 
και να προετοιμάζεται για τις ανάγκες αυτές. Η αντίληψη που πρέπει να καλλιεργηθεί 
στη Δημόσια Διοίκηση, είναι ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες αφορά όλους τους 
πολίτες, ανεξάρτητα από γεωγραφικές τοπολογίες, κοινωνικούς - μορφωτικούς 
περιορισμούς και οικονομικές διαφοροποιήσεις. Η καθολική πρόσβαση των πολιτών στη 
διοικητική πληροφόρηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία σχέσης 
εμπιστοσύνης ανάμεσα στη διοίκηση και τον πολίτη, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη 
διαφάνεια στη διοικητική δράση. Βασικό συστατικό στοιχείο της πολιτικής αυτής 
αποτελεί η διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στην πρόσβαση της 
πληροφόρησης καθώς και στην εξυπηρέτηση, αλλά και η προαγωγή και προάσπιση της 
ισότητας των δύο φύλων. 

Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας, καθώς 
και των δυνατοτήτων που παρέχει η χρήση του διαδικτύου σήμερα, έχει δημιουργήσει 
νέες προκλήσεις για την επιδίωξη μιας εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της 
δημόσιας διοίκησης, και την επαφή των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες. Η εισαγωγή 
των νέων αυτών τεχνολογικών εφαρμογών, στην καθημερινή λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης, βασίζεται στην αντίληψη ότι η πρόσβαση στους φορείς της, πρέπει και μπορεί 
να διευκολυνθεί με κάθε τρόπο και έναντι οποιουδήποτε τιμήματος. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός του κράτους έχει ως επίκεντρο και γνώμονα 
δράσης τον πολίτη, τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τα προβλήματά του.  

Αναφερόμενοι στην έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δηλαδή της χρήσης των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την εκπλήρωση 
επιχειρησιακών επιδιώξεων, συμπεριλαμβάνουμε την εκτίμηση ικανοποίησης, κατά 
βάση, τριών στόχων: 

 Την ανάδειξη ενός ανοικτού και διαφανούς δημόσιου τομέα. Οι διοικητικές 
υπηρεσίες πρέπει να είναι περισσότερο προσιτές και υπόλογες στους πολίτες. Οι 
ΤΠΕ ισχυροποιούν τους δεσμούς επικοινωνίας και μπορούν να φέρουν τις 
κυβερνήσεις πλησιέστερα στους πολίτες με την προώθηση της συμμετοχής των 
τελευταίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 Την ανάπτυξη διοικητικών υπηρεσιών που θα βρίσκονται στη διάθεση όλων. 
Ένας δημόσιος τομέας επικεντρωμένος στον πολίτη δε θα πρέπει να αποκλείει 
κανέναν από τις υπηρεσίες του και θα πρέπει να αντιμετωπίζει ξεχωριστά κάθε 
πολίτη, παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες. Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να 
συμβάλλουν στη βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και οι δημόσιες 
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υπηρεσίες να διατίθενται σε όλους, με πολλαπλούς διαύλους αλληλεπίδρασης. Η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι επίσης κατάλληλη για να παρέχει 
εξατομικευμένες υπηρεσίες, συγκεντρώνοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές 
και απαιτεί την προώθηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων 
διοικητικών υπηρεσιών. 

 Την εξασφάλιση ενός παραγωγικού δημόσιου τομέα, ικανού να συμβάλει στην 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων που 
προέρχονται από το μόχθο του φορολογούμενου. Βασική προϋπόθεση είναι οι 
επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες να συνδυάζονται με επενδύσεις για την 
αναδιοργάνωση των δημοσίων διοικήσεων και βελτίωση των δεξιοτήτων των 
δημοσίων υπαλλήλων. 

Με τις ψηφιακές τεχνολογίες παρέχεται η δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης και 
χρήσης του πλούτου των πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Με το "ηλεκτρονικό κράτος" 
θα μπορούσε να μετασχηματιστεί η οργάνωση του δημόσιου τομέα, ανταποκρινόμενη 
ταχύτερα στις υπηρεσίες που παρέχει. Μπορεί να αυξηθεί η απόδοση, να περιοριστεί το 
κόστος, να αυξηθεί η διαφάνεια και να επιταχυνθούν οι συνήθεις διοικητικές διαδικασίες 
για πολίτες και επιχειρήσεις.  

Η ηλεκτρονική πρόσβαση θα αποτελούσε επίσης μείζονα συμβολή στην επιτάχυνση της 
μετάβασης προς την κοινωνία των πληροφοριών ενισχύοντας τις σημαντικότερες 
διαδικτυακές υπηρεσίες. Σκοπός του e-Government είναι να καταστεί ευκολότερη η 
πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες μέσω της επέκτασης και απλοποίησης της πρόσβασης 
των πολιτών στο διαδίκτυο.  

Συνήθως, η πρόσβαση των πολιτών στην δημόσια πληροφορία γίνεται με τρεις τρόπους: 
είτε μέσω τηλεφώνου, είτε διαδικτύου, είτε μέσω της προσωπικής τους παρουσίας στις 
υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ. Ο απώτερος στόχος είναι να μειωθούν οι μετακινήσεις των 
πολιτών για λόγους αναζήτησης πληροφόρησης και να επικρατήσει ως προσφορότερος 
τρόπος διοικητικής πληροφόρησης η πρόσβαση σε αυτήν μέσω του διαδικτύου.  

Επιπλέον, η παροχή της δημόσιας πληροφόρησης κατηγοριοποιείται ως εξής: 

 Πληροφοριακά – ενημερωτικά έντυπα για διοικητικά θέματα. Τα έντυπα που 
μπορεί να εκδίδονται από τις δημόσιες υπηρεσίες σε τακτική ή όχι περιοδική 
βάση, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, στην προσπάθεια ενημέρωσης των 
πολιτών για τη διοικητική δραστηριότητα και γι' αυτό πρέπει να καταβάλλεται 
προσπάθεια από κάθε φορέα για την έκδοση ενημερωτικών εντύπων για τους 
πολίτες, όταν ιδιαίτερα εφαρμόζεται ένα νέο μέτρο που τους αφορά άμεσα. 

 Λειτουργία Τηλεφωνικών Κέντρων Πληροφόρησης Πολιτών. Ο σκοπός της 
λειτουργίας των Κέντρων αυτών είναι η παροχή πληροφοριών διαφόρων 
κατηγοριών (π.χ. διοικητικά θέματα, δρομολόγια, τουριστικά ζητήματα, θέματα 
για τη νεολαία, πολιτιστικά δρώμενα, επαγγελματικά ζητήματα κ.α.) προς τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες. Για παράδειγμα, το 1464, αποτελεί το τηλεφωνικό 
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κέντρο που παρέχει διοικητική πληροφόρηση στους πολίτες 24 ώρες το 24ωρο, για 
όλες τις διοικητικές διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. (π.χ. 
αρμοδιότητας Υπουργείων, Νομαρχιών, Δήμων, Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς 
και όλες τις προκηρύξεις και διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα 
αποτελέσματα του ΑΣΕΠ, τις ενδεικτικές τιμές του Πιλοτικού Παρατηρητηρίου 
Τιμών, πληροφορίες για προγράμματα ΟΑΕΔ κ.α.). 

 Ιστοσελίδες. Οι διαδικτυακοί τόποι των δημοσίων φορέων αναβαθμίζονται και 
πρέπει να αναβαθμίζονται συνεχώς με κατεύθυνση την παροχή πλήρους 
ενημέρωσης των πολιτών στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους, αλλά και την 
σταδιακή εισαγωγή και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς αυτούς.  

 Πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα. Με το άρθρο 5 του Κ.Δ.Δ. προβλέπεται ότι οι 
δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να χορηγούν το δικαίωμα σε κάθε 
ενδιαφερόμενο, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των 
διοικητικών εγγράφων. Εάν έχει ειδικό έννομο συμφέρον, δικαιούται με αίτησή 
του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες 
υπηρεσίες και είναι σχετικά με την υπόθεσή του που εκκρεμεί σε αυτές ή έχει 
διεκπεραιωθεί από αυτές 

2.2.2 Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) 
Η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών 
επέφερε σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές και διαμόρφωσε μια σύγχρονη 
μορφή κοινωνίας που είναι γνωστή ως «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Προκειμένου να ανταποκριθεί η Χώρα μας στις σύγχρονες αυτές δομές, εκπονήθηκε και 
υλοποιείται το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» που είναι 
ενταγμένο στο 3ο Κοινοτικό πλαίσιο Στήριξης. 

Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν καινούργιες δυνατότητες στη διοίκηση και στους 
πολίτες, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες, προσδιορίζοντας νέες μορφές και δίκτυα σχέσεων 
μεταξύ τους. Τα νέα αυτά δεδομένα δεν αποτελούν απλώς κάλεσμα για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, αλλά και πρόκληση για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της 
παρουσιάζονται. Σε αυτήν την εποχή των Δικτύων, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η 
ταχύτητα (να κινούνται πιο γρήγορα τα έγγραφα, να παίρνονται πιο γρήγορα οι 
αποφάσεις), αλλά και η παροχή στον πολίτη ενός βήματος μέσα από τις εφαρμογές της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για να ακουστεί η φωνή του και να ενισχυθεί η συμμετοχή 
του. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, εφαρμόζεται ήδη ένας 
μηχανισμός ανατροφοδότησης για τη συλλογή των απαιτήσεων και των αντιδράσεων 
των πολιτών στις νέες πρωτοβουλίες. 

Παράλληλα όμως, για να είναι η συμμετοχή των πολιτών όχι μόνο εφικτή, αλλά και 
ουσιαστική, πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε αξιόπιστη πληροφόρηση. 
Αρωγός σ’ αυτό, μπορεί να είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπου η εφαρμογή της 
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επιτυγχάνει την προσβασιμότητα (accessibility) και τη διαφάνεια στη διοίκηση, 
δημιουργώντας έτσι συστήματα οργάνωσης πιο εξωστρεφή και ανοικτά στον πολίτη.  

Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ) 
επιδιώκει, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», να 
αναπτύξει το κατάλληλο τεχνολογικό και οργανωτικό περιβάλλον, καθώς και το 
αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο, που θα επιτρέψουν στη δημόσια διοίκηση να μετεξελιχθεί σε 
ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Η προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποσκοπεί στην καλύτερη και φιλικότερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσα από την εφαρμογή και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης και 
ειδικότερα στο επίπεδο της συναλλαγής του Πολίτη με αυτήν. Η Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση (e-government) είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της δημόσιας 
πολιτικής σήμερα καθώς αγγίζει το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και των σχέσεων της 
με την κοινωνία. 

Σήμερα, σχεδόν όλα τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες και οι Δήμοι έχουν 
διαδικτυακούς τόπους. Αυτοί οι τόποι έχουν αναπτυχθεί αυτόνομα από τους φορείς, 
χωρίς να ακολουθούν κοινό τρόπο σχεδίασης ή οργάνωσης και χωρίς να λαμβάνεται 
πρόβλεψη για μεταξύ τους συνεργασία. Είναι ανάγκη επομένως να διαμορφωθεί ένα 
πρότυπο «δημόσιου τόπου» και να θεσμοθετηθούν κοινά πρότυπα σχεδιασμού, 
αρχιτεκτονικής, λειτουργίας και διασύνδεση τους με άλλους τόπους αλλά και την 
κεντρική πύλη του δημόσιου τομέα. Επιπλέον δεν υπάρχει μηχανισμός για την 
παρακολούθηση και πιστοποίηση των δημόσιων τόπων. Η πλειοψηφία των δημοσίων 
τόπων, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παρουσιάζει και περιγράφει τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
με βάση την οργανωτική δομή του εκάστοτε φορέα ενώ οι δημόσιοι τόποι για την 
εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων πληθυσμού είναι ελάχιστοι. 

Στόχος του προγράμματος είναι να εφαρμοσθούν τα σημαντικότερα σημεία της Λευκής 
Βίβλου της Ελληνικής Κυβέρνησης με τίτλο: «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας: Στρατηγική και Δράσεις» που ετοιμάσθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα 
«Ηλεκτρονική Ευρώπη» (e–Europe). 

Συνοπτικά οι στόχοι είναι: 

 Βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών και πληροφορίας 

 Παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών και πληροφορίας 

 Οικονομική ανάπτυξη 

 Ενθάρρυνση και ενεργός υποστήριξη της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά 

Αναλυτικότερα άλλοι στόχοι είναι: 
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Ψηφιοποίηση της πληροφορίας 

 Μετατροπή της υπάρχουσας δημόσιας πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, η 
οργάνωση της σε υποστηριζόμενες βάσεις δεδομένων και η εξασφάλιση της 
ηλεκτρονικής πρόσβασης πολιτών και επιχειρήσεων σε αυτές τις βάσεις  

 Παροχή σύνθετων, διευρυμένων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών για την 
καλύτερη ανταπόκριση του δημοσίου τομέα στις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα 

 Κατάλληλες διαλειτουργικές διασυνδέσεις  

 Δημιουργία του κατάλληλου τεχνικού και λειτουργικού ολοκληρωμένου 
περιβάλλοντος διεπικοινωνίας των δημοσίων υπηρεσιών 

 Ανάπτυξη «πελατοκεντρικών» εφαρμογών 

 Δημιουργία πρότυπων δικτυακών τόπων οι οποίοι σε συνεργασία με την 
Κεντρική Διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΣΔΔΑ θα υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές των Πολιτών και των Επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες 

 Ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας και αυθεντικοποίησης των συναλλαγών 

 Τυποποίηση ψηφιακών επικοινωνιών μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών και 
ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης γνώσης με τη χρήση καινοτομικών μεθόδων 

Ηλεκτρονικές συναλλαγές 

 Δημιουργία ON LINE ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 Ανάπτυξη θεσμικής και τεχνικής διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών της 
Δημόσιας Διοίκησης 

 Βελτίωση των ψηφιακών υποδομών για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών 
της Δημόσιας Διοίκησης 

 Εξασφάλιση ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

 Δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου ηλεκτρονικών συναλλαγών: μοναδική 
υπηρεσία εξυπηρέτησης one-stop-services 

 Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των συναλλαγών 

 Διασφάλιση ενός πλαισίου ασφαλών συναλλαγών για τις επιχειρήσεις και τον 
πολίτη  

 Προστασία του ατόμου από τη μη νόμιμη χρήση προσωπικών πληροφοριών 

 Δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητας του συναλλασσομένου: έξυπνες κάρτες, 
ψηφιακή υπογραφή, κρυπτογράφηση 

Διάθεση πληροφοριών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις 

 Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με την ελαχιστοποίηση των 
απαραίτητων επαφών τους με τη Δημόσια Διοίκηση, τη λειτουργική 
ανασυγκρότηση των σχετικών διαδικασιών με αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών 
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 Επίτευξη αποτελεσματικότητας, ποιότητας, διαφάνειας στη λειτουργία της 
Δημόσιας Διοίκησης 

 Χρήση νέων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο δημιουργίας της 
σύγχρονης συμμετοχικής δημοκρατίας 

 Δημιουργία σταθερού πλαισίου αρχών για τη δημιουργία, διακίνηση και 
διαχείριση της δημόσιας πληροφορίας. 

 Δωρεάν διάθεση και προσβασιμότητα σε όλους για συγκεκριμένες κατηγορίες 
δεδομένων και επεξεργασμένων πληροφοριών 

 Πληροφορίες που είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας δεδομένων ή πρόκειται να 
διατεθούν σε ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι θα προσθέσουν αξία για εμπορικούς 
σκοπούς θα διατίθενται επ’ αμοιβή στους ενδιαφερομένους 

 Δημιουργία αντίστοιχων βάσεων δεδομένων για συγκεκριμένες διοικητικές, 
τεχνικές, οικονομικές, και νομικές πληροφορίες, απαραίτητες για τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα 

 Διαμόρφωση ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου δημιουργίας, διακίνησης 
επεξεργασίας και διάθεσης πληροφοριών 

 Ανάγκη της οικονομίας για ασφαλή και χαμηλού κόστους πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας πληροφορίες του δημοσίου τομέα  

 Εύρος διαθέσιμων πληροφοριών  

 Περιορισμοί και εξαιρέσεις του δικαιώματος πρόσβασης στις δημόσιες 
πληροφορίες  

 Κανόνες διάθεσης πληροφοριών στο εμπόριο (πολιτικές τιμολόγησης, πνευματικά 
δικαιώματα, πρακτικές θεμιτού ανταγωνισμού) 

Πρόγραμμα «Πολιτεία» 

Η «είσοδος» στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση πραγματοποιείται με ένα γενικότερο 
πλαίσιο παρεμβάσεων, που συμβάλλουν στη διεκπεραίωση συναλλαγών πολιτών και 
επιχειρήσεων, ηλεκτρονικά και με ασφάλεια. 

Βασικός άξονας του Προγράμματος «Πολιτεία», μέσω του οποίου προωθούνται 
τεχνολογίες «τρίτης γενιάς» για τη διευκόλυνση των συναλλαγών (κινητά τηλέφωνα 
κ.λπ.), είναι η ενσωμάτωση, αξιοποίηση και η χρήση των νέων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (TΠE) για την ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών και 
των επιχειρήσεων. O σχεδιασμός της αυτοματοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης νέων 
επιχειρήσεων και η εφαρμογή της πολιτικής «ο πολίτης δηλώνει μία μόνο φορά», 
σηματοδοτούν τις επικείμενες αλλαγές στο δημόσιο. 

Βρίσκονται σε εξέλιξη τρία νέα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής τα οποία θα 
συμβάλλουν στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο δημόσιο και είναι: 

 Δημιουργία Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης «Ερμής», που θα αποτελεί το «εθνικό 
σημείο αναφοράς» και θα λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για την ψηφιακή 
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επικοινωνία των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση. O 
ενδιαφερόμενος θα ανατρέχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο επαφής με το 
«Δημόσιο», το οποίο θα τον συνδέει αυτόματα με τους κατάλληλους δημόσιους 
δικτυακούς τόπους, έτσι ώστε να λαμβάνει τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα 
προϊόντα που επιθυμεί, με μια μόνο πρόσβαση. 

 Δημιουργία Eνιαίου Συστήματος Aυθεντικοποίησης και ασφάλειας των 
συναλλαγών. Οι ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το 
δημόσιο πρέπει να εξασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. Tο νέο σύστημα στηρίζεται στην ηλεκτρονική 
υπογραφή. O πολίτης θα υποβάλει, με την ηλεκτρονική του υπογραφή, το αίτημά 
του στην Eθνική Διαδικτυακή Πύλη, θα διαπιστώνεται η ταυτότητά του και στη 
συνέχεια θα δρομολογείται η αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία.  

 Δημιουργία και θεσμοθέτηση Eνιαίου Συστήματος Διαλειτουργικότητας, που θα 
δημιουργήσει ενιαίους κανόνες για την τυποποιημένη επικοινωνία μεταξύ 
υπηρεσιών, διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων. Με βάση αυτούς τους 
κανόνες διαλειτουργικότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες θα συνεργάζονται ψηφιακά, 
έτσι ώστε να παρέχουν πλήρη εξυπηρέτηση στους ενδιαφερομένους. 

Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε κάποιους από τους Επιχειρησιακούς Στόχους 
του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»: 

I. Προσανατολισμός της παροχής υπηρεσιών προς τις ανάγκες των Πολιτών. 

II. Αύξηση της Δυνατότητας Προσπέλασης στις Αναφερόμενες Υπηρεσίες 

III. Αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού 

IV. Βελτιστοποίηση της Διαχείρισης της Πληροφορίας 

V. Αύξηση της Παραγωγικότητας και της Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας 
Διοίκησης 

VI. Προώθηση του συνόλου των θεσμικών διοικητικών ρυθμίσεων για την 

VII. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

VIII. Αναγκαίες προσαρμογές στις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. 

IX. Αναδιοργάνωση της Διοίκησης 

X. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

XI. Ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας 

2.3 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Περίοδο 2007 - 2013 
Το όραμα της ψηφιακής σύγκλισης και του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης -και 
ειδικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- για την Ελλάδα, αποτελεί τον πυρήνα της νέας 
στρατηγικής για τις ΤΠΕ που υιοθετείται για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2007-
2013. Βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, η νέα 
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στρατηγική για τις ΤΠΕ αντανακλά τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Συνεπώς, εξειδικεύεται σε δύο Άξονες Προτεραιότητας: 

1. Τη βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ, 

2. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Με βάση τους προαναφερθέντες Άξονες Προτεραιότητας, έχουν εντοπισθεί 6 Ειδικοί 
Στόχοι, η επίτευξη των οποίων θα εξασφαλίσει αφενός τη διάχυση των ΤΠΕ τόσο στις 
επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες και αφετέρου θα μεγιστοποιήσει τις ωφέλειες από τη 
χρήση των ΤΠΕ, προσαρμόζοντας τις αντίστοιχες εφαρμογές στις εκάστοτε ανάγκες των 
χρηστών. 

 Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις, 

 Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & ανασχεδιασμός διαδικασιών 
του Δημόσιου τομέα, 

 Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία, 

 Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE, 

 Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην 
Ψηφιακή Ελλάδα, 

 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη. 

2.3.1 Άξονες Προτεραιότητας 
Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ  

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει παρεμβάσεις που αφορούν όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη στην παραγωγική διαδικασία: επιχειρήσεις, εργαζόμενους και 
φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Με γνώμονα τα παραπάνω, ο Άξονας 
Προτεραιότητας 1 εξειδικεύεται σε 4 Ειδικούς Στόχους: 

 Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις, 

 Ειδικός Στόχος 1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & 
ανασχεδιασμός διαδικασιών του Δημόσιου τομέα, 

 Ειδικός Στόχος 1.3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική 
Οικονομία, και  

 Ειδικός Στόχος 1.4: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν 
ΤΠE. 

Ειδικά για τον Ειδικό Στόχο 1.2: «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & 
ανασχεδιασμός διαδικασιών του Δημόσιου τομέα» έχουμε να πούμε τα εξής: 

Η αποδοτικότερη λειτουργία του Δημόσιου τομέα, μέσω της εισαγωγής 
αποτελεσματικότερων διαδικασιών εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των πολιτών 
συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της 
χώρας για επενδύσεις. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έρευνα της World Bank, “Doing 
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Business 2005”, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες δέκα θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο 
σε ό,τι αφορά στον αριθμό των διαδικασιών που σχετίζονται με την έναρξη επιχειρήσεων, 
το κόστος εγκατάστασής τους, τον απαιτούμενο χρόνο κλπ. Δράσεις που αποσκοπούν στη 
δραστική μείωση ορθολογικά στοχευμένων και επιλεγμένων τομέων δραστηριότητας/ 
εξυπηρέτησης του Δημόσιου τομέα, θα δώσουν ώθηση στην ανταγωνιστικότητα. 
Παράλληλα, εξίσου απαραίτητες είναι δράσεις που συμβάλλουν στη ρύθμιση θεσμικών 
ζητημάτων τα οποία καθυστερούν τη διάδοση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (θέματα 
ψηφιακής υπογραφής, διαχείριση και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, κανονισμοί 
για χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω νέων τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών 
κλπ.). 

Συγχρόνως, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για προσφορά 
ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, ψηφιακές υπηρεσίες των οποίων η 
προσφορά προτείνεται να υποστηριχθεί με τη μορφή «κόμβων συναλλαγών» (π.χ. 
ηλεκτρονικοί ή θεματικοί κόμβοι για φορολογικές συναλλαγές, συναλλαγές με 
ασφαλιστικούς φορείς, συναλλαγές με Νομαρχίες, ηλεκτρονική διεκπεραίωση δημοσίων 
προμηθειών σε περιφερειακό επίπεδο). Με τις παραπάνω παρεμβάσεις εκτιμάται ότι θα 
αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο το πρόβλημα της αποσπασματικής χρήσης των ΤΠΕ 
που συναντάται ευρέως στο Δημόσιο τομέα. Παράλληλα, έντονη αναμένεται να είναι η 
περιφερειακή διάσταση του συγκεκριμένου στόχου, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προσφερόμενες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν ενδεχόμενα να καλύπτουν 
και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

O Άξονας Προτεραιότητας 2 εξειδικεύεται σε 2 Ειδικούς Στόχους: 

 Στόχος 2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των 
πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, 

 Στόχος 2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη. 

Ειδικά για τον Ειδικό Στόχο 2.2: «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
του πολίτη» έχουμε να πούμε τα εξής: 

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς 
τον πολίτη είναι εφικτή μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στις 
συναλλαγές μεταξύ Δημοσίου τομέα και πολιτών θα επιφέρει την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, και θα ενισχύσει την εξοικείωση χρήσης των 
ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες.  

Ειδικότερα, προτείνεται να δοθεί έμφαση στον ανασχεδιασμό και την ψηφιακή διάθεση 
των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών ή/και των υπηρεσιών αυτών που 
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο i2010, καθώς και στη στοχευμένη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 
των πολιτών της περιφέρειας βάσει των τοπικών αναγκών. Παράλληλα, προτείνεται η 
ανάπτυξη παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενημέρωσης, της προβολής του εθνικού 
πολιτιστικού αποθέματος αλλά και την αξιοποίηση της μεγάλης διασποράς του 
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Ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσμο μέσω της ενοποίησης υφιστάμενων διαδικτυακών 
τόπων, ανάπτυξης ψηφιακού περιεχομένου και συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου. 
Η ανάπτυξη των εφαρμογών αυτών στοχεύει όλες τις διαστάσεις των πληθυσμιακών 
ομάδων (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία, κλπ) και αναμένεται να 
ενδυναμώσει την ενημέρωση που προέρχεται από τα ΜΜΕ (κέντρου – περιφέρειας, 
έντυπα – ηλεκτρονικά, ελληνικά – διεθνή). Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία για την αύξηση 
της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημόσιας διοίκησης έχει η 
ολοκλήρωση υφιστάμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη και διαφανή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από οποιονδήποτε, 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Με γνώμονα την παραπάνω διαπίστωση, κρίνεται 
αναγκαία η ανάπτυξη ενιαίων σημείων πρόσβασης των ψηφιακών υπηρεσιών και του 
ψηφιακού περιεχομένου κάθε είδους (μέσω portals, infokiosks), η υποστήριξη με ενιαίο 
τρόπο εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών (remote, services, digital TV, 
συστήματα επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας κλπ) και η παροχή 
προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών στον πολίτη (π.χ. πληροφόρηση ανάλογα με 
την επαγγελματική δραστηριότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την μαθητική ή 
φοιτητική ιδιότητα, κ.α.).  

2.3.2 Προοπτικές 
Ηλεκτρονική αναγνώριση των χρηστών και αυθεντικοποίηση των συναλλαγών. 

Οι επικοινωνίες και οι συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις δημόσιες 
υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίζουν την αυθεντικότητα των συμβαλλόμενων μερών, την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις θεσμικές απαιτήσεις για τη διενέργεια 
νόμιμων διοικητικών συναλλαγών. Έτσι:  

Μέχρι το 2010, θα αναπτυχθούν συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο (online) σε ολόκληρη την 
Ευρώπη με τη βοήθεια ενός πανευρωπαϊκού διαλειτουργικού συστήματος αναγνώρισης και 
αυθεντικοποίησης των συναλλαγών. 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για όλους. 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα ηλεκτρονικά προϊόντα θα έχουν αξία, εάν και μόνον 
εάν όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε αυτά. Όλοι πρέπει να 
συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνία της γνώσης, χωρίς γεωγραφικούς, οικονομικούς και 
πολιτισμικούς αποκλεισμούς.  

Το νέο ευρωπαϊκό όραμα είναι: 

Μέχρι το 2010 δεν θα υπάρχει κανένας πολίτης παραμερισμένος από την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση. 

Αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δίνει την ευκαιρία για τη δημιουργία παραγωγικών και 
αποτελεσματικών δημόσιων διοικήσεων και επομένως, θα πρέπει σε ό,τι αφορά την: 
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 Αποδοτικότητα: Μέχρι το 2010, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα πρέπει να 
αυξήσει την αποδοτικότητα σε ποσά που αντιστοιχούν με το 1% του Ακαθάριστου 
Εθνικού Εισοδήματος. 

 Αποτελεσματικότητα: Μέχρι το 2010, οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να διαθέτουν 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 

Ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες. 

Τα κράτη πραγματοποιούν προμήθειες που αντιστοιχούν με το 15% του Ακαθάριστου 
Εθνικού Εισοδήματος και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να συνεισφέρει στη 
βελτίωση των διαδικασιών των δημόσιων προμηθειών. Ο στόχος στον τομέα αυτόν είναι: 

Μέχρι το 2010, οι κρατικές προμήθειες πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά έτσι ώστε όλες οι εταιρίες να 
μπορούν να συμμετέχουν στους σχετικούς διαγωνισμούς. 

Διασυνοριακές υπηρεσίες. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, 
κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των κρατών-μελών και να συμβάλει στη 
δημιουργία της ενωμένης Ευρώπης. Έτσι, το επόμενο ορόσημο είναι: 

Μέχρι το 2010, πρέπει να έχουν αναπτυχθεί ευρωπαϊκές διασυνοριακές εφαρμογές για την πρόνοια, 
την ανεύρεση εργασίας, την απόκτηση αδειών, την ίδρυση νέων εταιριών, την απόδοση του ΦΠΑ 
κ.λπ. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδιορίζει τα επόμενα ορόσημα 
και προετοιμάζει την τρίτη γενιά δράσεων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 
Δυστυχώς, η χώρα μας στο παρελθόν δεν παρακολούθησε τις εξελίξεις και περιορίστηκε 
στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που δεν αντικατοπτρίζουν 
τη φιλοσοφία και τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

2.4 Παραδείγματα Βέλτιστων Πρακτικών 
Παγκόσμια, έχουν εντοπιστεί αρκετές προσπάθειες για παροχή υπηρεσιών προς τους 
πολίτες και επιχειρήσεις μέσα από εφαρμογές ΗΔ και ιδιαίτερα για υπηρεσίες 3ου και 4ου 
επιπέδου. Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται κάποιες επιλεγμένες προσπάθειες που 
έχουν γίνει τόσο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. 

2.4.1 Ιστοσελίδα Δήμου Tallinn 
Χώρα Εσθονία 

Φορείς Λειτουργίας Δήμος Tallinn 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.tallinn.ee 

Περιγραφή Η Ιστοσελίδα της πόλης του Tallinn είναι μια Διαδικτυακή 
Πύλη πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η οποία 
δίνει πρόσβαση στους δημότες σε 3 Πληροφοριακά 
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συστήματα: 

• στο Μητρώο Γενικών Εγγράφων, 

• στο Μητρώο Νομοθετικών Πράξεων και 

• στο Δημοτολόγιο. 

Το Μητρώο Γενικών Εγγράφων δημιουργήθηκε για να 
καταστήσει τα επίσημα έγγραφα του Δήμου διαθέσιμα στους 
πολίτες. Το Μητρώο αυτό αποτελείται από 2 «στρώματα» – το 
πρώτο είναι για δημόσια πρόσβαση και το δεύτερο για 
επίσημη χρήση από τη Δημόσια Διοίκηση. Το Μητρώο 
Νομοθετικών Πράξεων είναι ένα πληροφοριακό σύστημα το 
οποίο καθιστά τα νομικά κείμενα διαθέσιμα στο κοινό. Μέσα 
από αυτό το σύστημα όλοι οι κανονισμοί, οδηγίες και 
αποφάσεις του Δήμου, είναι προσβάσιμα στους πολίτες του 
Tallinn. Το Δημοτολόγιο είναι μια Βάση δεδομένων, η οποία 
περιέχει τα βασικά προσωπικά δεδομένα όλων των κατοίκων 
και αλλοδαπών που έχουν άδεια διαμονής. Όλες οι τοπικές 
αρχές έχουν πρόσβαση στο Δημοτολόγιο και το δικαίωμα για 
επεξεργασία των στοιχείων. 

2.4.2 The Funding Project 
Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο 

Φορείς Λειτουργίας Spark Data Systems 

Έτος υλοποίησης 2005 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.thefundingproject.com 

Περιγραφή Οι Δημόσιοι Φορείς που επεξεργάζονται αιτήσεις επιδότησης 
πρέπει επίσης να παρακολουθούν και να ελέγχουν την πρόοδο 
των έργων σε σχέση με τους στόχους των επιδοτούμενων έργων.  

Τώρα, το σύστημα αυτό επεξεργάζεται όλες τις αιτήσεις 
επιδότησης στο Νοτιοδυτικό Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει 600 
χρήστες σε 66 τμήματα και κοινοπραξίες, έχει επεξεργαστεί 
πάνω από 1.000 έργα μέχρι τώρα. 

2.4.3 Ιστοσελίδα Κομητείας Montgomery, MD 
Χώρα Η.Π.Α. 

Φορείς Λειτουργίας Κομητεία Montgomery, MDs 

Έτος υλοποίησης 2002 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://montgomerycountymd.gov/index.asp 

Περιγραφή Η επίσημη ιστοσελίδα της περιφέρειας Montgomery, η οποία 
έχει κερδίσει 13 βραβεία καλύτερης σελίδας, περιεχομένου, 
ευκολίας κατανόησης, διαδραστικότητας κλπ. Κάποιες από της 
υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι: 
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• παροχή πληροφοριακού υλικού, 

• αίτηση για αλλαγή κάδων σκουπιδιών, 

• χορήγηση αδειών ποδηλάτων, 

• πληρωμή φόρου ακίνητης περιουσίας, 

• πληρωμή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 

• πληρωμές αδειών παρκαρίσματος, προστίμων, 

• αναφορά προβλημάτων όπως λακκούβες, προβλήματα 
ασφαλείας δημόσιων πάρκων κ.α.. 

2.4.4 Ιστοσελίδα Δήμου Cork 
Χώρα Ιρλανδία 

Φορείς Λειτουργίας Δημοτικό Συμβούλιο του Cork 

Έτος υλοποίησης 2004 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.corkcorp.ie/ 

Περιγραφή Ο δικτυακός τόπος αναφέρεται στην πόλη Cork και 
παρουσιάζει το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από τα 
αντίστοιχα διοικητικά τμήματα του δήμου. Για το σύνολο των 
υπηρεσιών παρέχονται ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται, καθώς και οι αντίστοιχες φόρμες συμπλήρωσης. 
Από την πλευρά των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δίνεται η 
δυνατότητα πληρωμής κλήσεων στάθμευσης, καθώς και 
δήλωσης άρνησης πληρωμής τους, παρακολούθησης των 
αιτήσεων που κατατίθενται στο δημοτικό συμβούλιο, 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, δυνατότητες αναζήτησης 
στους ηλεκτρονικούς εκλογικούς καταλόγους της επαρχίας. 
Αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη φόρουμ με το όνομα e-
Democracy, το οποίο απαιτεί εγγραφή των δημοτών και έχει 
σαν στόχο την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των δημοτών, 
των δημοτικών συμβούλων και της Διοίκησης του Δήμου Cork. 
Συμπληρωματικά με το φόρουμ υπάρχει κατάλογος με 
ιδρύματα και ενώσεις πολιτών που δραστηριοποιούνται στην 
πόλη, καθώς επίσης και δράσεις του δήμου που σχετίζονται με 
ασθενείς κοινωνικές ομάδες 

2.4.5 Smart City 
Χώρα Ισραήλ 

Φορείς Λειτουργίας Δήμος Ariel 

Έτος υλοποίησης 2003 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://go.ariel.muni.il/ariel/en 

Περιγραφή Στην πόλη Ariel λειτουργεί ένα εξελιγμένο σύστημα δικτύων, 
το οποίο προσθέτει μια νέα προοπτική στη δημοτική διοίκηση 
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καθώς και στη ζωή των κατοίκων της πόλης. Στόχος του έργου 
"Smart City" είναι να μετατρέψει τις δημόσιες υπηρεσίες και τις 
δημοτικές πληροφορίες προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, 
χρησιμοποιώντας τηλεπικοινωνιακά συστήματα, τα οποία 
υποστηρίζονται από τις ανάλογες πλατφόρμες. Το έργο Smart 
City φέρνει αλλαγές σε 4 βασικούς τομείς: 

• Δημοτικές υπηρεσίες 

• Εκπαιδευτικό σύστημα 

• Κοινότητα – υπηρεσίες, ψυχαγωγία 

• Επιχειρήσεις 

Τα νοικοκυριά συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα 
της πόλης μέσω μιας Πύλης (Portal) με τη χρήση του 
Διαδικτύου και ενδοδικτυακές τεχνολογίες (intranet). Το έργο 
Smart City έχει ουσιαστικά βελτιώσει την ποιότητα των 
υπηρεσιών για τους πολίτες, παρέχοντας ταυτόχρονα 
σύγχρονες και οικονομικές υπηρεσίες: πρόσβαση σε δεδομένα 
και πληροφορίες, ιατρικές υπηρεσίες, εκπαίδευση εξ 
αποστάσεως, εργασία, και πολλές άλλες υπηρεσίες του 
ενδιαφέροντος των πολιτών. 

2.4.6 Διαδικτυακή Πύλη της πόλης Osijek 
Χώρα Κροατία 

Φορείς Λειτουργίας Δήμος Osijek 

Έτος υλοποίησης 2003 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.osijek.hr 

Περιγραφή Η πόλη Osijek προσφέρει στους κατοίκους μια Ιστοσελίδα με 
αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία του δήμου και του 
δημοτικού συμβουλίου. Πολλά είναι τα σχετικά κείμενα και 
αρχεία στα οποία ο πολίτης έχει πρόσβαση. Επίσης, υπάρχουν 
πληροφορίες σχετικές με τα μεταφορικά μέσα της πόλης, ένα 
εξελιγμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS), καθώς 
και σύνδεση με βιντεοκάμερες που είναι τοποθετημένες σε 
διάφορα σημεία της πόλης. 

2.4.7 Ιστοσελίδα Δήμου Αγίας Νάπας 
Χώρα Κύπρος 

Φορείς Λειτουργίας Δήμος Αγίας Νάπας 

Έτος υλοποίησης 2003 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.agianapa.org.cy 

Περιγραφή Στην ιστοσελίδα του δήμου Αγίας Νάπας, παρέχεται στους 
πολίτες η δυνατότητα πληρωμής διαφόρων λογαριασμών 
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όπως: 

• υδατοπρομήθειας, 

• τελών ακίνητης ιδιοκτησίας, 

• τελών αποκομιδής σκυβάλων και 

• τελών έκδοσης επαγγελματικών αδειών 

Επίσης, παρέχεται πλήθος τουριστικών πληροφοριών όπως 
ξενοδοχεία και επιλογές για νυχτερινή έξοδο. Τέλος, υπάρχουν 
πληροφορίες για την τέλεση γάμου στην Αγία Νάπα καθώς και 
η δυνατότητα κράτησης ραντεβού μέσω τηλεφώνου, φαξ ή 
email. 

2.4.8 Ιστοσελίδα Δήμου Λευκωσίας 
Χώρα Κύπρος 

Φορείς Λειτουργίας Δήμος Λευκωσίας 

Έτος υλοποίησης 2003 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.nicosia.org.cy 

Περιγραφή Παρέχονται υπηρεσίες μέσω διαδικτύου για εξόφληση 
λογαριασμών και για ηλεκτρονική υποβολή απόψεων και 
ιδεών, από παιδιά, για την πόλη της Λευκωσίας.  

Δίνεται επίσης η δυνατότητα στους δημότες και στους 
συναλλασσόμενους με το δήμο, μέσω του Συστήματος 
Πληροφόρησης Δημοτών, να ελέγχουν τις συναλλαγές τους, να 
πληροφορούνται σχετικά με τις οφειλές τους και να 
υποβάλλουν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες και 
αρχεία για «κατέβασμα»: 

• Αίτηση για Άδεια Οικοδομής 

• Οδηγίες για Υποβολή Αίτησης Άδειας Οικοδομής 

• Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια – Ανάπτυξη για 
Οικοδομικούς Σκοπούς 

• Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια – Αλλαγή Χρήσης Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας 

• Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια – Διαίρεση Γης σε Οικόπεδα 
ή Κατασκευή Δρόμου 

• Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια κατά Παρέκκλιση 

• Απαιτούμενα Έγγραφα και Στοιχεία κατά την Υποβολή 
Αίτησης για Πολεοδομική Άδεια 

• Αίτηση για Άδεια Κατεδάφισης Οικοδομής 

• Αίτηση για Συναίνεση / Πολεοδομική Άδεια Σχετικά με 
Οικοδομικές Εργασίες και Μετατροπές σε Διατηρητέα 
Οικοδομή 
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• Αίτηση για Άδεια Διαχωρισμού Γης, Οικοδομής ή 
Κατασκευής Δρόμου 

• Οδηγίες για Συμπλήρωση της Αίτησης για Άδεια 
Διαχωρισμού Γης, Οικοδομής ή Κατασκευής Δρόμου 

• Αίτηση για Άδεια Οικοδομής Πρατηρίου Πετρελαιοειδών 

• Οδηγίες για Συμπλήρωση της Αίτησης για Άδεια Οικοδομής 
Πρατηρίου Πετρελαιοειδών 

• Βεβαίωση Υπεύθυνου Μελετητή 

• Αίτηση για Επιθεώρηση Οικοδομής 

• Ειδοποίηση Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) 

• Ειδοποίηση Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2) 

• Ειδοποίηση για Υποβολή Αίτησης για Πολεοδομική Άδεια 

• Διορισμός Επιβλέποντα Μηχανικού 

• Δήλωση για Στατικούς Υπολογισμούς. 

2.4.9 Ιστοσελίδα Δήμου Στροβόλου 
Χώρα Κύπρος 

Φορείς Λειτουργίας Δήμος Στροβόλου 

Έτος υλοποίησης 2003 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.strovolos.org.cy 

Περιγραφή Παρέχονται υπηρεσίες μέσω διαδικτύου για εξόφληση 
λογαριασμών και για ηλεκτρονική υποβολή απόψεων και 
ιδεών, από παιδιά, για την πόλη της Λευκωσίας.  

Δίνεται επίσης η δυνατότητα στους δημότες και στους 
συναλλασσόμενους με το δήμο, μέσω του Συστήματος 
Πληροφόρησης Δημοτών, να ελέγχουν τις συναλλαγές τους, να 
πληροφορούνται σχετικά με τις οφειλές τους και να 
υποβάλλουν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες και 
αρχεία για «κατέβασμα»: 

• Αίτηση για Άδεια Οικοδομής 

• Οδηγίες για Υποβολή Αίτησης Άδειας Οικοδομής 

• Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια – Ανάπτυξη για 
Οικοδομικούς Σκοπούς 

• Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια – Αλλαγή Χρήσης Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας 

• Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια – Διαίρεση Γης σε Οικόπεδα 
ή Κατασκευή Δρόμου 

• Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια κατά Παρέκκλιση 

• Απαιτούμενα Έγγραφα και Στοιχεία κατά την Υποβολή 
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Αίτησης για Πολεοδομική Άδεια 

• Αίτηση για Άδεια Κατεδάφισης Οικοδομής 

• Αίτηση για Συναίνεση / Πολεοδομική Άδεια Σχετικά με 
Οικοδομικές Εργασίες και Μετατροπές σε Διατηρητέα 
Οικοδομή 

• Αίτηση για Άδεια Διαχωρισμού Γης, Οικοδομής ή 
Κατασκευής Δρόμου 

• Οδηγίες για Συμπλήρωση της Αίτησης για Άδεια 
Διαχωρισμού Γης, Οικοδομής ή Κατασκευής Δρόμου 

• Αίτηση για Άδεια Οικοδομής Πρατηρίου Πετρελαιοειδών 

• Οδηγίες για Συμπλήρωση της Αίτησης για Άδεια Οικοδομής 
Πρατηρίου Πετρελαιοειδών 

• Βεβαίωση Υπεύθυνου Μελετητή 

• Αίτηση για Επιθεώρηση Οικοδομής 

• Ειδοποίηση Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) 

• Ειδοποίηση Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(2) 

• Ειδοποίηση για Υποβολή Αίτησης για Πολεοδομική Άδεια 

• Διορισμός Επιβλέποντα Μηχανικού 

• Δήλωση για Στατικούς Υπολογισμούς. 

2.4.10 eVentspils 
Χώρα Λετονία 

Φορείς Λειτουργίας Περιφέρεια Kurzeme 

Έτος υλοποίησης 2002 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.ventspils.lv 

Περιγραφή Η διαδικτυακή πύλη eVentspils προσφέρει στους κατοίκους 
της περιοχής Kurzeme νέα, ομάδες συζήτησης, δημοσκοπήσεις 
και δημόσιες και ιδιωτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Μεγάλη 
προσοχή δόθηκε στο να έχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες 
(μειονότητες, ηλικιωμένοι, νέοι, κλπ) εύκολη πρόσβαση σε 
διάφορα δημόσια σημεία στο Διαδίκτυο, σε σχολεία, 
βιβλιοθήκες κλπ. Άλλα βασικά χαρακτηριστικά του eVentspils 
είναι: 

• Δωρεάν λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε 
δημότη 

• Σύστημα ειδοποίησης και συνδρομή σε ενεργές υπηρεσίες 

• Προγράμματα eLearning για δημότες 

• Διαρκής τεχνική υποστήριξη των χρηστών (24x7x365) 

• Υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας 
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• Υπηρεσίες σχετικές με εκλογές 

• Περιβαλλοντολογικές άδειες για επιχειρήσεις 

• Υποβολή δεδομένων σε στατιστικές υπηρεσίες. 

2.4.11 eRiga 
Χώρα Λετονία 

Φορείς Λειτουργίας Δημοτικό Συμβούλιο της Riga 

Έτος υλοποίησης 2003 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.riga.lv 

Περιγραφή Το έργο eRiga είναι μια νεωτεριστική πρωτοβουλία 
αναδόμησης που περιέχει νομικά, διοικητικά και τεχνολογικά 
στοιχεία για τη βελτίωση της ποιότητας των δημοτικών 
υπηρεσιών και των διοικητικών διαδικασιών υποστήριξης. 
Μια διαδικτυακή πύλη αναπτύχθηκε ως η κύρια είσοδος στο 
Δήμο της Riga, η οποία υποστηρίζεται από ολοκλήρωση ενός 
κέντρου δεδομένων. Το πιο βασικό στοιχείο του έργου ήταν ο 
ανασχεδιασμός των εσωτερικών διαδικασιών για να γίνουν 
πιο πελατοκεντρικές και αποδοτικές. 

Το έργο αυτό δείχνει πως η αναβάθμιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών που παρέχονται από τοπικές αρχές είναι δυνατή με 
τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών με τη βοήθεια 
τεχνολογιών αιχμής. Το μήνυμα είναι πως είναι καλύτερο από 
το να πηγαίνει ο πολίτης από γραφείο σε γραφείο για μια 
συναλλαγή, να πηγαίνουν οι τοπικές αρχές ηλεκτρονικά.. 

2.4.12 Διαδικτυακή Πύλη της πόλης Kaunas 
Χώρα Λιθουανία 

Φορείς Λειτουργίας Δήμος Kaunas 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.kaunas.lt 

Περιγραφή Η Διαδικτυακή Πύλη της πόλης Kaunas προσφέρει στους 
πολίτες και στις επιχειρήσεις της πόλης ένα πολύ χρήσιμο 
εργαλείο. 

Εκτός από τις γενικές πληροφορίες για όλα τα δημοτικά 
θέματα και υπηρεσίες, την ιστορία της πόλης και τις 
τουριστικές πληροφορίες, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως: 

• πληρωμή ΦΠΑ, 

• καταχώρηση πατέντας, 

• αναζήτηση ηλεκτρονικών αρχείων, 

• επιδόματα κ.α. 
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Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες για τα έργα που γίνονται στην 
πόλη, τους εταίρους που συμμετέχουν και τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε αυτά. 

2.4.13 Ιστοσελίδα Δήμου Λουξεμβούργου 
Χώρα Λουξεμβούργο 

Φορείς Λειτουργίας Δήμος Λουξεμβούργου 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.vdl.lu/ 

Περιγραφή Η ιστοσελίδα αποτελεί μία πολύ καλή πηγή πληροφόρησης 
για τις δραστηριότητες του Δήμου του Λουξεμβούργου. Αξίζει 
να σημειωθεί το ενδιαφέρον των φορέων του δήμου για την 
κινητικότητα μέσα στα όρια του που επιβεβαιώνεται από την 
παροχή μιας σειράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών: 

• Δημόσιες Μεταφορές: Περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα το 
πρόγραμμα όλων των δρομολογίων των δημοσίων 
συγκοινωνιών, οι χάρτες των δρομολογίων προς όλους τους 
προορισμούς όπως αεροδρόμια, σχολεία κτλ., ενημέρωση για 
τυχών αλλαγές στα δρομολόγια. 

• Στάθμευση: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πληροφόρησης 
για όλους τους χώρους στάθμευσης της πόλης, την πληρότητα 
τους, τις συνολικές θέσεις (κατειλημμένες και κενές), 
ηλεκτρονικούς χάρτες για εύκολη πρόσβαση και τέλος το 
σύστημα Call2Park για πληρωμή παρκόμετρων μέσω κινητού 
τηλεφώνου. 

• Ηλεκτρονικοί χάρτες για την ανεύρεση σημείων μέσα στα 
όρια της πόλης του Λουξεμβούργου που ενδιαφέρουν τον 
χρήστη. 

• Ενημέρωση για την κυκλοφοριακή κίνηση στους δρόμους 
της πόλης (πολύ συχνή ανανέωση των πληροφοριών), τις 
κυκλοφοριακές αλλαγές και τα προγραμματισμένα οδικά 
έργα. 

• Επίσης παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τις υπηρεσίες 
που ο δήμος παρέχει, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης 
συγκεκριμένων πιστοποιητικών με τη συμπλήρωση 
ηλεκτρονικών φορμών, καθώς επίσης υπάρχει forum που 
ενισχύει τη συμμετοχή των δημοτών. 

2.4.14 Ιστοσελίδα της Νήσου Gozo 
Χώρα Μάλτα 

Φορείς Λειτουργίας Αρχές Νήσου Gozo 

Έτος υλοποίησης 2003 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.gozo.com/ 
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Περιγραφή Η ιστοσελίδα αποτελεί έναν πλήρη τουριστικό οδηγό για το 
νησί Gozo. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανεύρεσης 
πληροφοριών σχετικά με τις οικονομικές, εμπορικές, 
κοινωνικές, πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στην επικράτεια της νήσου, ενώ δίνονται 
πληροφορίες για τα τοπικά δημοτικά συμβούλια, τα 
δρομολόγια πλοίων και λεωφορείων, τις αφίξεις και 
αναχωρήσεις αεροπλάνων. Επίσης υπάρχει forum ζωντανών 
συζητήσεων και προσφέρεται στους χρήστες λογαριασμός 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

2.4.15 Διαδικτυακή Πύλη της πόλης Daegu 
Χώρα Νότια Κορέα 

Φορείς Λειτουργίας Δημοτική Αρχή της Πόλης Daegu 

Έτος υλοποίησης 1997 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://english.daegu.go.kr 

Περιγραφή Η Διαδικτυακή Πύλη της πόλης Daegu παρέχει αναλυτικές 
πληροφορίες για το δήμο και τη λειτουργία του, ένα γενικό 
forum, στο οποίο μπορούν οι πολίτες να ανταλλάσσουν 
απόψεις, και ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) 
με το οποίο μπορούν να αναζητήσουν ξενοδοχεία, τράπεζες, 
σχολεία και πανεπιστήμια, μεταφορικά μέσα κλπ.  

Ένα μέρος της Ιστοσελίδας παρέχει πληροφορίες για 
αλλοδαπούς κατοίκους στην πόλη του Daegu και αναφέρονται 
όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που πρέπει να 
προσκομίσουν στις αρχές. Επίσης στην ιστοσελίδα είναι 
διαθέσιμες φόρμες αιτήσεων για Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Αλλοδαπού, Αλλαγή Διεύθυνσης Αλλοδαπού και για 
Παράταση Διαμονής. 

2.4.16 Περιφερειακό Ηλεκτρονικό Σύστημα Διοίκησης 
'Malopolska Gateway' 

Χώρα Πολωνία 

Φορείς Λειτουργίας Περιφέρεια Malopolska 

Έτος υλοποίησης 2002 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.malopolska.pl/ 

Περιγραφή Το Περιφερειακό Ηλεκτρονικό Σύστημα Διοίκησης 
'Malopolska Gateway' προσφέρει στους πολίτες διαδικτυακές 
υπηρεσίες και πηγές πληροφοριών από διάφορες κοινωνικές 
και δημόσιες πηγές που δημοσιεύονται χρησιμοποιώντας 
καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις. Αυτή η πλατφόρμα 
πληροφοριών και υπηρεσιών έχει σκοπό να χρησιμοποιείται 
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για όλες τις περιφερειακές και τοπικές διοικητικές λειτουργίες 
και εφαρμόζεται χάρη στη συνεργασία 280 τοπικών και 
περιφερειακών φορέων όλων των επιπέδων. Το Περιφερειακό 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Διοίκησης παρέχει πρόσβαση στο 
σύστημα μεταφοράς εγγράφων μαζί με την υποδομή 
ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία ενσωματώνεται με το τοπικό 
σύστημα διακίνησης εγγράφων. 

2.4.17 Ιστοσελίδα Δήμου Warszawa 
Χώρα Πολωνία 

Φορείς Λειτουργίας Δήμος Warszawa 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.um.warszawa.pl 

Περιγραφή Ο χρήστης της ιστοσελίδας, πέρα από τα πληροφοριακά 
στοιχεία σχετικά με την ιστορία της πόλης και τη λειτουργία 
του δημοτικού συμβουλίου της Βαρσοβίας, έχει τη δυνατότητα 
να ενημερωθεί και για ένα σύνολο δράσεων που αφορούν στο 
δήμο. Προϋπολογιστικές και απολογιστικές μελέτες, μελέτες 
στρατηγικής ανάπτυξης με ορίζοντα το 2020, μελέτες για την 
κυκλοφοριακή λειτουργία της πόλης και τις συγκοινωνίες, 
δημόσιες και ιδιωτικές, τη δημοτική αστυνομία, τον αθλητισμό, 
τον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης. Επίσης υπάρχει 
αναλυτική ενημέρωση για όλα τα δρομολόγια και τους 
επιβατικούς σταθμούς των συγκοινωνιακών οργανισμών, 
καθώς και ενημέρωση για τις κοινωνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη της Βαρσοβίας σε 
συνδυασμό με τη χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού 
συστήματος.  

Μεγάλη σημασία δίνεται στις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος, 
όπως η ηλεκτρονική παραλαβή πιστοποιητικών για πολίτες και 
επιχειρήσεις, καθώς και η πλήρης ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων για νομοθετικά κείμενα, για τις αιτήσεις και  
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (σε μορφή αρχείων), το 
αρμόδιο τμήμα κάθε περιοχής και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του αρμόδιου υπαλλήλου.  

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες κατάθεσης 
των απόψεών τους για διάφορες θεματικές περιοχές μέσω 
forum, καθώς και η ενημέρωση τους για θέσεις εργασίας που 
προσφέρονται είτε από τα τμήματα του δήμου, είτε από 
ιδιωτικούς φορείς.. 

2.4.18 Ιστοσελίδα Δήμου Ηρακλείου (Κρήτη) 
Χώρα Ελλάδα 

Φορείς Λειτουργίας Δήμος Ηρακλείου 

Σχετικοί δικτυακοί τόποι http://www.heraklion-city.gr 
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Περιγραφή Ο δικτυακός τόπος της πόλης του Ηρακλείου είναι 
οργανωμένος σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Ένα για την πόλη, 
ένα για το δήμο και τέλος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή, 
όπως αναφέροντα στο site, τις e–υπηρεσίες.  

Στο πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για 
την πόλη αλλά και ειδικές που είναι χωρισμένες σε κατηγορίες 
ανάλογα με το ποια κατηγορία επισκεπτών του δικτυακού 
τόπου στοχεύουν να εξυπηρετήσουν. Υπάρχουν θέματα που 
απευθύνονται τόσο στον πολίτη όσο και στον επισκέπτη της 
πόλης. Στο δεύτερο επίπεδο η οργάνωση είναι παρόμοια, όμως 
οι θεματικές ενότητες εδώ αφορούν σε θέματα του Δήμου του 
Ηρακλείου 

Το τρίτο επίπεδο, που προσφέρει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
τόσο σε πολίτες όσο και σε επιχειρήσεις, στοχεύει στην άμεση 
εξυπηρέτηση των πολιτών προσφέροντας δύο επίπεδα 
πρόσβασης. H πρόσβαση "Επίπεδου Α" γίνεται από τον ίδιο 
τον πολίτη με την απλή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων 
και η είσοδός του στο σύστημα γίνεται με την χρήση 
«ονόματος χρήστη» και «συνθηματικού» που ο ίδιος ορίζει. Ο 
πολίτης υποχρεούται να παραλάβει προσωπικά τα 
αποτελέσματα των αιτημάτων του. 

Η πρόσβαση "Επίπεδου Β" γίνεται με πιστοποίηση ταυτότητας 
με προσωπική παρουσία του Πολίτη στην Αρμόδια Υπηρεσία 
του Δήμου ενώ και εδώ η είσοδός του στο σύστημα γίνεται με 
την χρήση «ονόματος χρήστη» και «συνθηματικού». Η 
διαφορά είναι πως τώρα έχει δικαίωμα να υποβάλλει 
αιτήματα, αλλά και να λαμβάνει δικαιολογητικά ή 
πιστοποιητικά ταχυδρομικώς. Επίσης έχει δικαίωμα 
πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα όπως π.χ. οικονομικές 
οφειλές, κλήσεις, κ.λπ. 

Άλλη μία υπηρεσία που παρέχεται στους επισκέπτες είναι η 
δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω forum, πάνω 
σε θεματικές περιοχές που σχετίζονται με το δήμο ή είναι 
γενικότερου ενδιαφέροντος. Τέλος, υπάρχουν διαθέσιμες 
πληροφορίες για θέματα της επικαιρότητας αλλά και 
ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν σε ειδικές ομάδες του 
πληθυσμού, όπως τα ηλικιωμένα άτομα, ο γυναικείος 
πληθυσμός, οι νέοι, οι αλλοδαποί και οι επιχειρήσεις. 
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3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην 
Ελλάδα 

3.1 Η Ελληνική Πραγματικότητα 
Η είσοδος της τεχνολογίας στο δημόσιο τομέα μπορεί να έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, 
αλλά σχεδόν σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις αναρωτιούνται ακόμα, αν ο μίτος που 
έχουν ξεκινήσει να ξεδιπλώνουν, είναι και ο σωστός. 

Αρχικά, όταν η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έκανε τα πρώτα βήματά της όλοι μιλούσαν 
για συστήματα, τεχνολογίες, δίκτυα και λογισμικά. Στην πορεία, όμως, έγινε εμφανές ότι 
στο e-government η τεχνολογία δεν είναι πρωταγωνιστής. Είναι ένα μέσο και συνεπώς, 
αν δεν το χρησιμοποιεί κανείς, χάνει κάθε αξία. 

Σήμερα, λοιπόν, η συντριπτική πλειονότητα των αρμόδιων φορέων αναγνωρίζει ότι για 
να πετύχει το e-government απαιτείται αλλαγή στις οργανωτικές δομές του δημόσιου 
τομέα, εκπαίδευση των δημόσιων υπαλλήλων, δημιουργία ψηφιακής και τεχνολογικής 
κουλτούρας στον πολίτη, και πάνω από όλα ενημέρωση προς όλες τις πλευρές. 

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες 
θέσεις των ευρωπαϊκών εξειδικευμένων μελετών. Πλην του TAXISnet, του IKAnet και 
κάποιων μικρών έργων, η e-πρόοδος των κρατικών οργανισμών χαρακτηρίζεται 
δυστυχώς ως μηδαμινή. Παράλληλα, βέβαια, και η e-γνώση της συντριπτικής μερίδας 
των πολιτών δεν κινείται σε καλύτερα επίπεδα. Είναι πολλά τα βήματα που πρέπει να 
γίνουν, για να μπορέσει η χώρα μας να προσεγγίσει την e-ετοιμότητα των υπόλοιπων 
αναπτυγμένων κρατών. Ίσως για αυτό και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τελικώς, να 
αποτελεί το κρισιμότερο στοίχημα της χώρα μας για τα επόμενα χρόνια. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της ΕΕ είναι "η χρήση των 
τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε 
συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη 
βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την 
υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών". Παρόλο που ο ορισμός της είναι σαφέστατος, η 
υλοποίηση των στόχων της και η διείσδυσή της σε παγκόσμιο επίπεδο κρύβουν πολλά 
εμπόδια. 

Στη χώρα μας, η συνολική ευθύνη της πορείας της δημόσιας διοίκησης προς το e-
government βαραίνει τους ώμους του ΥΠΕΣΔΔΑ και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Διοίκησης. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος των έργων e-
government που πρέπει να υλοποιηθούν, χρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό 
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πρόγραμμα ΚτΠ που βρίσκεται υπό την ευθύνη του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών. 

Στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
συναντάμε: 

 τη δημιουργία των ΚΕΠ μέσω του προγράμματος Αριάδνη, 

 τις προκηρύξεις των δυο μεγάλων έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Σύζευξις 
και Police Online, 

 το TAXISnet, 

 το ΙΚΑnet, 

 τη δημιουργία του επιχειρησιακού προγράμματος Πολιτεία, που είχε σχεδιαστεί 
για να καλύψει e-ανάγκες που δεν ήταν επιλέξιμες από την ΚτΠ, μια προσπάθεια 
που δεν ολοκληρώθηκε για τη δημιουργία της νέας δομής της δημόσιας διοίκησης 
μέσω σχετικού νομοσχεδίου, 

 τη δημιουργία της ΚτΠ ΑΕ, μιας εταιρίας που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει 
τους φορείς του δημοσίου στην υλοποίηση των e-έργων τους, 

 τον σχεδιασμό των ΠεΣΥΠ, 

 τη δημιουργία του πλαισίου διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων 
του δημόσιου τομέα, 

 τα "crash" προγράμματα επιτάχυνσης στα οποία συμμετείχαν οι γενικές 
γραμματείες των υπουργείων και στελέχη των περιφερειών, 

 το σχεδιασμό, την ένταξη και την προκήρυξη πολλών σχετικών έργων που, 
δυστυχώς όμως, δεν ακολούθησαν σε σημαντικό ποσοστό και το δρόμο της 
κατακύρωσης. 

Είναι πάντως χαρακτηριστικό το ότι ο όρος e-government δεν είναι γνωστός στο 
μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που ούτως ή άλλως δε βλέπει και καμία 
ουσιαστική διαφορά στην επαφή του με τις δημόσιες υπηρεσίες. Σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα κύρια εμπόδια στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν είναι τεχνικά. Είναι κοινωνικά και 
πολιτισμικά. Το e-government πρέπει να ακολουθείται από αλλαγές στην οργάνωση, τη 
φιλοσοφία και τη δομή των δημόσιων υπηρεσιών. Απαιτεί εκπαίδευση των δημοσίων 
υπαλλήλων αλλά και των πολιτών, αντιμετώπιση πλήθους θεσμικών ζητημάτων, 
σημαντική διείσδυση του Διαδικτύου. Όλα αυτά τα εμπόδια στην εξάπλωση της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να λυθούν άμεσα και η αρχή καλό θα ήταν να γίνει 
με την αντιμετώπιση της άγνοιας των πολιτών, που στην παρούσα φάση ελάχιστη γνώση 
έχουν γύρω από το τι σημαίνει Κοινωνία της Πληροφορίας, τι αλλαγές θα φέρει στην 
καθημερινότητά τους το e-government, τι είναι το πρόγραμμα Αριάδνη ή το πρόγραμμα 
Θησέας. Ούτως ή άλλως, ακόμα και το τελειότερο τεχνολογικό σύστημα για να 
χαρακτηριστεί πετυχημένο, απαιτεί, αν μη τι άλλο, χρήστες. 
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3.2 Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας 

Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα 
Διαλειτουργικότητας (ή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΠΗΔ) εντάσσεται στο 
συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. Αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 για τη μετάβαση και 
προσαρμογή των υπηρεσιών της στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και είναι άμεσα 
συνυφασμένο με τους στόχους και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής 2010 – 
Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας 2010. Το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στοχεύει στην αποτελεσματική υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε 
Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και στη συμβολή στην επίτευξη της 
διαλειτουργικότητας σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, διαδικασιών και 
δεδομένων [6]. 

Το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει: 

 Το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-ΔΔΤ), το 
οποίο καθορίζει τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις και τα πρότυπα με βάση τα οποία 
θα πρέπει να αναπτύσσονται οι Δημόσιοι Δικτυακοί Τόποι της Ελληνικής 
Δημόσιας Διοίκησης. 

 Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και 
ανάπτυξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών από την Δημόσια Διοίκηση 
(ΠΔ&ΥΗΣ), το οποίο περιέχει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τη 
γενικότερη στρατηγική που θα πρέπει να διέπει την ανάπτυξη Συστημάτων 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 Το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ) Πολιτών / Επιχειρήσεων, που 
θέτει τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες που απαιτούνται για την 
εγγραφή, την ταυτοποίηση και την αυθεντικοποίηση των χρηστών (πολιτών / 
επιχειρήσεων). 

 Το Μοντέλο Τεκμηρίωσης που αφορά την ανάπτυξη προτύπων μεταδεδομένων 
και XML σχημάτων (metadata & XML standards). 

 Την Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Υλικού για το σύνολο των θεωρητικών και 
πρακτικών θεμάτων που άπτονται του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Σκοπός του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η καθιέρωση επιχειρησιακών 
και τεχνολογικών προτύπων, τα οποία πρέπει να ακολουθούνται από τους φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης που παρέχουν, ή σχεδιάζουν να παρέχουν, ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
προς τους συναλλασσόμενους με αυτούς φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. 

Η υιοθέτηση των προτύπων, οδηγιών και κατευθύνσεων του Πλαισίου Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης θα επιτρέψει τη βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών από φορείς 
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της Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε ποιότητα όσο και σε ταχύτητα, επιτρέποντας τη 
βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. 

Το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 
στρατηγικής της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για τη μετάβαση και προσαρμογή των 
υπηρεσιών της στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και την εναρμόνισή τους με την 
ευρωπαϊκή πολιτική και κατευθύνσεις. 

3.2.1 Αρχιτεκτονική του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει τρία επιμέρους πλαίσια, καθένα 
από τα οποία ρυθμίζει συγκεκριμένες πτυχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 

 Το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-ΔΔΤ) 

 Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 
(ΠΔ&ΥΗΣ) 

 Το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ) 

Σε αντιστοιχία με τις καλυπτόμενες υπηρεσίες του ΠΔ&ΥΗΣ, το Πλαίσιο παρέχει επίσης 
έναν ταμιευτήρα (Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας), ο οποίος περιέχει: 

 Τυποποιημένες, πρότυπες περιγραφές διαδικασιών 

 Τυποποιημένα XML σχήματα δεδομένων και μεταδεδομένων 

 Τις καλυπτόμενες τελικές υπηρεσίες ανά φορέα, σε διαφορετικά επίπεδα 
ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης 

Τέλος, το Πλαίσιο συμπληρώνεται από προδιαγραφές εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό 
και υλικό διάδοσης. 
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3.2.2 Πεδίο Εφαρμογής του Πλαισίου 
Το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απευθύνεται σε όλους τους φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι διαθέτουν, αναπτύσσουν ή σχεδιάζουν να αναπτύξουν 
πληροφοριακά συστήματα με σκοπό να παρέχουν πληροφορίες και υπηρεσίες σε πολίτες, 
επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Αναλυτικότερα, το Πλαίσιο απευθύνεται σε: 

 Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες, 

 Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, 

 Εποπτευόμενους φορείς του Δημόσιου Τομέα, 

 Ανεξάρτητες Αρχές, 

 Υπόλοιπους φορείς του Δημόσιου Τομέα όπως αυτός ορίζεται βάσει του Ν. 
2527/97, άρθρο 1. 

Επιπρόσθετα, απευθύνεται σε οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου και του Ιδιωτικού 
Τομέα, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς, και 
αναλυτικότερα: 

 Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας 

 Τραπεζικούς και Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς 

 Επιχειρήσεις Πληροφορικής και Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην 
ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή συναφών υπηρεσιών για φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών, υλοποίηση 
πληροφοριακών συστημάτων). 

Τέλος, το Πλαίσιο απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πολίτη. 

Το Πλαίσιο στοχεύει στην υποστήριξη των φορέων της προηγούμενης ενότητας στη 
σχεδίαση, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας των πληροφοριακών 
τους συστημάτων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Πλαίσιο περιέχει πολιτικές, 
πρότυπα και τεχνολογικές κατευθύνσεις οι οποίες καλύπτουν: 

 Πληροφοριακά συστήματα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που υποστηρίζουν 
την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς ή 
επικοινωνούν και ανταλλάσσουν στοιχεία με πληροφοριακά συστήματα του ίδιου 
ή άλλου φορέα, τα οποία παρέχουν σχετικές υπηρεσίες. 

 Έγγραφα και παραδοτέα μελετών εφαρμογής, ανάλυσης και σχεδιασμού 
πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Σχήματα δεδομένων και μοντέλα οργάνωσης και περιγραφής ροής εργασίας των 
Υπηρεσιών προς Πολίτες και Επιχειρήσεις. 

 Πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων, στο βαθμό που απαιτείται 
διαλειτουργικότητα με τα συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης. 
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3.2.3 Συστατικά Μέρη του Πλαισίου 

3.2.3.1 Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων 
Σκοπός του Πλαισίου Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-ΔΔΤ) είναι να 
παρουσιάσει τους κανόνες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που πρέπει να 
ακολουθούνται από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη δόμηση, το 
περιεχόμενο και την παρουσίαση των διαδικτυακών τους τόπων, καθώς και την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω αυτών [7]. 

Το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων απευθύνεται σε όλους όσοι 
εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης, αξιολόγησης και υποστήριξης ενός 
δημόσιου διαδικτυακού τόπου, κατασκευαστές λογισμικού για ανάπτυξη διαδικτυακών 
τόπων, πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς που χρησιμοποιούν τους δημόσιους 
διαδικτυακούς τόπους για την ανεύρεση διοικητικής πληροφορίας και υπηρεσιών, καθώς 
και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. 

3.2.3.1.1 Χρησιμότητα του ΠΠ-ΔΔΤ 
Η παρουσία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο Διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από 
υψηλό βαθμό ανομοιομορφίας, κυρίως γιατί είναι το αποτέλεσμα προσπαθειών που 
υλοποιήθηκαν χωρίς κάποιο κεντρικό σχεδιασμό και χωρίς να υπακούουν σε ένα κοινό 
σύνολο προδιαγραφών. Η ανομοιομορφία αυτή παρατηρείται σε κάθε παράμετρο 
σχεδιασμού και λειτουργίας των δημόσιων διαδικτυακών τόπων, ενδεικτικά: 
ονοματοδοσία, δόμηση και παρουσίαση περιεχομένου, πλοήγηση, δυνατότητες 
αναζήτησης περιεχομένου, προσβασιμότητα, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
αυθεντικοποίηση χρηστών, προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Το ΠΠ-ΔΔΤ αποσκοπεί στη βελτίωση της παραπάνω κατάστασης και στην 
ομογενοποίηση της παρουσίας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο Διαδίκτυο και του 
περιεχομένου που διαχειρίζεται και δημοσιεύει, με στόχο την υποστήριξη πολιτών και 
επιχειρήσεων στην ανεύρεση & αξιοποίηση δημόσιας πληροφορίας, θέτοντας κανόνες, 
πρότυπα και προδιαγραφές για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας 
των δημόσιων διαδικτυακών τόπων. Επίσης, στοχεύει στην παρότρυνση των φορέων της 
δημόσιας διοίκησης να προσφέρουν σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς, 
διαδραστικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ορίζοντας τους κανόνες διάθεσης 
και υποστήριξης των υπηρεσιών αυτών. 

Η υιοθέτηση του Πλαισίου από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης αναμένεται να 
βελτιώσει σημαντικά την εικόνα τους, να διευκολύνει τις συναλλαγές των υπηρεσιών 
τους με το κοινό, να βελτιώσει την ποιότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης των 
συναλλασσόμενων, να ενισχύσει την παροχή υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών –
ηλεκτρονικών- καναλιών υψηλής αξιοπιστίας, τα οποία θα είναι προσβάσιμα από 
διαφορετικές ομάδες χρηστών και με τη χρήση διαφορετικών μέσων, προσδίδοντας, κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και εξυπηρέτησης στο συναλλασσόμενο 
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κοινό. Επιπλέον, θα δώσει νέα ώθηση στους φορείς για τη διάθεση περιεχομένου και 
υπηρεσιών μέσω κεντρικών κυβερνητικών πυλών, όπως ο διαδικτυακός τόπος των ΚΕΠ 
και η κεντρική κυβερνητική διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ. 

Για τους αναδόχους έργων ανάπτυξης δημόσιων διαδικτυακών τόπων και τους 
κατασκευαστές σχετικού λογισμικού, η εφαρμογή του Πλαισίου θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουν προϊόντα και εφαρμογές που θα ανταποκρίνονται σε ένα 
σύνολο κοινών προδιαγραφών, οι οποίες θα είναι γνωστές εκ των προτέρων και δεν θα 
διαφοροποιούνται σημαντικά σε κάθε ξεχωριστό έργο ανάπτυξης ενός δημόσιου 
διαδικτυακού τόπου. Έτσι, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται ταχύτερα στις 
προσκλήσεις των δημοσίων φορέων για την ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων και να 
επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας με την επαναχρησιμοποίηση τμημάτων λογισμικού 
με σχεδόν τυποποιημένη λειτουργικότητα. 

3.2.3.1.2 Τι περιλαμβάνει το ΠΔ-ΔΔΤ 
Το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων ορίζει κανόνες, πρότυπα και 
προδιαγραφές στις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες, οι οποίες αποτελούν 
παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη και 
λειτουργία των δημόσιων διαδικτυακών τόπων: 

 Διαχείριση Διαδικτυακού Τόπου: Οργανωτικό σχήμα διαχείρισης του 
διαδικτυακού τόπου, ρόλοι και αρμοδιότητες 

 Δομή και οργάνωση δημόσιων διαδικτυακών τόπων 

o Ονοματοδοσία δημόσιων διαδικτυακών τόπων: ονομασία χώρου, γλώσσα, 
τρόπος γραφής και μέγεθος ονόματος χώρου 

o Εικαστική παρουσίαση: Χρώματα και χρωματικοί συνδυασμοί, 
Γραμματοσειρές, Εικονίδια, Σύνδεσμοι, Τρόπος και ύφος γραφής 
περιεχομένου, Έκταση ιστοσελίδων, Μέγεθος ιστοσελίδων, Μορφοποίηση 
και παρουσίαση περιεχομένου, Χρήση ειδικών μορφών περιεχομένου 

o Δομή και περιεχόμενο δημόσιων διαδικτυακών τόπων: Αρχική σελίδα, 
Περιεχόμενο ιστοσελίδων διαδικτυακού τόπου, Δομή περιεχομένου, 
Διαχείριση περιεχομένου, Ορθότητα – πληρότητα – επικαιρότητα - 
ανανέωση περιεχομένου, Γλώσσα περιεχομένου, Μηχανή αναζήτησης, 
Χάρτης του τόπου, Πλοήγηση, Επικοινωνία με το φορέα 

o Προσβασιμότητα: WAI, WCAG 

o Πολλαπλοί διαδικτυακοί τόποι 

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαλειτουργικότητα 

o Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
Ηλεκτρονικές πληρωμές, Παρακολούθηση προόδου διεκπεραίωσης 
υποθέσεων, Εκτύπωση και τοπική αποθήκευση περιεχομένου 
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o Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: Υπηρεσίες παροχής ενημέρωσης στους 
χρήστες, Χώροι συζήτησης των χρηστών 

o Διαλειτουργικότητα διαδικτυακού τόπου με back-office συστήματα και 
άλλους διαδικτυακούς τόπους 

 Αξιολόγηση περιεχομένου, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λειτουργίας δημόσιων 
διαδικτυακών τόπων 

 Ασφάλεια Συστημάτων & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

o Πολιτικές ασφάλειας 

o Πρόσβαση – Αυθεντικοποίηση 

o Μετάδοση 

o Αποθήκευση 

o Ακεραιότητα συναλλαγών 

o Διαθεσιμότητα & απόδοση συστημάτων 

o Φιλοξενία ΔΔΤ σε υποδομές ιδιωτικών φορέων 

 Χρήστες δημόσιων διαδικτυακών τόπων: Κατηγορίες χρηστών, Δικαιώματα 
χρηστών, Εγγραφή χρηστών 

 Νομικά θέματα: Προσωπικά δεδομένα, Πνευματικά δικαιώματα, Όροι χρήσης – 
Αποκηρύξεις 

 Διάδοση δημόσιων διαδικτυακών τόπων: Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης, 
Καταχώρηση σε συναφείς διαδικτυακούς τόπους, Δράσεις προώθησης του 
διαδικτυακού τόπου 

Οι οδηγίες και τα πρότυπα του ΠΠ-ΔΔΤ μπορούν να είναι Υποχρεωτικά, Προαιρετικά ή 
Υπό Μελέτη/ Διαμόρφωση, ανάλογα με τη σημαντικότητα και το βαθμό ενσωμάτωσής 
τους στην Ελληνική πραγματικότητα σε κάθε έκδοση του Πλαισίου. 

3.2.3.2 Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Συναλλαγών 

Σκοπός του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 
(ΠΔ&ΥΗΣ) είναι ο καθορισμός των γενικότερων αρχών και της στρατηγικής που θα 
πρέπει να διέπει την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων από φορείς της Ελληνικής 
Δημόσιας Διοίκησης, καθώς επίσης και των τεχνολογικών προτύπων βάσει των οποίων 
πρέπει να αναπτύσσονται τα πληροφοριακά συστήματα, με στόχο την υποστήριξη τόσο 
της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ συστημάτων όσο και της παροχής ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις ή άλλους 
Φορείς [8]. 

Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών απευθύνεται 
σε όλους όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας 
πληροφοριακών συστημάτων που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες, 
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επιχειρήσεις και φορείς, καθώς και στην εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών που 
υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κατασκευαστές λογισμικού, πολίτες, 
επιχειρήσεις και φορείς ως αποδέκτες/ χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται με 
ηλεκτρονικό τρόπο από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε κάθε άλλο 
ενδιαφερόμενο. 

3.2.3.2.1 Χρησιμότητα του ΠΔ&ΥΗΣ 
Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι φορείς της δημόσιας διοίκησης σε πολίτες, επιχειρήσεις και 
άλλους φορείς έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν κατά πρώτο λόγο 
τις ανάγκες των ίδιων των φορέων. Με αντίστοιχο τρόπο έχουν σχεδιαστεί και 
αναπτυχθεί και τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες αυτές. 
Ειδικά στην περίπτωση των πληροφοριακών συστημάτων, η στρατηγική, οι βασικές 
αρχές και τα πρότυπα σχεδιασμού και ανάπτυξής τους δεν υπακούουν σε ένα κοινό 
σύνολο προδιαγραφών που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα ενός κεντρικού σχεδιασμού, 
συντονισμού και βελτιστοποίησης των διαδικασιών που άπτονται της εισαγωγής και 
αξιοποίησης ΤΠΕ στο δημόσιο τομέα. Έτσι, κάθε φορέας σχεδιάζει τις δικές του 
παρεμβάσεις σε επίπεδο ΤΠΕ, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν λαμβάνουν 
υπόψη τις ανάγκες των τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών ούτε τις ανάγκες 
επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλους φορείς της δημόσιας 
διοίκησης για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους τελικούς αποδέκτες. 

Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές αρχικές εφαρμογές και 
συστήματα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στο πλαίσιο παρεμβάσεων που 
χρηματοδοτήθηκαν από το Β’ και το Γ’ ΚΠΣ, η αξιοποίηση των σύγχρονων πρακτικών 
που θα επιτρέψουν τη συνολική βελτίωση της απόδοσης των δημόσιων φορέων, με τελικό 
στόχο την εξυπηρέτηση των τελικών αποδεκτών των υπηρεσιών, είναι μικρής έκτασης. 

Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών επιχειρεί να 
δώσει λύσεις στα παραπάνω προβλήματα καθορίζοντας κοινά πρότυπα και 
προδιαγραφές για το σχεδιασμό και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων των 
φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, τα οποία υποστηρίζουν την παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προς φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες και τη μεταξύ τους διαλειτουργικότητα. 
Επίσης, το Πλαίσιο δεν παραβλέπει να καθορίσει τις γενικές αρχές που πρέπει να 
ακολουθούν οι φορείς σε οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμένου να είναι 
σε θέση να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν έγγραφα/στοιχεία με άλλους φορείς για 
την παροχή τελικών υπηρεσιών σε πολίτες/επιχειρήσεις. 

Η υιοθέτηση του Πλαισίου από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης αναμένεται να 
βελτιώσει σημαντικά την εικόνα τους, να διευκολύνει τις συναλλαγές των υπηρεσιών 
τους με το κοινό, να βελτιώσει την ποιότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης των 
συναλλασσομένων, να ενισχύσει την παροχή υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών 
(ηλεκτρονικών) καναλιών υψηλής αξιοπιστίας, τα οποία θα είναι προσβάσιμα από 
διαφορετικές ομάδες χρηστών και με τη χρήση διαφορετικών μέσων, προσδίδοντας, κατ’ 
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αυτόν τον τρόπο, ένα αίσθημα εμπιστοσύνης και εξυπηρέτησης στο συναλλασσόμενο 
κοινό. Επιπλέον, θα δώσει νέα ώθηση στους φορείς για τη διάθεση περιεχομένου και 
υπηρεσιών μέσω κεντρικών κυβερνητικών πυλών, όπως ο διαδικτυακός τόπος των ΚΕΠ 
και η κεντρική κυβερνητική διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ. 

Για τους αναδόχους έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων για φορείς του 
δημοσίου τομέα και τους κατασκευαστές λογισμικού, η εφαρμογή του Πλαισίου θα τους 
δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν προϊόντα και εφαρμογές που θα 
ανταποκρίνονται σε ένα σύνολο κοινών προδιαγραφών, οι οποίες θα είναι γνωστές εκ 
των προτέρων και δεν θα διαφοροποιούνται σημαντικά σε κάθε ξεχωριστό έργο 
ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων. Έτσι, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 
ταχύτερα στις προσκλήσεις των δημοσίων φορέων για την ανάπτυξη πληροφοριακών 
συστημάτων και να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας με την επαναχρησιμοποίηση 
τμημάτων λογισμικού με σχεδόν τυποποιημένη λειτουργικότητα. 

3.2.3.2.2 Τι περιλαμβάνει το ΠΔ&ΥΗΣ 
Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, αφού 
αναλύσει τα επίπεδα της διαλειτουργικότητας (οργανωσιακό, σημασιολογικό και 
τεχνολογικό) και προσδιορίσει τις γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται από τους 
φορείς της δημόσιας διοίκησης για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας σε επίπεδο 
οργάνωσης και διαδικασιών, προσδιορίζει τις πρότυπες αρχιτεκτονικές, βάσει των 
οποίων πρέπει να σχεδιάζονται και να αναπτύσσονται τα πληροφοριακά συστήματα της 
δημόσιας διοίκησης. Στη συνέχεια, το ΠΔ&ΥΗΣ εξειδικεύει τη σημασιολογική και 
τεχνολογική διάσταση της διαλειτουργικότητας καθορίζοντας πολιτικές, τεχνολογικά 
πρότυπα και κατευθύνσεις που πρέπει να υιοθετούνται από τους φορείς της δημόσιας 
διοίκησης στις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες: 

 Τεκμηρίωση & Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Μέθοδοι 
Μοντελοποίησης, Σχήματα Ανταλλαγής Μοντέλων Προδιαγραφών, Γλώσσες και 
Αρχιτεκτονικές Υλοποίησης Εφαρμογών  

 Μοντελοποίηση Υπηρεσιών: Μέθοδοι Μοντελοποίησης, Γλώσσες Εκτέλεσης 

 Μοντελοποίηση Δεδομένων: Μέθοδοι Μοντελοποίησης, Σχήματα Ανταλλαγής 
Μοντέλων Δεδομένων, Πρότυπα Ανταλλαγής Δεδομένων, Μετασχηματισμός/ 
Παρουσίαση Δεδομένων, Δομή Μεταδεδομένων, Αποτύπωση Μεταδεδομένων, 
Γλώσσες Αναπαράστασης Σημασιολογικής Πληροφορίας 

 Παρουσίαση και Επεξεργασία Πληροφορίας: Προσβασιμότητα, Σχήματα 
Ανταλλαγής Υπερκειμένου, Stylesheets, Κωδικοποίηση Συνόλου Χαρακτήρων, 
Αναγνώριση Τύπου Διαμόρφωσης Αρχείων (File Formats), Διαμόρφωση 
Εγγράφων Κειμένου για Ανταλλαγή Πληροφοριών, Διαμόρφωση Εγγράφων 
Κειμένου για Περαιτέρω Επεξεργασία Πληροφοριών, Διαμορφώσεις Ανταλλαγής 
Γραφημάτων, Διαμορφώσεις Ανταλλαγής Αρχείων Ήχου, Βίντεο και Ροής Βίντεο, 
Συμπίεση Δεδομένων 
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 Διασύνδεση - Επικοινωνία - Διαλειτουργικότητα: Διαλειτουργικότητα με τρίτα 
Συστήματα, Πρωτόκολλα Επιπέδου Δικτύου, Πρωτόκολλα Επιπέδου Εφαρμογής, 
Διανομή Περιεχομένου 

 Ασφάλεια και Αυθεντικοποίηση: Ασφάλεια Υπηρεσιών Ιστού, Ασφάλεια 
Μετάδοσης Δεδομένων, Αυθεντικοποίηση, Κρυπτογράφηση 

Τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο ΠΔ&ΥΗΣ μπορούν να είναι Υποχρεωτικά, 
Προαιρετικά ή Υπό Μελέτη/ Διαμόρφωση, ανάλογα με τη σημαντικότητα και το βαθμό 
ενσωμάτωσής τους στην Ελληνική πραγματικότητα, σε κάθε έκδοση του Πλαισίου. 

3.2.3.3 Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης 
Σκοπός του Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ) είναι να υποστηρίξει τους 
φορείς της Δημόσιας Διοίκησης που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, στην επιλογή των κατάλληλων μηχανισμών αυθεντικοποίησης και στον 
καθορισμό των διαδικασιών εγγραφής και ταυτοποίησης των χρηστών [9]. 

Το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης απευθύνεται σε όλους όσοι εμπλέκονται στη 
διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και σε 
πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς που αξιοποιούν τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες. 

3.2.3.3.1 Χρησιμότητα του ΠΨΑ 
Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σήμερα προσφέρονται από την Ελληνική Δημόσια 
Διοίκηση, αξιοποιούν ως μέθοδο ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης τη χρήση 
ονομάτων χρηστών και συνθηματικών (username και password) για την επιβεβαίωση της 
ηλεκτρονικής ταυτότητας των χρηστών. Το γεγονός ότι η επιλογή της συγκεκριμένης 
μεθόδου αυθεντικοποίησης δε λαμβάνει υπόψη της την κρισιμότητα των υπηρεσιών, σε 
ότι αφορά στις επιπτώσεις που είναι δυνατόν να προκληθούν στο φορέα και στο χρήστη 
σε περίπτωση εκδήλωσης κάποιου περιστατικού ασφάλειας, εγείρει μείζονα ερωτήματα 
αναφορικά με την καταλληλότητα του συγκεκριμένου μηχανισμού αυθεντικοποίησης, 
όπως επίσης και για την καταλληλότητα και αξιοπιστία των αντίστοιχων διαδικασιών 
εγγραφής και ταυτοποίησης. 

Το ΠΨΑ αποσκοπεί στη θέσπιση κανόνων και οδηγιών για την ιεράρχηση της 
κρισιμότητας κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας και συνεπώς την επιλογή των μηχανισμών 
αυθεντικοποίησης με τρόπο σαφή, απλό, μεθοδικό και καλά τεκμηριωμένο. Οι κανόνες 
και οδηγίες του ΠΨΑ βασίζονται, κατά κύριο λόγο, στο ισχύον νομικό και κανονιστικό 
πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, 
καθώς και στην προστασία της ιδιωτικότητας του πολίτη. 

Η υιοθέτηση του ΠΨΑ από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, ακολουθώντας 
ουσιαστικά τις επιταγές του εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθέτη, αναμένεται να βελτιώσει 
σημαντικά την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, εφαρμόζοντας την «αρχή της 
αναλογικότητας» κατά τη διαδικασία επιλογής των μηχανισμών αυθεντικοποίησης: όσο 
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πιο σοβαρές είναι οι επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τη μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση ή τροποποίηση των δεδομένων που αξιοποιεί μια υπηρεσία, τόσο πιο ισχυροί 
πρέπει να είναι οι μηχανισμοί αυθεντικοποίησης. Επιπλέον, η εφαρμογή των οδηγιών 
του ΠΨΑ εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του φορέα με τις διατάξεις του νομικού και 
κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών, ευαίσθητων προσωπικών 
και οικονομικών δεδομένων που ανταλλάσσονται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Για τους αναδόχους έργων ανάπτυξης ηλεκτρονικών υπηρεσιών για δημόσιους φορείς 
και τους κατασκευαστές σχετικού λογισμικού, η εφαρμογή του ΠΨΑ θα τους δώσει τη 
δυνατότητα να δημιουργήσουν προϊόντα και εφαρμογές που θα ανταποκρίνονται σε ένα 
σύνολο κοινών προδιαγραφών αυθεντικοποίησης, οι οποίες θα είναι γνωστές εκ των 
προτέρων και δε θα διαφοροποιούνται σημαντικά από έργο σε έργο. 

3.2.3.3.2 Τι περιλαμβάνει το ΠΨΑ 
Η κύρια συνεισφορά του ΠΨΑ είναι η παροχή συγκεκριμένων κατευθυντήριων κανόνων 
και οδηγιών, βασισμένων στο ισχύον νομικό – κανονιστικό πλαίσιο, για: 

 Την κατηγοριοποίηση των δεδομένων που επεξεργάζονται οι ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες σε «Απλά», «Οικονομικά» ή «Ευαίσθητα». Ο ν. 2472/97 για την 
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως ισχύει, ορίζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 2α) καθώς και τα 
ευαίσθητα δεδομένα (άρθρο 2β). Τα λεγόμενα «οικονομικά δεδομένα» εμπίπτουν 
στην κατηγορία των «απλών δεδομένων» με την επιφύλαξη δεδομένων που 
σχετίζονται με τη λήψη παροχών κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία ο νόμος 
κατατάσσει στα ευαίσθητα. Τα οικονομικά δεδομένα δεν ορίζονται νομοθετικά. 
Ωστόσο εκτιμάται ότι παρόλο που τα οικονομικά δεδομένα εντάσσονται στα 
«απλά δεδομένα» η χρήση τους ενέχει ορισμένους πρόσθετους κινδύνους για τα 
υποκείμενα και ως εκ τούτου υπάρχουν περιπτώσεις οικονομικών συναλλαγών 
που εντάσσονται στα ευαίσθητα δεδομένα. Ελλείψει νομοθετικού ορισμού, ως 
«οικονομικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που καλύπτονται από το 
φορολογικό απόρρητο, δηλ. «οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, 
οι εκθέσεις και κάθε άλλο στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή 
άπτεται αυτής» (άρθρο 85 Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων). 

 Τον καθορισμό «επιπέδων εμπιστοσύνης» για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με 
βάση την κατηγορία των δεδομένων που αξιοποιούν, αλλά και λαμβάνοντας 
υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν σε περίπτωση μη ορθής 
λειτουργίας ή διαχείρισής τους. 

 Τη συσχέτιση κάθε επιπέδου εμπιστοσύνης με κατάλληλα «επίπεδα 
αυθεντικοποίησης», όπου για κάθε επίπεδο αυθεντικοποίησης έχουν οριστεί 
συγκεκριμένοι μηχανισμοί αυθεντικοποίησης. 

 Τη συσχέτιση κάθε επιπέδου εμπιστοσύνης με τις κατάλληλες «διαδικασίες 
εγγραφής» των χρηστών στην υπηρεσία. 
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Οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βασικά βήματα, όπως αυτά 
προβλέπονται στο ΠΨΑ: 

 Να προσδιορίσουν το επίπεδο εμπιστοσύνης στο οποίο εντάσσεται η υπηρεσία, 
αφού πρώτα προσδιορίσουν επακριβώς τις κατηγορίες δεδομένων που 
αξιοποιούνται. 

 Ανάλογα με το επίπεδο εμπιστοσύνης και ακολουθώντας τις συστάσεις του ΠΨΑ, 
να επιλέξουν τον κατάλληλο μηχανισμό αυθεντικοποίησης. 

 Ανάλογα με το επίπεδο εμπιστοσύνης και ακολουθώντας τις συστάσεις του ΠΨΑ, 
να υιοθετήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες εγγραφής των χρηστών. 

3.2.3.4 Μοντέλο Τεκμηρίωσης 
Στόχος του Μοντέλου Τεκμηρίωσης είναι να περιγράψει τη σημειογραφία, τους κανόνες 
και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να εφαρμόζονται για την ανάπτυξη μοντέλων 
διαδικασιών και δεδομένων – μεταδεδομένων. Παράλληλα, θέτει τις συμβάσεις 
ονοματολογίας και σχεδιασμού και τον τρόπο διαχείρισης των εκδόσεων για να 
διασφαλιστεί η αντιμετώπιση ζητημάτων που εμπίπτουν σε αυτές τις περιοχές με ένα 
ενιαίο τρόπο για το σύνολο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Πέραν των 
κατευθύνσεων για το σχεδιασμό νέων μοντέλων, η προσαρμογή των Μοντέλων που θα 
εκδώσει το ΠΗΔ στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε Δημόσιου Φορέα με τρόπο που θα 
παραμένουν συμβατά με τις οδηγίες του ΠΗΔ αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο σημείο με το 
οποίο ασχολείται το Μοντέλο Τεκμηρίωσης [10]. 

Το Μοντέλο Τεκμηρίωσης στηρίζεται στις προδιαγραφές και τα πρότυπα μοντελοποίησης 
που έχουν θέσει διεθνείς οργανισμοί, όπως World Wide Web Consortium (W3C), United 
Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) και Οbject 
Management Group (OMG). Η υιοθέτηση των προτύπων, οδηγιών και κατευθύνσεων του 
εγγράφου, θα επιτρέψει: 

 την κατανόηση των διαδικασιών και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται 
κάτω από ένα ενιαίο πρίσμα 

 τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης της πληροφορίας (μέσω των 
πρότυπων διαδικασιών και των δομικών XML συστατικών – XML Schema 
Components) για τη βελτίωση της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας στον 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

 την ομογενοποίηση και εναρμόνιση των Μοντέλων Διαδικασιών και των XML 
Σχημάτων για το σύνολο των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης 

Οι περιοχές τεκμηρίωσης του Μοντέλου Τεκμηρίωσης λαμβάνουν υπόψη τα περιεχόμενα 
του Ληξιαρχείου Διαλειτουργικότητας του ΠΗΔ και την τεκμηρίωση που απαιτείται από 
τη Μελέτη Διαλειτουργικότητας ενός υπό ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος. Οι 
βασικές κατευθυντήριες γραμμές που προκύπτουν είναι: 
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 Κάθε υπηρεσία πρέπει να καταγράφεται και να μοντελοποιείται με τυποποιημένο 
τρόπο. Τα μεταδεδομένα και τα μοντέλα που δημιουργούνται θα δημοσιεύονται 
στο Ληξιαρχείο και θα συντελούν στην αναγνώριση των σημείων 
Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Φορέων. 

 Κάθε έγγραφο που ανταλλάσσεται στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας πρέπει να 
αναλύεται και να μοντελοποιείται σε XML Σχήμα με βάση τα 
επαναχρησιμοποιήσιμα δημοσιευμένα Core Components του Ληξιαρχείου και τα 
μεταδεδομένα που περιγράφονται στο Μοντέλο Τεκμηρίωσης. 

 Κάθε δικτυακός πόρος πρέπει να δημοσιεύεται με βάση τις οδηγίες για τα 
μεταδεδομένα που περιγράφονται στο Μοντέλο Τεκμηρίωσης. 

 Κάθε Διαδικτυακή Υπηρεσία (Web Service) που θα καθιστά δυνατή την 
ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των Φορέων στα σημεία Διαλειτουργικότητας 
πρέπει να στηρίζεται στα πρότυπα που ορίζονται στο Μοντέλο Τεκμηρίωσης. Το 
WSDL αρχείο που τεκμηριώνει τη Διαδικτυακή Υπηρεσία πρέπει να δημοσιεύεται 
στο Ληξιαρχείο μαζί με τα μεταδεδομένα και το μοντέλο της υπηρεσίας στην 
οποία υπάγεται και τα XML Σχήματα των εγγράφων που ανταλλάσσονται, ώστε 
να διευκολύνεται η ανεύρεση και η χρησιμοποίηση της υπηρεσίας από τους 
Φορείς που επιθυμούν να την αξιοποιήσουν. 

Το Μοντέλο Τεκμηρίωσης αποτελεί τη βάση στην οποία εκπονείται το Πλαίσιο 
Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) και 
δομείται το Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας του ΠΗΔ, κυρίως όσον αφορά τις Αποθήκες 
Διαδικασιών, Δεδομένων και Μεταδεδομένων. 

 
Εικόνα 6: Η συμβολή του Μοντέλου Τεκμηρίωσης στο ΠΗΔ 

Όσον αφορά στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας, το Μοντέλο Τεκμηρίωσης 
συνεισφέρει στην αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου που εμπλέκει Φορείς, 
Υπηρεσίες, Φόρμες Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα με ακρίβεια και σαφήνεια, 
χωρίς ενδεχόμενες παραλείψεις ή παραδοχές. Για το σκοπό αυτό, το παρόν έγγραφο 
προδιαγράφει Πρότυπα Φύλλα Καταγραφής Υπηρεσιών και Δεδομένων, τα οποία 
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καταγράφουν την υπάρχουσα κατάσταση και αξιοποιούνται για την εξόρυξη της 
απαραίτητης πληροφορίας και γνώσης για το σχεδιασμό των μοντέλων (Εικόνα 7). 

 
Εικόνα 7: Απεικόνιση του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας 

Μέσω των προδιαγραφών που θέτει, το Μοντέλο Τεκμηρίωσης μπορεί να βρει εφαρμογή 
και να δώσει κατευθύνσεις δράσης σε οποιαδήποτε προσπάθεια μοντελοποίησης 
επιχειρηματικών διαδικασιών ή δεδομένων που διαμοιράζονται ή ανταλλάσσονται 
ανάμεσα σε Δημόσιους Φορείς ή ανάμεσα σε Δημόσιους Φορείς και επιχειρήσεις, πολίτες 
ή άλλους οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. 

3.3 Έκθεση του World Economic Forum 2007 - 2008 
Σύμφωνα με την έκθεση του World Economic Forum “The Global Information 
Technology Report”, η οποία παρουσιάζεται και αναλύεται σε ειδικό δελτίο από το 
Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται πολλών 
άλλων χωρών στην ετοιμότητα για χρήση νέων τεχνολογιών [11]. Πιο συγκεκριμένα: 

 Η Ελλάδα το 2007 – 2008 κατατάσσεται στην 56η θέση στη συνολική κατάταξη 127 
χωρών με τον Δείκτη Ετοιμότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Networked 
Readiness Index - NRI) σημειώνοντας απώλεια 8 θέσεων σε σύγκριση με το 2006 – 
2007, όταν βρισκόταν στην 48η θέση. 

 Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά 
βήματα στη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, στον αριθμό των 
ευρυζωνικών συνδέσεων και στο κόστος πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεν 
παρατηρούνται αντίστοιχες βελτιώσεις στους υπόλοιπους τομείς που καθορίζουν 
τη συνολική ετοιμότητα για χρήση νέων τεχνολογιών. 
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 Οι αδυναμίες της χώρας μας επικεντρώνονται κυρίως στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον αλλά και στην ποιότητα της εκπαίδευσης, στο μικρό βαθμό 
συνεργασίας επιχειρήσεων – Πανεπιστημίων, στις χαμηλές δαπάνες των 
επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη, στην απουσία προμηθειών προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας από την κυβέρνηση καθώς στο βαθμό προτεραιότητας που 
θέτει η ελληνική κυβέρνηση τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. 

 Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η ανάγκη να προωθηθούν αποφασιστικές 
μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς και ειδικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
τους θεσμούς και τις οργανωτικές δομές ώστε να αυξηθεί η συνολική 
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. 

3.3.1 Δείκτης Ετοιμότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (NRI) 
Ο Δείκτης Ετοιμότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (NRI), που καταρτίζεται από το 
WEF, μετράει την ροπή των χωρών να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που προσφέρονται 
από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για ανάπτυξη και αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα. Λαμβάνει υπόψη δεδομένα από επίσημες πηγές, όπως τη Διεθνή 
Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union) και την Παγκόσμια 
Τράπεζα, καθώς επίσης δεδομένα από την ετήσια έρευνα Executive Opinion Survey. 

Ο NRI περιλαμβάνει τρεις βασικούς υποδείκτες: 

1. Περιβάλλον: μετρά το βαθμό στον οποίο το επιχειρηματικό περιβάλλον, το 
ρυθμιστικό πλαίσιο και οι υποδομές μιας χώρας συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 
χρήση των ΤΠΕ και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση των 
ευκαιριών που προσφέρονται από αυτές. 

2. Ετοιμότητα: μετρά τη δυνατότητα και το ενδιαφέρον των βασικών παικτών, 
δηλαδή των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, να απορροφήσουν 
τις ΤΠΕ, εξετάζοντας παράγοντες όπως το βαθμό δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού για χρήση ΤΠΕ, τη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το 
κατά πόσο ο τομέας των ΤΠΕ τίθεται ως προτεραιότητα στην κυβερνητική 
πολιτική. 

3. Χρήση: μετρά τον βαθμό χρήσης των ΤΠΕ από τους παραπάνω βασικούς παίκτες 
(πολίτες – επιχειρήσεις – κυβέρνηση) 

Κάθε ένας από τους 3 βασικούς υποδείκτες αναλύεται σε 3 υποδείκτες, και αυτοί με τη 
σειρά τους σε άλλους υποδείκτες, με αποτέλεσμα οι χώρες να αξιολογούνται συνολικά σε 
68 στοιχεία. Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τους βασικούς δείκτες με τους υποδείκτες 
πρώτου επιπέδου [12]. 
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Εικόνα 8: Ο δείκτης NRI και οι 3 βασικοί υποδείκτες 

3.3.2 Συνολική Κατάταξη της Ελλάδας 
Σύμφωνα με το Δείκτη Ετοιμότητας για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (Networked 
Readiness Index - NRI) του World Economic Forum (WEF), η Ελλάδα το 2008 
κατατάσσεται στην 56η θέση μεταξύ 127 χωρών. Σε σύγκριση με τα τρία προηγούμενα 
χρόνια παρατηρείται απώλεια 14 θέσεων συνολικά, δηλαδή απώλεια μιας θέσης το 2006, 
πέντε θέσεων το 2007 και 8 θέσεων το 2008 (Διάγραμμα 1). Το γεγονός αυτό οφείλεται εν 
μέρει στην προσθήκη νέων χωρών στη γενική κατάταξη κάθε έτος. Παρόλα αυτά, 
συγκρίνοντας τις επιδόσεις της Ελλάδας σε σχέση με εκείνες των υπόλοιπων χωρών της 
ΕΕ-27 (Διάγραμμα 2) διαφαίνεται επίσης καθοδική πορεία και αδυναμία της χώρας μας 
να καλύψει το χαμένο έδαφος στην ετοιμότητα για χρήση νέων τεχνολογιών. 

 
Διάγραμμα 1: Κατάταξη της Ελλάδας στον Networked Readiness Index από το 2005 μέχρι σήμερα. 

Πηγή: WEF – The Global Information Technology Report 2005, 2006, 2007, 2008 
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Διάγραμμα 2: Κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των χωρών της ΕΕ-27 στον Networked Readiness Index 
από το 2005 μέχρι σήμερα. Πηγή: WEF – The Global Information Technology Report 2005, 2006, 

2007, 2008 

Στα επιμέρους στοιχεία του NRI, η καλύτερη επίδοση της Ελλάδας παρατηρείται στις 
υποδομές (25η θέση), ενώ η χρήση των ΤΠΕ από την κυβέρνηση είναι ο παράγοντας με τη 
χειρότερη επίδοση (Πίνακας 2). 

Αναλυτικότερα, η θέση της Ελλάδας επηρεάζεται θετικά από τη συμμετοχή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (3η θέση), τις χρεώσεις των τηλεφωνικών συνδέσεων για τις 
επιχειρήσεις (9η θέση) και τους πολίτες (13η θέση), τον αριθμό των τηλεφωνικών 
γραμμών (12η θέση) και τη διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών (17η θέση). 
Αντίθετα, αρνητικά επηρεάζουν ο μεγάλος αριθμός απαιτούμενων διαδικασιών για το 
ξεκίνημα μιας επιχείρησης (115η θέση), το κόστος που δημιουργούν οι διοικητικές 
ρυθμίσεις (106η θέση), ο χρόνος για την επιβολή των όρων ενός συμβολαίου (100η θέση), 
ο χαμηλός βαθμός προώθησης των ΤΠΕ από την Κυβέρνηση (99η θέση) και η 
προσβασιμότητα ψηφιακού περιεχομένου (91η θέση).  

Πίνακας 2: Συγκριτική Θέση της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες του Δείκτη Ετοιμότητας 
για Χρήση Νέων Τεχνολογιών (NRI). Πηγή: ΣΕΒ – Επεξεργασία στοιχείων WEF – The 

Global Information Technology Report 2007 - 2008 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (127 ΧΩΡΕΣ) 

Α. Περιβάλλον 46 

1. Αγορά 77 

2. Πολιτικό και Ρυθμιστικό Περιβάλλον 55 

3. Υποδομές 25 

Β. Ετοιμότητα 57 

4. Ετοιμότητα Ατόμων 50 

5. Ετοιμότητα Επιχειρήσεων 63 

6. Ετοιμότητα Κυβέρνησης 70 

Γ. Χρήση 62 

7. Χρήση από Άτομα 50 

8. Χρήση από Επιχειρήσεις 69 
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9. Χρήση από την Κυβέρνηση 91 

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται αναλυτικά η μεταβολή στη θέση της χώρας 
μας τα τελευταία χρόνια για κάθε έναν από τους 3 βασικούς υποδείκτες του Δείκτη 
Ετοιμότητας NRI [13]: 

 
Διάγραμμα 3: Συγκριτική Θέση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια για το δείκτη Περιβάλλον και τους 

επιμέρους υποδείκτες. 

 
Διάγραμμα 4: Συγκριτική Θέση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια για το δείκτη Ετοιμότητα και τους 

επιμέρους υποδείκτες. 
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Διάγραμμα 5: Συγκριτική Θέση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια για το δείκτη Χρήση και τους 

επιμέρους υποδείκτες. 

Την πρώτη θέση σύμφωνα με τον NRI καταλαμβάνει για δεύτερη συνεχή χρονιά η 
Δανία, και ακολουθούν η Σουηδία (2η), η Ελβετία (3η), οι ΗΠΑ (4η) και η Σιγκαπούρη 
(5η). Αντίθετα στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης εμφανίζονται η Αιθιοπία (123η), το 
Μπαγκλαντές (124η), η Ζιμπάμπουε (125η) το Μπουρούντι (126η) και η Τσαντ (127η). 
Από τις χώρες της ΕΕ-27 πιο κοντά στην Ελλάδα βρίσκονται η Ρουμανία (61η) και η 
Πολωνία (62η). Κοντά στην Ελλάδα επίσης βρίσκονται η Τουρκία (55η), η Κίνα (56η), το 
Μεξικό (58η) και η Βραζιλία (59η). Οι χώρες αυτές καταλαμβάνουν τις υψηλότερες επίσης 
θέσεις στον Δείκτη Ολικής Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index), 
καταδεικνύοντας έναν υψηλό βαθμό συσχέτισης μεταξύ του βαθμού απορρόφησης νέων 
τεχνολογιών και συνολικής ανταγωνιστικότητας μιας χώρας. 

3.3.3 Διαπιστώσεις – Προτάσεις 
Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που σημειώνονται στους τομείς που σχετίζονται με την 
ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη, η χώρα μας δεν καταφέρνει να κερδίσει 
θέσεις και να καλύψει το χαμένο έδαφος στην ετοιμότητα για χρήση νέων τεχνολογιών. 

Ειδικότερα, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά 
βήματα στη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, στον αριθμό των 
ευρυζωνικών συνδέσεων και στο κόστος πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, περίπου 3 
στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο ικανοποιώντας το σχετικό στόχο της 
Στρατηγικής της Λισαβόνας. Παράλληλα, η ευρυζωνική διείσδυση τον Δεκέμβριο του 
2007 ανήλθε στο 9,11% και το λιανικό κόστος των ευρυζωνικών συνδέσεων προσεγγίζει 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Παρόλα αυτά, δεν παρατηρούνται αντίστοιχες βελτιώσεις στους υπόλοιπους τομείς που 
καθορίζουν την ετοιμότητα για χρήση νέων τεχνολογιών και επηρεάζουν και τη 
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συνολική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Αντίθετα, στους περισσότερους 
δείκτες παρουσιάζεται επιδείνωση, γεγονός το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα σε μια από 
τις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ – 27 (στην 24η θέση). 

Οι αδυναμίες της χώρας μας για άλλη μια φορά επικεντρώνονται κυρίως στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και στην ποιότητα της εκπαίδευσης, στο μικρό βαθμό 
συνεργασίας επιχειρήσεων – Πανεπιστημίων, στις χαμηλές δαπάνες των επιχειρήσεων 
για έρευνα και ανάπτυξη, στην απουσία προμηθειών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 
από την κυβέρνηση καθώς και στο βαθμό προτεραιότητας που θέτει η ελληνική 
κυβέρνηση για τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. 

Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η ανάγκη να προωθηθούν αποφασιστικές 
μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς και ειδικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τους 
θεσμούς και τις οργανωτικές δομές ώστε να αυξηθεί η συνολική ανταγωνιστικότητα της 
Ελλάδας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κατευθύνσεις πολιτικής θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 τη βελτίωση του επιχειρηματικού και ρυθμιστικού περιβάλλοντος και ειδικότερα 
τη μείωση του κόστους των διοικητικών ρυθμίσεων στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα, την εσωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων και του διοικητικού 
καθορισμού τιμών και αμοιβών συντελεστών παραγωγής, που σύμφωνα με την 
Παγκόσμια Τράπεζα, τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν πρωτοφανή 
έκταση στην Ελλάδα, και σήμερα αποτελούν τροχοπέδη στην προαγωγή της 
ανταγωνιστικότητας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της 
ποιότητας 

 τη σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, η οποία σύμφωνα με υπολογισμούς της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοστίζει 6,8% του ΑΕΠ κάθε χρόνο 

 τη συνεχή αύξηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά 

 την αύξηση των κινήτρων για επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς επίσης 
και την ανάπτυξη μέτρων που να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση των νέων 
τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους 

 την έναρξη συστηματικού διαλόγου μεταξύ αγοράς και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας 

 την προώθηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και αλλαγή νοοτροπίας 
απέναντι στις νέες τεχνολογίες 
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4 Ηλεκτρονικά Εισιτήρια και 
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 

4.1 Ηλεκτρονικά Εισιτήρια 
Η ευρεία χρήση του Διαδικτύου έχει οδηγήσει στην ανάδειξη μιας ποικιλίας 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, γνωστών ως “e-services”. Τα Ηλεκτρονικά Εισιτήρια, ή αλλιώς 
“e-Tickets”, αποτελούν παράδειγμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Γενικά μιλώντας, τα 
ηλεκτρονικά εισιτήρια είναι αντίστοιχα με τα έντυπα εισιτήρια και αποδεικνύουν ότι ο 
κάτοχός τους έχει πληρώσει ή δικαιούται μια υπηρεσία όπως παραδείγματος χάριν 
είσοδο σε τόπο διασκέδασης, αναβάθμιση λογισμικού μέσω internet, χρήση κάποιου 
μέσου μαζικής μεταφοράς. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ηλεκτρονικά 
εισιτήρια αγοράζοντάς τα από κάποιον εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) ή απλά 
αποκτώντας τα από κάποιον πωλητή ως μέρος διαφήμισης ή από προηγούμενο κάτοχο. 
Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ή 
σε μια φορητή συσκευή χειρός (PDA) για μελλοντική χρήση [14]. 

Για να χρησιμοποιήσει ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο, ο χρήστης πρέπει πρώτα να το 
αποστείλει σε έναν εξυπηρετητή (server) για επικύρωση. Η διαδικασία επικύρωσης έχει 
ως αποτέλεσμα είτε την αποδοχή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου από τον server είτε την 
απόρριψή του και έχει σκοπό την αποφυγή αντιγραφής του εισιτηρίου και την 
εξασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητάς του. Η αποφυγή της αντιγραφής 
του εισιτηρίου αποτρέπει την πολλαπλή χρήση του από τον ίδιο ή διαφορετικούς 
χρήστες. Η εξασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας του εισιτηρίου 
εγγυάται αντίστοιχα ότι τα ηλεκτρονικά εισιτήρια γίνονται αποδεκτά αν έχουν εκδοθεί 
από πιστοποιημένη πηγή και δεν έχουν πλαστογραφηθεί. Για λόγους προστασίας των 
προσωπικών στοιχείων τα ηλεκτρονικά εισιτήρια πρέπει να είναι ανώνυμα, δηλαδή να 
μην περιέχουν πληροφορία για τον κάτοχό τους. 

Ο όρος Ηλεκτρονικό Εισιτήριο είναι σήμερα διαδεδομένος στο χώρο των αεροπορικών 
μεταφορών. Το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο (electronic ticket ή e-ticket) είναι ένα ηλεκτρονικό 
έγγραφο το οποίο χρησιμοποιείται έναντι του έντυπου εισιτηρίου σε επιβάτες των 
εμπορικών αερομεταφορών [15]. Πλέον, όλες οι μεγάλες αεροπορικές εταιρίες 
χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο έκδοσης εισιτηρίων, αφού από τον Ιούνιο του 2008 το 
ηλεκτρονικό εισιτήριο έγινε υποχρεωτικό για τα μέλη του IATA (International Air 
Transport Association). Τα τελευταία χρόνια, σε περιπτώσεις όπου τα έντυπα εισιτήρια 
είναι ακόμα διαθέσιμα, οι αεροπορικές εταιρίες συχνά χρεώνουν έξτρα την απόκτησή 
τους ώστε να ωθήσουν τους πελάτες τους να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά εισιτήρια. 
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Όταν ο πελάτης κλείνει μια θέση σε αεροπορικό δρομολόγιο μέσω τηλεφώνου ή με χρήση 
του διαδικτύου, οι λεπτομέρειες της κράτησης αποθηκεύονται σε ένα υπολογιστικό 
σύστημα. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει να του αποσταλεί μια έντυπη επιβεβαίωση της 
κράτησης μέσω ταχυδρομείου, αλλά το συγκεκριμένο έντυπο έγγραφο δε 
χρησιμοποιείται κατά το check-in. Στον επιβάτη αντιστοιχεί ένας αριθμός επιβεβαίωσης 
μαζί με τον αριθμό πτήσης, την ημερομηνία, τον τόπο αναχώρησης και προορισμού. 
Κατά τη διάρκεια του check-in, ο επιβάτης παρουσιάζει απλά μια ταυτότητα. 

Το βασικό πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών εισιτηρίων είναι ότι με τη μέθοδο αυτή 
μειώνονται τα έξοδα κρατήσεων λόγω του ότι εξαλείφεται η ανάγκη για εκτύπωση και 
ταχυδρομική αποστολή έντυπων εγγράφων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2008 το 
έντυπο εισιτήριο κόστιζε 10$, ενώ το ηλεκτρονικό εισιτήριο μόνο 1$ και ότι οι 
αεροπορικές εταιρίες που ανήκουν στον IATA εκδίδουν πάνω από 400 εκατομμύρια 
εισιτήρια το χρόνο. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τα 
έντυπα έγγραφα να χαθούν κατά την ταχυδρομική αποστολή ή να σταλούν σε λάθος 
διεύθυνση. Επίσης, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια μπορούν να αντικατασταθούν πολύ πιο 
εύκολα και γρήγορα και επιταχύνουν την αυτό-εξυπηρέτηση στο check-in. Επιπρόσθετα, 
μπορούν να μεταφερθούν σε μια φορητή συσκευή με τη μορφή ενός barcode [16]. 

Τα ηλεκτρονικά εισιτήρια έχουν εισαχθεί επίσης στις οδικές, αστικές και σιδηροδρομικές 
δημόσιες μεταφορές. Παραδείγματος χάριν, το Φεβρουάριο του 2007, το σύστημα 
κράτησης εισιτηρίων για λεωφορεία ΑMSBUS στην Τσεχία, εισήγαγε το προϊόν e-
jizdenka για πολλαπλές διαδρομές με λεωφορεία. Επίσης, από το Νοέμβριο του 2007, 
είναι πλέον δυνατή η απόκτηση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω sms για χρήση στα αστικά 
μέσα μεταφοράς της Πράγας. 

4.2 Συστήματα Διαχείρισης Ροής Πελατών 
Τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια εμφανίζονται επίσης σε συστήματα διαχείρισης 
ροής πελατών για ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις που 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των μεγάλων ουρών και χρόνων αναμονής. Τέτοιες 
περιπτώσεις είναι τράπεζες, φαρμακεία, ταχυδρομεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, 
αστυνομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
πελάτης εισέρχεται στο χώρο υποδοχής, λαμβάνει ένα εισιτήριο και μπαίνει σε μια ουρά 
αναμονής μέχρι να έρθει η ώρα εξυπηρέτησής του, οπότε και ειδοποιείται να προσέλθει 
στο χώρο εξυπηρέτησης. Έτσι εξαλείφεται το φαινόμενο οι πελάτες να βρεθούν σε λάθος 
ουρές, μειώνεται ο χρόνος αναμονής, αυξάνεται η παραγωγικότητα του οργανισμού ή 
της επιχείρησης και επίσης η ικανοποίηση των πελατών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δυο πιο διαδεδομένα συστήματα που χρησιμοποιούνται 
στο συγκεκριμένο τομέα: το σύστημα της εταιρείας Q-Matic και το σύστημα της εταιρείας 
Nemo-Queue. 



                                                       4 Ηλεκτρονικά Εισιτήρια και Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 

4.2.1 Q-Matic Customer Flow Management Systems 
Η εταιρεία Q-Matic είναι ο εφευρέτης ενός συστήματος διαχείρισης ροής πελατών 
Customer Flow Management (CFM) για ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και 
εταιρείες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των μεγάλων ουρών και χρόνων αναμονής 
[17]. 

Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται τη ροή των πελατών και τις εμπειρίες τους από την 
αρχική επαφή με την εταιρεία και καθ’ όλη τη διάρκεια της εξυπηρέτησής τους και 
αναζητεί την ανάδραση και τις απόψεις τους μετά τη λήψη των υπηρεσιών που ζήτησαν. 
Το CFM μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία να αυξήσει τις πωλήσεις και την 
παραγωγικότητά της και να μειώσει το κόστος εξασφαλίζοντας ότι ο σωστός πελάτης 
είναι στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και εξυπηρετείται από το κατάλληλο προσωπικό. 
Επίσης, αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών και του προσωπικού, μειώνοντας τον 
πραγματικό χρόνο αναμονής και δημιουργεί ένα ξεκούραστο περιβάλλον για τους 
πελάτες και μια ελεγχόμενη και δίκαιη διαδικασία αναμονής. 

Η διαδικασία CFM αποτελείται από 5 φάσεις-κλειδιά και υπάρχουν αντίστοιχες λύσεις 
για κάθε φάση της διαδικασίας. Σύμφωνα με τη διαδικασία CFM υπάρχει διαφορά 
μεταξύ της αναμονής – waiting – και της αναμονής σε ουρά – queuing –. Η αναμονή 
περιλαμβάνει τη χρονική διάρκεια από τη στιγμή που ο πελάτης ζητά μια υπηρεσία μέχρι 
τη στιγμή που θα εξυπηρετηθεί. Η αναμονή σε ουρά είναι μέρος της συνολικής 
διαδικασίας αναμονής όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα για τα στάδια της 
διαδικασίας CFM. 

 
Εικόνα 9: Τα 5 στάδια της διαδικασίας Διαχείρισης Ροής Πελατών 

1η Φάση – Προ-άφιξη: Για τη φάση αυτή υπάρχει σύστημα βασισμένο σε διαδικτυακές 
εφαρμογές για κλείσιμο ραντεβού που επιτρέπει σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως 
κυβερνητικές υπηρεσίες, να κλείνουν ραντεβού με πελάτες σε ειδικούς χώρους 
συναντήσεων στα κατά τόπους γραφεία τους χωρίς τον κίνδυνο καταχώρησης διπλού 
ραντεβού. 

2η Φάση – Άφιξη και Είσοδος στην ουρά: Όταν οι πελάτες φθάνουν στους χώρους της 
εταιρείας, λαμβάνουν ένα εισιτήριο από κάποια από τις συσκευές που είναι 
τοποθετημένες σε διάφορα σημεία και μπαίνουν σε μια εικονική ουρά αναμονής που 
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τους επιτρέπει να περιμένουν σε κάποιο άνετο μέρος ή να χαζέψουν μέχρι να έρθει η 
σειρά τους να εξυπηρετηθούν. 

3η Φάση – Αναμονή στην ουρά: Η αναμονή στην ουρά μπορεί να είναι γραμμική όταν 
οι πελάτες περιμένουν ο ένας πίσω από τον άλλο σε μια γραμμή, ή μπορεί να είναι 
εικονική όταν ο πελάτης περιμένει κάπου αλλού. Γι’ αυτήν τη φάση υπάρχουν λύσεις που 
επιτρέπουν στους πελάτες να βλέπουν τον αναμενόμενο χρόνο αναμονής τους, οπότε 
μπορούν να κάτσουν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο, ήσυχο και άνετο χώρο και να 
περιμένουν να εξυπηρετηθούν, ή να απομακρυνθούν από το κτίριο και να κληθούν μέσω 
μηνυμάτων κειμένου ή ειδικών συσκευών κλήσης – pagers – για να επιστρέψουν στο 
κτίριο. 

4η Φάση – Εξυπηρέτηση: Η φάση αυτή διαρκεί όσο και η εξυπηρέτηση του πελάτη και 
διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της εξυπηρέτησης. 

5η Φάση – Μετά την εξυπηρέτηση: Για τη φάση αυτή υπάρχουν λύσεις για συλλογή 
πληροφοριών για την εμπειρία και τις εντυπώσεις των πελατών και τη δημιουργία 
αναφορών. Αποτελέσματα αυτής της φάσης με χρήση των αντίστοιχων λύσεων θα είναι η 
βελτίωση των επιχειρήσεων ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών 
τους.  

4.2.2 Nemo-Queue Customer Flow Management 
Η Nemo-Queue είναι πρωτοπόρος στα συστήματα αναμονής και διαχείρισης ροής 
πελατών καθώς έχει εγκαταστήσει χιλιάδες τέτοια συστήματα σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς ανά τον κόσμο. Τα συστήματα αυτά βοηθούν στη δημιουργία ενός πιο 
αποδοτικού οργανισμού, στη μείωση του κόστους και στην αύξηση των επιπέδων 
εξυπηρέτησης. Τα συστήματα αναμονής μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς 
διαφορετικούς τομείς, εκεί όπου μπορεί να βελτιωθεί η διαχείριση της ροής των πελατών, 
όπως: τράπεζες, φαρμακεία, ταχυδρομεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, αστυνομικές 
υπηρεσίες και υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας [18]. 

Το πρόβλημα δημιουργείται όταν οι πελάτες βρίσκονται σε λάθος ουρά αναμονής με 
αποτέλεσμα να χάνουν πολύτιμο χρόνο μέχρι να εξυπηρετηθούν. Με τη χρήση 
εισιτηρίων, οι πελάτες δε χρειάζεται να περιμένουν σε μεγάλες ουρές. Ο χρόνος 
αναμονής ελαττώνεται κατά πολύ και η «δίκαιη» τοποθέτηση στην ουρά αναμονής 
δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον για το προσωπικό και παρέχει στα διευθυντικά 
στελέχη τις απαραίτητες πληροφορίες για να παρακολουθούν και να σχεδιάζουν τις 
λειτουργίες όσο πιο αποδοτικά γίνεται. 

Οι λύσεις που προτείνει η συγκεκριμένη εταιρεία είναι οι εξής: 

Πελάτες: Ειδικές συσκευές παροχής εισιτηρίων, τοποθετημένες σε διάφορα σημεία της 
εταιρείας ή του οργανισμού, δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να λάβει ένα εισιτήριο 
πατώντας ένα κουμπί ή μέσω μιας οθόνης αφής (touch screen) ή αναγνώστη κάρτας (card 
reader). Με χρήση της οθόνης αφής, οι πελάτες μπορούν να εισάγουν το όνομά τους ή και 
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άλλες πληροφορίες. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας, οι 
αναγνώστες καρτών μπορούν να εγκαθίστανται με ειδικούς ανιχνευτές ίριδας ή 
δακτυλικών αποτυπωμάτων. Όταν υπάρχει σύστημα ανίχνευσης πελάτη, οι δυνατότητες 
είναι: 

 Ύπαρξη διαφορετικών τύπων προτεραιοτήτων πελατών στο σύστημα 

 Ανάλυση των αναγνωριστικών των πελατών και της ώρας άφιξής τους 

 Το προφίλ των πελατών προωθείται και είναι έτοιμο για χρήση όταν ο πελάτης 
γίνει αποδεκτός 

 Χαιρετισμός πελάτη με το όνομά του πάνω στο εισιτήριο 

 Κλήση πελάτη με το όνομά του στις οθόνες τηλεόρασης, υπολογιστή κλπ 

Περιβάλλον ταμείου: Ο χειριστής καλεί τον πελάτη μέσω ταμπλώ στο ταμείο ή μέσω ενός 
τερματικού συνδεδεμένου στο εσωτερικό δίκτυο. Και στις δυο περιπτώσεις ο χειριστής θα 
λάβει την ακόλουθη πληροφορία: 

 Αριθμός εισιτηρίου του πελάτη 

 Χρόνος αναμονής του πελάτη 

 Τρέχοντες χρόνοι αναμονής στο σύστημα 

 Χρόνος εξυπηρέτησης πελάτη 

 Αριθμός πελατών που βρίσκονται στις διαφορετικές ουρές αναμονής 

 Εξειδικευμένες τάσεις και προγνωστικά 

 Προφίλ πελάτη 

 Διαφορετικά είδη σημάτων για παρακολούθηση της απόδοσης των υπηρεσιών  

Διαχείριση: Η εταιρεία προσφέρει διάφορες λύσεις λογισμικού για την κάλυψη όλων των 
δυνατών αναγκών για βελτιστοποίηση του κόστους και της ποιότητας των υπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα, υπάρχουν πακέτα λογισμικού για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
δραστηριότητας στην εταιρεία  ή στον οργανισμό που περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία, προσομοίωση, σχεδιασμό προσωπικού, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, 
κλείσιμο εισιτηρίων, παρακολούθηση μέσω ιστοσελίδων κλπ. 

Κινητά τηλέφωνα: Η εταιρεία παρέχει και μια λύση για κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με 
την οποία οι πελάτες μπορούν να λάβουν εισιτήριο μέσω του κινητού τηλεφώνου τους ή 
και να κλείσουν εισιτήριο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

4.3 Τραπεζικές Υπηρεσίες 
Οι τραπεζικοί οργανισμοί διαθέτουν ένα ευρύ σύνολο τραπεζικών υπηρεσιών που 
προσφέρουν στους πελάτες τους οι οποίες είτε πραγματοποιούνται με τον παραδοσιακό 
τρόπο, είτε με χρήση των τεχνολογιών πληροφορίες και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Επίσης 
διαθέτουν πολλά διαφορετικά κανάλια πρόσβασης για τις τραπεζικές υπηρεσίες που 
προσφέρουν, όπως: 
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 Υποκαταστήματα: αποτελούν τοποθεσίες στις οποίες το τραπεζικό ίδρυμα 
προσφέρει μια ποικιλία διαπροσωπικών υπηρεσιών στους πελάτες του. 

 ATMs (automatic teller machines): είναι υπολογιστικές συσκευές 
τηλεπικοινωνίας οι οποίες παρέχουν στους πελάτες του τραπεζικού ιδρύματος 
μεθόδους οικονομικών συναλλαγών σε δημόσιους χώρους χωρίς να απαιτείται 
υπάλληλος. Οι περισσότερες τράπεζες έχουν πλέον περισσότερα ATMs από 
υποκαταστήματα και τα ATMs παρέχουν μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών σε 
μεγαλύτερο εύρος χρηστών. 

 Υπηρεσίες μέσω ταχυδρομείου: σε αυτήν την περίπτωση ο πελάτης του 
τραπεζικού ιδρύματος μπορεί να καταθέσει επιταγές και να αποστείλει εντολές 
πληρωμής για τρίτους στην τράπεζα μέσω ταχυδρομείου. Επίσης οι τράπεζες 
χρησιμοποιούν το ταχυδρομείο για να αποστείλουν περιοδικές αναφορές των 
λογαριασμών στους πελάτες τους. 

 Τηλεφωνικές Υπηρεσίες: είναι υπηρεσίες που παρέχονται από το τραπεζικό 
ίδρυμα με τις οποίες επιτρέπει στους πελάτες του να πραγματοποιήσουν 
συναλλαγές μέσω τηλεφώνου, όπως πληρωμές λογαριασμών μεγάλων εταιριών, 
όπως εταιριών ηλεκτροφωτισμού. 

 Online Υπηρεσίες: είναι όρος που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση 
συναλλαγών, πληρωμών κλπ. στο διαδίκτυο μέσω του ασφαλούς ιστοτόπου μια 
τράπεζας. 

 Κινητές Υπηρεσίες (Mobile Banking): είναι όρος που χρησιμοποιείται για την 
πραγματοποίηση συναλλαγών, πληρωμών κλπ. μέσω μιας φορητής συσκευής 
όπως το κινητό τηλέφωνο. Το mobile banking πραγματοποιείται μέσω sms ή μέσω 
πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κινητή συσκευή. 

 SMS banking: είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την τράπεζα στους πελάτες 
της, και τους επιτρέπει να πραγματοποιούν ορισμένες τραπεζικές συναλλαγές 
μέσω ανταλλαγής σύντομων μηνυμάτων κειμένου sms. 

4.3.1 Διαδικτυακές Τραπεζικές Υπηρεσίες 
Ο όρος Διαδικτυακές Υπηρεσίες αφορά στην παροχή υπηρεσιών όπως πραγματοποίηση 
συναλλαγών, πληρωμών κλπ. στο διαδίκτυο μέσω του ασφαλούς ιστοτόπου μια 
τράπεζας. Οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες που προσφέρουν οι τραπεζικοί οργανισμοί 
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε (5) περιοχές: πληροφορίες, διαχείριση, 
συναλλαγές, διαδικτυακές πύλες και λοιπές υπηρεσίες. Οι πέντε αυτές κατηγορίες 
παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω [19]: 

 Πληροφορίες: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τον 
τραπεζικό οργανισμό και περιγραφή των διαθέσιμων υπηρεσιών, οι οποίες 
παρέχονται συνήθως και σε εκτυπώσιμη μορφή στην τράπεζα. Η κατηγορία αυτή 
δεν απαιτεί η τράπεζα να παρέχει αλληλεπίδραση με το εσωτερικό της δίκτυο και 
επομένως υπάρχει μικρή πολυπλοκότητα και χαμηλές απαιτήσεις ασφαλείας. 
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 Διαχείριση: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει υπηρεσίες που επιτρέπουν στους 
πελάτες του τραπεζικού οργανισμού να πραγματοποιούν απλές ενέργειες όπως να 
λαμβάνουν πληροφορίες για τον τραπεζικό λογαριασμό τους και να 
παραγγέλνουν μπλοκ επιταγών. Οι υπηρεσίες αυτές απαιτούν ελάχιστη 
αλληλεπίδραση με τη βάση δεδομένων της τράπεζας και την υποδομή της. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν και υπηρεσίες όπως υπολογισμός υποθηκών, που δεν 
παρέχουν μόνο επιπλέον πληροφορία στους πελάτες, αλλά τους επιτρέπουν να 
λαμβάνουν καλύτερες οικονομικές αποφάσεις.  

 Συναλλαγές: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει υπηρεσίες που επιτρέπουν στους 
πελάτες να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω του διαδικτυακού τόπου του 
τραπεζικού οργανισμού. Οι υπηρεσίες αυτές απαιτούν πρόσβαση και 
αλληλεπίδραση με το εσωτερικό δίκτυο της τράπεζας και απαιτούν μεγαλύτερο 
βαθμό ασφάλειας καθώς αυτές οι συναλλαγές αλλάζουν δυναμικά τα 
εκκαθαριστικά των τραπεζικών λογαριασμών. 

 Διαδικτυακές Πύλες: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει υπηρεσίες που συνδέουν 
τον πελάτη με άλλους διαδικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος, όπως ιστοσελίδες με 
τοπική πληροφόρηση, επιπρόσθετες οικονομικές πληροφορίες, ενημέρωση για τον 
καιρό και το χρηματιστήριο ή άλλες πληροφορίες προστιθέμενης αξίας.  

 Λοιπές Υπηρεσίες: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει υπηρεσίες που δεν ανήκουν 
στις παραπάνω κατηγορίες. 

Ενδεικτικές υπηρεσίες των πέντε κατηγοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω 
παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 10: Λίστα με υπηρεσίες διαδικτυακών τόπων τραπεζικών οργανισμών 

4.3.1.1 Ασφάλεια 
Η προστασία μέσω πιστοποίησης με χρήση κωδικού, που είναι υπέρ αρκετή σε κάποιες 
περιπτώσεις διαδικτυακών τόπων, δε θεωρείται αρκετά ασφαλής για τις εφαρμογές 
πραγματοποίησης προσωπικών online τραπεζικών συναλλαγών. Βασικά υπάρχουν δυο 
διαφορετικές μέθοδοι ασφάλειας: 

 Το σύστημα PIN/TAN όπου το PIN αναπαριστά τον κωδικό που χρησιμοποιείται 
κατά την είσοδο του πιστοποιημένου χρήστη (login) και οι αριθμοί TAN 
αναπαριστούν κωδικούς μιας χρήσης για την πιστοποίηση των συναλλαγών. Οι 
αριθμοί ΤΑΝ μπορούν να διανεμηθούν με διάφορους τρόπους, όπως την 
ταχυδρομική αποστολή μια λίστας με αριθμούς TAN στον πελάτη ή την 
παραγωγή τους από μια συσκευή ασφαλείας (security token). 

 Το βασισμένο σε υπογραφές online banking όπου όλες οι συναλλαγές 
υπογράφονται και κρυπτογραφούνται ψηφιακά. Τα κλειδιά για την παραγωγή 
των υπογραφών και την κρυπτογράφηση αποθηκεύονται σε έξυπνες κάρτες 
(smart cards) ή σε κάποιο μέσο αποθήκευσης.  

Οι περισσότερες επιθέσεις που γίνονται σήμερα βασίζονται στην εξαπάτηση του χρήστη 
και στην κλοπή του συνθηματικού, του κωδικού και των έγκυρων αριθμών TAN. Τέτοιες 
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ής 

4.3.2 Κινητές Τραπεζικές Υπηρεσίες 
 την πραγματοποίηση συναλλαγών, 

υ

αι «η παροχή και ωφέλεια τραπεζικών και 

γ

αχείριση τραπεζικών λογαριασμών 

ν πληροφοριών 

Οι  κατηγοριών βασίζονται σε συναλλαγές. 

ε ρ ρ  ς

 επιχειρησιακών μοντέλων για το mobile 

 εμφανίζεται μια παραδοσιακή τράπεζα 

  λύση 
στις συμβατικές τραπεζικές υπηρεσίες στο ότι ο πελάτης διεξάγει τις οικονομικές 

το λογισμικό που χρησιμοποιείται με τέτοιον τρόπο ώστε στην οθόνη να παρουσιάζονται 
οι ορθές συναλλαγές και στο παρασκήνιο να πιστοποιούνται οι ψεύτικες συναλλαγές. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν διάφορα αντίμετρα στην προσπάθεια αποφυγ
επιθέσεων. Μερικά από αυτά είναι τα ψηφιακά πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται 
ενάντια στο phishing και στο pharming και η χρήση αναγνωστών καρτών 3ης κλάσης για 
την αποφυγή χειρισμού των συναλλαγών από το λογισμικό. 

Ο όρος mobile banking χρησιμοποιείται για
πληρωμών κλπ. μέσω μιας φορητής συσκευής όπως το κινητό τηλέφωνο. Το mobile 
banking πραγματοποιείται μέσω sms ή μέσω πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κινητή 
συσκευή. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιεί και ειδικά client προγράμματα που 
μεταφορτώνονται στην κινητή σ σκευή. 

Ο ορισμός για το mobile banking είν
οικονομικών υπηρεσιών με τη βοήθεια κινητών συσκευών τηλεπικοινωνίας. Το 
αντικείμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει ευκολίες ια 
διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών και συναλλαγών για αγορά προϊόντων, διαχείριση 
λογαριασμών και πρόσβαση σε εξατομικευμένη πληροφορία» [20]. Σύμφωνα με το 
παραπάνω μοντέλο, το mobile banking αποτελείται από τρεις αλληλοσυνδεδεμένες 
έννοιες: 

 δι

 πληρωμές μεσιτικών 

 υπηρεσίες οικονομικώ

περισσότερες υπηρεσίες των δυο πρώτων
Ωστόσο και οι υπόλοιπες υπηρεσίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή των συναλλαγών 
– παραδείγματος χάριν, η πληροφορία για την τρέχουσα ισοτιμία είναι απαραίτητη πριν 
την αποστολή εμβάσματος. Έτσι, οι υπηρεσίες των δυο πρώτων κατηγοριών 
προσφέρονται μαζί με υπηρεσί ς πληροφό ησης ενώ οι υπη εσίες της τρίτη  κατηγορίας 
μπορούν να παρέχονται ανεξάρτητα. 

Σήμερα αναπτύσσεται ένα μεγάλο φάσμα
banking. Τα τρία πιο γνωστά μοντέλα είναι: 

 Bank-focused μοντέλο: στο μοντέλο αυτό
να χρησιμοποιεί μη παραδοσιακά χαμηλού κόστους κανάλια για να παρέχει 
τραπεζικές υπηρεσίες στους υπάρχοντες πελάτες της, όπως η χρήση των ATMs, το 
internet banking και το banking μέσω κινητών τηλεφώνων. Αυτά παρέχουν ένα 
περιορισμένο σύνολο υπηρεσιών στους πελάτες. Το μοντέλο αυτό μπορεί να 
ληφθεί και ως απλή επέκταση των συμβατικών τραπεζικών υπηρεσιών. 

Bank-led μοντέλο: το μοντέλο αυτό προσφέρει μια ξεχωριστή εναλλακτική
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 καθόλου και η τηλεφωνική εταιρεία πραγματοποιεί όλες τις 

4.3.2.1 σεις 
Οι βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη εξεζητημένων εφαρμογών mobile banking 

g. Κάποια από τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται είναι τα HTML, WAP, 

  

 και η ασύρματη μετάδοση οικονομικών πληροφοριών και πρέπει να 
α

ν ολοένα 
ώ

μογή θα πρέπει αυτόματα να ελέγχει για ενημερώσεις και 

ώσσα, μορφοποίηση 
ο

συναλλαγές με μεταπράτες ή μέσω κινητού τηλεφώνου αντί να μεταβεί σε κάποιο 
υποκατάστημα. 

Non-bank-led μοντέλο: το μοντέλο αυτό ισχύει για περιπτώσεις που η τράπεζα 
δεν εμφανίζεται
ενέργειες. 

 Προκλή

είναι: 

Διαλειτουργικότητα: Υπάρχει έλλειψη κοινών τεχνολογικών προτύπων για το mobile 
bankin
SOAP, XML. Σκοπός είναι η ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές που να 
συνδέουν πολλές τράπεζες. Αυτό είτε συνεπάγεται την υποστήριξη πολλών 
πρωτοκόλλων, ή τη χρήση ενός κοινού και ευρέως αποδεκτού συνόλου πρωτοκόλλων για 
την ανταλλαγή δεδομένων. Επιπρόσθετα, υπάρχει μεγάλος αριθμός συσκευών κινητής 
τηλεφωνίας και αποτελεί πρόκληση για τις τράπεζες το να παρέχουν λύσεις για κάθε τύπο 
συσκευής. Κάποιες συσκευές υποστηρίζουν J2ME, άλλες υποστηρίζουν WAP και κάποιες 
μόνο SMS. 

Ασφάλεια: Οι πιο περίπλοκες προκλήσεις είναι η ασφάλεια των οικονομικών 
συναλλαγών
απευθύνοντ ι συνολικά στους προγραμματιστές εφαρμογών για κινητές συσκευές, στους 
παρόχους υπηρεσιών ασύρματων δικτύων και στους τραπεζικούς οργανισμούς. 

Κλιμάκωση και Αξιοπιστία: Μια άλλη πρόκληση είναι ότι η υποδομή που θα 
χρησιμοποιηθεί για τις κινητές υπηρεσίες θα πρέπει να μπορεί να χειριστεί το
και αυξανόμενο αριθμό πελατ ν. Οι πελάτες μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε 
μέρος του κόσμου και έτσι οι τραπεζικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 24 ώρες 
το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επίσης, καθώς οι πελάτες θα βρίσκουν τις 
κινητές υπηρεσίες όλο και πιο χρήσιμες, οι απαιτήσεις τους θα αυξάνονται και οι 
τράπεζες που δε θα ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις θα χάσουν την 
εμπιστοσύνη των πελατών. 

Διανομή εφαρμογών: Λόγω της φύσης της σύνδεσης ανάμεσα στην τράπεζα και στους 
πελάτες της, η κινητή εφαρ
αναβαθμίσεις και να μεταφορτώνει τις αντίστοιχες διορθώσεις. 

Εξατομίκευση: Προτιμητέο είναι επίσης η εφαρμογές για κινητές συσκευές να 
υποστηρίζουν εξατομίκευση όπως: προτιμούμενη γλ
ημερομηνίας/ώρας, μορφοποίηση χρηματικών ποσών, πρ καθορισμένες συναλλαγές, 
ειδοποιήσεις. 
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.3.3 Τραπεζικές Υπηρεσίες μέσω SMS 
εσίες που παρέχει μια τράπεζα στους 
ύν ορισμένες τραπεζικές συναλλαγές 

sh και pull μηνυμάτων. Τα push 
μηνύματα είναι τα μηνύματα που αποφασίζει να στείλει η τράπεζα στις κινητές συσκευές 

 πελάτη ο οποίος θέλει να 
λάβει πληροφορίες ή να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή στον τραπεζικό λογαριασμό.  

 
αφορούν κυρίως θέματα ασφάλειας και ελέγχου λειτουργίας. Ωστόσο, οι υποστηρικτές 

έλεση απλών συναλλαγών και στην αποστολή πληροφοριών ή 
ειδοποιήσεων, έρχεται να αντισταθμίσει τις ανησυχίες περί ασφάλειας. Σήμερα, τα κινητά 

άφησης στα μηνύματα. 
Η έλλειψη κρυπτογράφησης είναι έμφυτη στο sms banking και πολλοί τραπεζικοί 

4
Ο όρος sms banking χρησιμοποιείται για τις υπηρ
πελάτες της, και τους επιτρέπει να πραγματοποιο
μέσω ανταλλαγής σύντομων μηνυμάτων κειμένου sms. 

Οι υπηρεσίες του sms banking λειτουργούν με χρήση pu

των πελατών, χωρίς αυτοί να έχουν κάνει κάποια αίτηση για λήψη της πληροφορίας. 
Τυπικά push μηνύματα είναι τα μηνύματα μάρκετινγκ ή τα μηνύματα που ειδοποιούν 
για κάποιο γεγονός στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Ένας άλλος τύπος push 
μηνυμάτων είναι ο One-time password (OTPs). Το OTP είναι το πιο πρόσφατο εργαλείο 
που χρησιμοποιείται από τους παρόχους οικονομικών και τραπεζιών υπηρεσιών ενάντια 
στις ηλεκτρονικές απάτες. Αντί να βασίζονται στην παραδοσιακή απομνημόνευση 
κωδικών, τα OTPs ζητούνται από τους πελάτες κάθε φορά που αυτοί θέλουν να 
πραγματοποιήσουν συναλλαγές με την κινητή συσκευή τους. Όταν γίνει η αίτηση, το 
σύστημα στέλνει τον κωδικό στην κινητή συσκευή του πελάτη μέσω sms. Ο κωδικός λήγει 
μόλις χρησιμοποιηθεί ή μόλις ο κύκλος ζωής του ολοκληρωθεί. 

Τα pull μηνύματα είναι τα μηνύματα που στέλνονται από τον

Οι ενδοιασμοί των τραπεζικών οργανισμών σχετικά με τη διάδοση του sms banking

των sms ισχυρίζονται ότι παρόλο που το sms banking δεν είναι τόσο ασφαλές όσο τα 
συμβατικά κανάλια, όπως τα ATMs και το internet banking, δεν προορίζεται για υψηλού 
κινδύνου συναλλαγές. Λόγω των ενδοιασμών που υπάρχουν, είναι πολύ σημαντικό οι 
πάροχοι sms gateways να παρέχουν αξιόπιστη ποιότητα υπηρεσιών: να παρέχουν 
εγγυήσεις για όλα τα μηνύματα, μετρήσεις για την ταχύτητα παράδοσης, τη 
ρυθμαπόδοση κλπ. 

Η άνεση στην εκτ

τηλέφωνα είναι το πιο απλό κανάλι με το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι πελάτες, 
καθώς τα μεταφέρουν πάντα μαζί τους. Επίσης, η χρήση τους για sms banking είναι πολύ 
εύκολη. Τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τις ευκολίες που παρέχει το internet 
banking, καθώς η λειτουργικότητά του είναι μεν πιο ευρεία, απαιτεί όμως ο πελάτης να 
διαθέτει υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης, τα επείγοντα ειδοποιητικά 
μηνύματα λαμβάνονται άμεσα από τον χρήστη, σε αντίθεση με τις ειδοποιήσεις μέσω 
άλλων καναλιών επικοινωνίας όπως ταχυδρομείο, email, διαδίκτυο, σταθερό τηλέφωνο 
όπου υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης αποστολής και απόκρισης. 

Ένα άλλο θέμα που προκαλεί ανησυχίες είναι η έλλειψη κρυπτογρ

οργανισμοί χρησιμοποιούν ελέγχους για να αντισταθμίσουν το πρόβλημα και 
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τ

 α

4.4 Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές στην Ελλάδα 

 επανάσταση στις τραπεζικές 

ιδιώτες και επιχειρήσεις) ωφελούνται σημαντικά από τη χρήση των 

-banking οι τραπεζικές υπηρεσίες προσφέρονται ανά πάσα στιγμή, ο δε 

Πληροφορίες υπολοίπων για τους τηρούμενους λογαριασμούς. 

ου νομίσματος. 

ν 

 λοκ επιταγών. 

 για ανάκληση επιταγών ή ολόκληρου του μπλοκ 

 οραπωλησίας μετοχών. 

περιορίζουν τη χρήση του μόνο σε περιπτώσεις που το sms banking είναι πλεονεκ ικό 
έναντι των υπολοίπων καναλιών. Οι προμηθευτές λύσεων λογισμικού για το sms banking 
έχουν βρει αξιόπιστους τρόπους για την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας. Τυπικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές με σχετικά υψηλό κίνδυνο είναι η προ-
εγγραφή και η χρήση συσκευών ασφαλείας (security tokens). Μερικές φορές 
χρησιμοποιούνται και κωδικοί PIN (σε αντιστοιχία με τους κωδικούς στα ATMs), λλά η 
χρήση τους κάνει το έργο του πελάτη πιο άβολο. 

4.4.1 Διαδικτυακές Τραπεζικές Συναλλαγές 
Το e-banking (ή Ιnternet banking) υπόσχεται την
συναλλαγές. "Μεταφέρει" την ίδια την τράπεζα στην οθόνη του υπολογιστή μέσω του 
διαδικτύου, με άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, παρέχοντας τη 
δυνατότητα διεκπεραίωσης συναλλαγών, παρακολούθησης της πορείας χαρτοφυλακίων, 
εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ και πιστωτικών καρτών, καθώς και πλήθος άλλων 
υπηρεσιών. 

Οι πελάτες (
υπηρεσιών e-banking, καθώς τους παρέχεται η δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ένα 
μεγάλο μέρος των συναλλαγών τους με την τράπεζα εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια 24 
ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Για τις ΜΜΕ το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο, 
καθώς περιορίζεται το κόστος λειτουργίας τους όσον αφορά σε λειτουργικά έξοδα, 
προμήθειες και κινδύνους απώλειας χρήματος, ενώ παράλληλα εξοικονομείται πολύτιμος 
χρόνος. 

Με το e
καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί για κάθε προϊόν ή υπηρεσία ανέξοδα και χωρίς 
χρόνους αναμονής. Συχνό είναι και το φαινόμενο των προσφορών ή της εφαρμογής 
ευνοϊκότερων όρων στην παροχή προϊόντων μέσω Internet, γεγονός που από μόνο του 
είναι ικανό να προσελκύσει σημαντική μερίδα καταναλωτών που αναζητούν προσφορές. 
Οι βασικότερες υπηρεσίες που παρέχουν μέσω Internet οι ελληνικές τράπεζες είναι οι 
εξής: 

 

 Μεταφορές ποσών μεταξύ των τηρούμενων λογαριασμών του ιδί

 Πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες κινήσεις των τηρούμενων λογαριασμών. 

 Δυνατότητα έκδοσης και αποστολής παλαιότερων κινήσεων των τηρούμενω
λογαριασμών. 

Παραγγελία μπ

 Δυνατότητα υποβολής αίτησης
επιταγών. 

Εντολές αγ
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σωπικών αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Σε , όπου τα συστήματα πληρωμών είναι περισσότερο 

ιείσδυση 

ε έρευνες, όλο και περισσότεροι ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

αγές μέσω Winbank Internet 

ο

αία σε όλο τον κόσμο. Ειδικοί εκτιμούν ότι στο 

 ασφάλεια των συναλλαγών 

κολουθούν το πρωτόκολλο SET (Secure Electronic 
 

ετρη. Στη 

 Ενημέρωση για την κίνηση των προ

 Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων εμβασμάτων. 

 Αλλαγή του απορρήτου κωδικού PIN. 

 Προσωπικά μηνύματα. 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες
ανεπτυγμένα και τυποποιημένα, ο προσανατολισμός των τραπεζών στρέφεται σταδιακά 
στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (corporate sites), πεδίο στο 
οποίο η γκάμα των επιλογών είναι ιδιαίτερα διευρυμένη. 

 

Δ

Σύμφωνα μ
προτιμούν να διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές τους συναλλαγές μέσω Διαδικτύου. Τα 
αποτελέσματα της Εθνικής Έρευνας για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της 
Πληροφορίας δείχνουν ότι το 2001 περίπου 150.000 πελάτες (1%-1,5% του πληθυσμού) 
πραγματοποίησαν τραπεζικές συναλλαγές ηλεκτρονικά. Το 2002 ο αριθμός αυτός 
ξεπέρασε τους 250.000 (2,5% του συνολικού πληθυσμού). Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
τραπεζών, το 2001 ο τζίρος από online τραπεζικές συναλλαγές έφθασε τα 2 δισ. ευρώ. Το 
2002 το ποσό αυτό εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε 10 δισ. Ευρώ. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς, οι συναλλ
παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη: το 2003 οι εγχρήματες συναλλαγές αυξάνονται με 
ρυθμό της τάξεως του 150% έναντι του 2002. Επίσης, το 50% όλων των πληρωμών IKA 
πραγματοποιείται online, ενώ οι ηλεκτρονικές χρηματιστηριακές συναλλαγές 
υπερβαίνουν το 15% επί του συνόλ υ. 

Η εξάπλωση του e-banking είναι ραγδ
μέλλον οι σύγχρονες τράπεζες θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά μέσω των νέων 
τεχνολογιών. Ενδεικτικά, στη Γερμανία το 42% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τις 
υπηρεσίες e-banking, στη Σουηδία το 28%, στη Βρετανία το 7%. 

 

Η

Οι περισσότερες τράπεζες α
Transaction), που υποστηρίζεται από τους δύο σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς, τη MasterCard και τη Visa, καθώς και από εταιρίες όπως η IBM, η 
Microsoft και η Netscape. Το πρωτόκολλο SET βασίζεται στην κρυπτογραφία. 

Δύο είναι οι κύριες μέθοδοι κρυπτογράφησης: η συμμετρική και η ασύμμ
συμμετρική, η κρυπτογράφηση υλοποιείται με τη χρήση του ίδιου "κλειδιού", τόσο στην 
κωδικοποίηση όσο και στην αποκωδικοποίηση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο 
αποστολέας και ο παραλήπτης του μηνύματος μοιράζονται το ίδιο κλειδί. Το κλειδί αυτό 
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χ

χρησιμοποιεί δύο κλειδιά: το ένα (κοινό κλειδί) για να 

π

γανισμός για να 

αι με 

-Banking και διαδικτυακό έγκλημα 

τη διασφάλιση των τραπεζικών συναλλαγών, η 

ς σκοπούς τους. Οι 

επιτήδειους να έχουν πρόσβαση σε αυτό. 

θα πρέπει να είναι γνωστό μόνο στα εξουσιοδοτημένα μέρη και, κατά συνέπεια, 
απαιτείται κάποιο ασφαλές μέσο για τη μετάδοσή του, όπως μια προσωπική συνάντηση, 
κατά την οποία θα συμφωνηθεί το κλειδί που θα χρησιμοποιείται. Ένας από τους πιο 
γνωστούς αλγόριθμους που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο είναι το DES (Data 
Description Standard), που ρησιμοποιείται από τραπεζικούς οργανισμούς για τη 
δημιουργία των αριθμών PIN. 

Η ασύμμετρη κρυπτογράφηση 
κωδικοποιήσει το μήνυμα και ένα άλλο (ιδιωτικό κλειδί) για να το αποκωδικοποιήσει. 
Ένα μήνυμα που θα κωδικοποιηθεί με το ένα κλειδί θα μπορέσει να αποκωδικοποιηθεί 
μόνο με το άλλο. Η τράπεζα μπορεί να διανείμει το κοινό κλειδί, κρατώντας το ιδιωτικό 
κλειδί για την αποκωδικοποίηση. Όσον αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές, κάθε 
τράπεζα ακολουθεί τη δική της λύση, όπως είναι οι αριθμοί PIN, τα ψηφιακά 
πιστοποιητικά και οι αριθμοί ΤΑΝ, ου ακολουθούν κάθε συναλλαγή.  

Υπάρχουν αρκετές εταιρίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας ορ
πετύχει ασφαλή πρόσβαση. Μία από αυτές είναι η VeriSign, το λογισμικό της οποίας 
χρησιμοποιείται στις τραπεζικές όσο και σε άλλου τύπου διαδικτυακές συναλλαγές. 

H πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη και κάθε συναλλαγή του εξασφαλίζοντ
τη βοήθεια ενός μοναδικού ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate). Αυτό το 
πιστοποιητικό αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπει τις συναλλαγές και 
τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών μόνο από το συγκεκριμένο υπολογιστή. 
Τα πιστοποιητικά αυτά εξασφαλίζονται εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα από την 
αντίστοιχη εταιρία πιστοποίησης. 

 

e

Παρά τις εξελιγμένες μεθόδους για 
συχνότητα των ηλεκτρονικών επιθέσεων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση αυτή 
προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς, καθώς διακυβεύονται τεράστια ποσά, ειδικά στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες θύματα απάτης γίνονται οι επιχειρήσεις. 

Οι επίδοξοι εισβολείς έχουν πολλούς τρόπους για να επιτύχουν του
μεγαλύτεροι κίνδυνοι δεν προέρχονται από ατέλειες των συστημάτων ασφαλείας και 
κρυπτογράφησης αλλά από τον ανθρώπινο παράγοντα. Έρευνες ειδικών σε θέματα 
ασφάλειας αποδεικνύουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιθέσεων, οι εισβολείς είτε 
είχαν την ακούσια -συνήθως- βοήθεια και κάποιου που εργαζόταν στην τράπεζα, είτε 
υπέκλεψαν κωδικούς χρηστών. Οι επιχειρήσεις-πελάτες είναι συνήθως προσεκτικές και 
χρησιμοποιούν συστήματα ασφαλείας στα δίκτυά τους. Την ίδια "σοφία" ή προσοχή δεν 
δείχνουν και οι ιδιώτες πελάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν χρησιμοποιούν 
λογισμικό για ασφάλεια. Οι απλοί χρήστες γίνονται εύκολα θύματα προγραμμάτων που 
στην πραγματικότητα ανοίγουν "τρύπες" ασφάλειας στο σύστημα επιτρέποντας σε 
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κειμένου να διαχειριστούν τις πληρωμές των 

Το m-banking, συντομογραφία του mobile banking, επιτρέπει τη διαχείριση τραπεζικών 
ση πληροφόρηση 

ν βρίσκεται ο 

α ασφάλειας και κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται από τον 

Από όσα αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο, παρατηρούμε ότι σε διεθνές επίπεδο τα 
τ ησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι ο κάτοχός τους έχει 

ών για ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις που 

Ωστόσο και οι επιχειρήσεις δεν είναι πάντοτε ασφαλείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
εταιρίες συνεργάζονται με τράπεζες προ
λογαριασμών και τις συναλλαγές με εταιρικούς πελάτες. Οι τράπεζες ενίοτε επιτρέπουν 
στις εταιρίες αυτές να διαχειρίζονται ολόκληρο το δίκτυό τους. Σε αυτήν την περίπτωση, 
οι επιτήδειοι μελετούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επεξεργάζονται τις 
πληρωμές και μεταφέρουν τα χρήματα. Μόλις βρεθεί μια αδυναμία, μεταφέρουν με λίγες 
απλές κινήσεις ολόκληρους εταιρικούς λογαριασμούς στις προσωπικές τους θυρίδες. Να 
σημειωθεί, πάντως, πως η πρακτική αυτή, η διαχείριση δηλαδή τραπεζικού δικτύου από 
εταιρικό πελάτη, δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα. Εξάλλου μέχρι σήμερα δεν έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας περιπτώσεις απάτης στον τομέα του ελληνικού e-banking. 

4.4.2 Τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου 

λογαριασμών από το κινητό τηλέφωνο. Παρέχει τη δυνατότητα για άμε
για την κίνηση ενός λογαριασμού, 24 ώρες το 24ωρο και, ανάλογα με τον τρόπο που έχει 
σχεδιάσει η τράπεζα την υπηρεσία της, την άμεση διενέργεια συναλλαγών. 

Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορούν να πραγματοποιηθούν τραπεζικές αλλά και 
χρηματιστηριακές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου, από όπου και α
πελάτης. Οι τράπεζες που προσφέρουν την εν λόγω υπηρεσία συνεργάζονται με 
συγκεκριμένους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία 
δεν προσφέρεται δωρεάν, καθώς χρεώνεται ο λογαριασμός του κινητού τηλεφώνου για 
κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται. Όλες οι συναλλαγές γίνονται μέσω γραπτών 
μηνυμάτων (SMS). Η αποδεικτική αξία των ηλεκτρονικών εντολών είναι ίδια με αυτή 
των εγγράφων και οι συναλλαγές γίνονται μόνο από το προσωπικό κινητό τηλέφωνο του 
χρήστη. 

Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας m-banking εξασφαλίζεται χάρη στα 
συστήματ
τηλεπικοινωνιακό οργανισμό κινητής τηλεφωνίας που έχει επιλέξει ο χρήστης. 

4.5 Συμπεράσματα 

Ηλεκ ρονικά Εισιτήρια χρ
πληρώσει ή δικαιούται μια υπηρεσία όπως παραδείγματος χάριν είσοδο σε τόπο 
διασκέδασης, αναβάθμιση λογισμικού μέσω internet, χρήση κάποιου μέσου μαζικής 
μεταφοράς. 

Επίσης τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά εισιτήρια εμφανίζονται σε συστήματα διαχείρισης 
ροής πελατ
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των μεγάλων ουρών και χρόνων αναμονής. Τέτοιες 
περιπτώσεις είναι τράπεζες, φαρμακεία, ταχυδρομεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, 
αστυνομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο 
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χει δηλαδή κάποιο σύστημα παραγωγής 

 ε

 
ς επιχείρησης μιας και δεν υπάρχει 

Επιπρό
υπηρεσ ακές υπηρεσίες και υπηρεσίες μέσω κινητών 

ρ ς ν ο

ύσας διπλωματικής εργασίας και περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

πελάτης εισέρχεται στο χώρο υποδοχής, λαμβάνει ένα εισιτήριο και μπαίνει σε μια ουρά 
αναμονής μέχρι να έρθει η ώρα εξυπηρέτησής του οπότε και ειδοποιείται να προσέλθει 
στο χώρο εξυπηρέτησης. Έτσι εξαλείφεται το φαινόμενο οι πελάτες να βρεθούν σε λάθος 
ουρές, μειώνεται ο χρόνος αναμονής, αυξάνεται η παραγωγικότητα του οργανισμού ή 
της επιχείρησης και επίσης η ικανοποίηση των πελατών. Η παρουσίαση των δυο πιο 
γνωστών συστημάτων έγινε στην ενότητα 4.2. Από την παρουσίαση φαίνεται ότι και τα 
δυο συστήματα, παρά τα πλεονεκτήματα που έχουν, παρουσιάζουν κάποιες ελλείψεις οι 
οποίες μπορούν να συνοψιστούν στις εξής: 

 Και στα δυο συστήματα ο πελάτης πρέπει να προσέλθει στο χώρο υποδοχής για 
να λάβει το εισιτήριο, δεν υπάρ
ηλεκτρονικών εισιτηρίων ώστε ο πελάτης να λαμβάνει ηλεκτρονικά εισιτήρια 
πριν μεταβεί στους χώρους του οργανισμού ή της πιχείρησης. Εξαίρεση αποτελεί 
η πρόσφατη λύση της Nemo-Queue για λήψη εισιτηρίων μέσω κινητών 
τηλεφώνων που βρίσκεται στα πρώτα στάδια. 

Και στα δυο συστήματα ο πελάτης πρέπει να περιμένει μέχρι να εξυπηρετηθεί 
στους χώρους αναμονής του οργανισμού ή τη
σύστημα με το οποίο να ενημερώνεται όποια στιγμή το θελήσει για τον 
ανανεωμένο χρόνο αναμονής του. 

σθετα, οι τραπεζικοί οργανισμοί παρέχουν ένα ευρύ σύνολο ηλεκτρονικών 
ιών που περιλαμβάνουν διαδικτυ

συσκευών και αφορούν οικονομικές συναλλαγές και υπηρεσίες πληροφόρησης. Στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους δεν περιλαμβάνονται ωστόσο υπηρεσίες για ηλεκτρονική 
κράτηση θέσης, μέσω ηλεκτρονικών εισιτηρίων, στις ουρές αναμονής των 
υποκαταστημάτων τους, για τους πελάτες που θέλουν να εξυπηρετηθούν με αυτόν τον 
τρόπο. Επίσης δεν υπά χουν υπηρεσίε  που να ε ημερώνουν τ ν κάτοχο ενός 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου όποια στιγμή το θελήσει για τον ανανεωμένο χρόνο αναμονής 
του. 

Τέτοιες καταστάσεις έχουν ληφθεί υπόψη στο σύστημα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια τις 
παρο
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5 Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Εφαρμογών για Παραγωγή και 
Εξυπηρέτηση Ηλεκτρονικών 
Εισιτηρίων 

5.1 Αρχιτεκτονική Συστήματος 
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα εφαρμογών για παραγωγή και εξυπηρέτηση Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων. Το 
ηλεκτρονικό αυτό σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών εισιτηρίων αναμονής 
και την εξυπηρέτηση των κατόχων τους σε ένα σύστημα εικονικών τραπεζών. Βασικές 
λειτουργίες του συστήματος είναι η δυνατότητα που δίνει στους χρήστες να αιτούνται 
ηλεκτρονικά εισιτήρια πριν μεταβούν στους χώρους εξυπηρέτησης μέσω διαδικτυακών 
εφαρμογών και εφαρμογών για φορητές συσκευές χειρός, όπως επίσης και η δυνατότητα 
που δίνει στους κατόχους των ηλεκτρονικών εισιτηρίων να ενημερώνονται οποιαδήποτε 
στιγμή θελήσουν, για τον τρέχοντα χρόνο αναμονής που αντιστοιχεί στο εισιτήριό τους. 
Το σύστημα αυτό αποτελεί μια από τις πρώτες προσπάθειες όχι μόνο στον τομέα των 
τραπεζικών οργανισμών αλλά στον ευρύτερο τομέα διαχείρισης ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων για ουρές αναμονής. 

Το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο που παρέχεται στους χρήστες από το σύστημα, είναι ένας 
κωδικός που καθορίζει τη θέση του κατόχου του στην ουρά αναμονής μιας τράπεζας, στο 
σύνολο των εικονικών τραπεζών του συστήματος, για μια συγκεκριμένη ημερομηνία. 
Αποτελεί στην ουσία, μια ηλεκτρονική εκδοχή για τα «χαρτάκια» αναμονής που 
χρησιμοποιούν οι πολίτες όταν συναλλάσσονται με τις τράπεζες και τα οποία καθορίζουν 
τη σειρά τους στην ουρά αναμονής των ταμείων. Η πολύ χρήσιμη ιδιότητα που διαθέτει 
είναι η εξής: Στο έντυπο εισιτήριο, ο χρόνος αναμονής που αντιστοιχεί σε αυτό 
υπολογίζεται μόνο μια φορά, κατά την έκδοση του εισιτηρίου στον πολίτη, οπότε κι 
αυτός ενημερώνεται για το πόσα περίπου λεπτά θα βρίσκεται σε αναμονή μέχρι να 
εξυπηρετηθεί από κάποιο ταμείο. Ο χρόνος αυτός είναι ενδεικτικός και πολλές φορές μη 
ακριβής, με αποτέλεσμα οι πολίτες να εγκλωβίζονται στην τράπεζα περιμένοντας τη 
σειρά τους, «φοβούμενοι» μην τη χάσουν, αν στο μεσοδιάστημα απομακρυνθούν από την 
τράπεζα για να εκτελέσουν άλλες εργασίες. Αντίθετα, στην περίπτωση των Ηλεκτρονικών 
Εισιτηρίων, ο κάτοχος του εισιτηρίου μπορεί οποτεδήποτε, από τη στιγμή που έλαβε το 
εισιτήριο, να ενημερωθεί για τον ανανεωμένο χρόνο αναμονής του. Αυτό του δίνει την 
ευελιξία να κατανείμει το χρόνο του όπως επιθυμεί, μέχρι να έρθει η στιγμή της 
εξυπηρέτησής του και να ενημερώνεται όποτε θέλει για το νέο χρόνο αναμονής που ίσως 
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να έχει μεταβληθεί αισθητά – αν η ουρά έχει προχωρήσει πιο γρήγορα ή αν έχει 
καθυστερήσει. 

Ο ανώνυμος χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει και να λάβει ένα ηλεκτρονικό 
εισιτήριο με διάφορους τρόπους. Μπορεί να το λάβει είτε μέσω ενός διαδικτυακού τόπου 
που παρέχει το σύστημα εικονικών τραπεζών, είτε μέσω μιας φορητής συσκευής χειρός 
(παραδείγματος χάριν PDA), εκτελώντας μια τοπική εφαρμογή που προμηθεύεται από το 
σύστημα εικονικών τραπεζών. Με τους ίδιους τρόπους μπορεί να ζητήσει και ενημέρωση 
για το χρόνο αναμονής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που διαθέτει, δηλαδή είτε μέσω του 
διαδικτυακού τόπου, είτε μέσω της εφαρμογής του PDA, οποιαδήποτε στιγμή θελήσει. 

Αν χρησιμοποιεί τη φορητή συσκευή PDA για την απόκτηση του ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου, έχει στη διάθεσή του κάποιες επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως την αποθήκευση 
των ηλεκτρονικών εισιτηρίων στην τοπική βάση δεδομένων της κινητής συσκευής και τη 
διαχείρισή τους (εισαγωγή νέων εισιτηρίων και διαγραφή εισιτηρίων). 

Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών διαθέτει μια Βάση Δεδομένων για τη διαχείριση 
πληροφοριών σχετικά με τις τράπεζες που ανήκουν στο σύστημα εικονικών τραπεζών και 
τα ηλεκτρονικά εισιτήρια που εκδίδονται. Για κάθε ηλεκτρονικό εισιτήριο 
καταχωρούνται πληροφορίες όπως ο αριθμός του, η τράπεζα-υπηρεσία, η ημερομηνία 
δημιουργίας, η ημερομηνία χρήσης, η κατάστασή του (σε αναμονή, σε εξυπηρέτηση, δεν 
εμφανίστηκε), ο χρόνος αναμονής, ο χρόνος εξυπηρέτησης και ο κωδικός που αντιστοιχεί 
στο εισιτήριο και επιστρέφεται στον κάτοχό του. 

Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών διαθέτει επίσης μηχανισμούς για τον καθημερινό 
υπολογισμό των τρεχόντων μέσων χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης για κάθε 
τράπεζα-υπηρεσία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης για 
την τρέχουσα χρονική στιγμή υπολογίζονται βάσει των χρόνων εξυπηρέτησης των 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων που έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι στιγμής. Οι μέσοι χρόνοι 
αναμονής για την τρέχουσα χρονική στιγμή υπολογίζονται βάσει του πλήθους των 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων που βρίσκονται σε αναμονή μέχρι στιγμής και βάσει των μέσων 
χρόνων εξυπηρέτησης. 

Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών διαθέτει επίσης δυο Διαδικτυακές Υπηρεσίες 
(Web Services) οι οποίες παρέχουν ένα σύνολο λειτουργιών στις εφαρμογές που 
συνδέονται με αυτές και ανταλλάσουν δεδομένα. Με την πρώτη διαδικτυακή υπηρεσία 
συνδέεται ο διαδικτυακός τόπος, ενώ με τη δεύτερη συνδέεται η τοπική εφαρμογή του 
PDA. Και οι δυο αυτές εφαρμογές χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες για λήψη 
του τρέχοντα χρόνου αναμονής για μια τράπεζα-υπηρεσία, για αίτηση και λήψη 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όπως επίσης και για λήψη του ανανεωμένου χρόνου αναμονής 
ενός υπάρχοντος ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Οι δυο διαδικτυακές υπηρεσίες από την 
πλευρά τους επικοινωνούν με τη βάση δεδομένων για να αντλήσουν ή να καταχωρήσουν 
δεδομένα, ώστε να επιτελέσουν τις λειτουργίες που τους ζητούνται κάθε φορά. 
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Τέλος, το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών διαθέτει και μια εφαρμογή που αποτελεί 
προσομοίωση του συστήματος εικονικών τραπεζών. Η εφαρμογή αυτή προσομοιώνει την 
εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που έχουν καταχωρηθεί για τη συγκεκριμένη 
ημέρα, για κάθε τράπεζα-υπηρεσία του συστήματος εικονικών τραπεζών. Η προσομοίωση 
αυτή επιτρέπει τον υπολογισμό του τελικού χρόνου αναμονής και του χρόνου 
εξυπηρέτησης κάθε ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ώστε να λειτουργήσουν ορθά οι μηχανισμοί 
για τον υπολογισμό των μέσων χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης κάθε ημέρας, που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Η επικοινωνία της εφαρμογής με τη Βάση Δεδομένων γίνεται 
μέσω μιας διαδικτυακής υπηρεσίας. 

Η γενική αρχιτεκτονική του ολοκληρωμένου συστήματος εφαρμογών σε ότι αφορά στη 
διασύνδεση των συστατικών μερών παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα: 

 
Εικόνα 11: Αρχιτεκτονική του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εφαρμογών: Διασύνδεση των 

συστατικών μερών 

Με τη Βάση Δεδομένων του ολοκληρωμένου συστήματος εφαρμογών συνδέονται 
απευθείας τρεις διαδικτυακές υπηρεσίες. Η πρώτη διαδικτυακή υπηρεσία 
χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων που γίνονται από το Διαδικτυακό 
Τόπο μέσω του παγκόσμιου ιστού, ενώ η δεύτερη χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση 
των αιτήσεων που γίνονται από την Τοπική Εφαρμογή PDA, που είναι εγκατεστημένη 
στην κινητή φορητή συσκευή, μέσω ενός ασύρματου τοπικού δικτύου. Η τρίτη 
διαδικτυακή υπηρεσία (με κίτρινο χρώμα) χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση των 
αιτήσεων της Τοπικής Εφαρμογής Προσομοίωσης του συστήματος εικονικών τραπεζών 
για την εξυπηρέτηση των εισιτηρίων. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η γενική αρχιτεκτονική του ολοκληρωμένου 
συστήματος εφαρμογών σε ότι αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. 
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Ολοκληρωμένο Σύστημα Εφαρμογών

Υπηρεσία Διαδικτύου
(Web Service)

για εξυπηρέτηση αιτήσεων
διαδικτυακού ιστότοπου

Υπηρεσία Διαδικτύου
(Web Service)

για εξυπηρέτηση αιτήσεων
εφαρμογής PDA

Βάση Δεδομένων
για καταχώρηση πληροφοριών για 
ηλεκτρονικά εισιτήρια, υπηρεσίες,

χρόνους αναμονής
και εξυπηρέτησης

Βάση
Δεδομένων Μηχανισμός 

Υπολογισμού Μέσου 
Χρόνου Αναμονής

Μηχανισμός 
Υπολογισμού Μέσου 
Χρόνου Εξυπηρέτησης

$

Προσομοίωση
Τραπεζών

Έκδοση
Ηλεκτρονικών
Εισιτηρίων

Υπολογισμός Τρέχοντος 
Χρόνου Αναμονής 
τράπεζας-υπηρεσίας

Υπολογισμός Τρέχοντος 
Χρόνου Αναμονής για 
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

Παροχή Συνόλου 
Τραπεζών-Υπηρεσιών

Αίτηση για Νέο 
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

Αίτηση για Τρέχοντα 
Χρόνο Αναμονής 

τράπεζας-υπηρεσίας

Αίτηση για Τρέχοντα 
Χρόνο Αναμονής για 
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

Web Server

Διαδικτυακός Τόπος
(Web Site)

για εξυπηρέτηση χρηστών

Ανώνυμοι Χρήστες

Φυλλομετρητής
(Web Browser)

Ανώνυμοι Χρήστες

PDA
Τοπική Εφαρμογή

Web Server

PDA
Τοπική Εφαρμογή

Αίτηση για Νέο 
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

Αίτηση για Τρέχοντα 
Χρόνο Αναμονής 

τράπεζας-υπηρεσίας

Αίτηση για Τρέχοντα 
Χρόνο Αναμονής για 
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

Διαχείριση
Ηλεκτρονικών
Εισιτηρίων

Web Server

Υπηρεσία Διαδικτύου
(Web Service)

για εξυπηρέτηση αιτήσεων
Εφαρμογής

Προσομοίωσης Τραπεζών

Έναρξη
Εξυπηρέτησης
Εισιτηρίων

Τερματισμός 
Εξυπηρέτησης 
Εισιτηρίων

Παροχή του πρώτου εν 
αναμονή Ηλεκτρονικού 

Εισιτηρίου
Παροχή Συνόλου 

Τραπεζών-Υπηρεσιών

Υπολογισμός Χρόνου 
Εξυπηρέτησης και 

Αναμονής

Έναρξη
Εξυπηρέτησης
ΕισιτηρίωνΤερματισμός 

Εξυπηρέτησης 
Εισιτηρίων

Αίτηση για το Πρώτο εν 
αναμονή Ηλεκτρονικό 

Εισιτήριο

 
Εικόνα 12: Αρχιτεκτονική του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εφαρμογών: Σύνολο Υπηρεσιών που 

προσφέρει 

Οι ανώνυμοι χρήστες μπορούν να αιτηθούν ηλεκτρονικά εισιτήρια είτε μέσω του 
διαδικτυακού τόπου με χρήση ενός φυλλομετρητή, είτε μέσω της τοπικής εφαρμογής για 
φορητές συσκευές χειρός – PDAs. Μέσω αυτών των εφαρμογών μπορούν επίσης να 
ενημερωθούν για τους ανανεωμένους χρόνους αναμονής που αντιστοιχούν στα 
ηλεκτρονικά εισιτήρια που κατέχουν. 

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Διαδικτυακός Τόπος για την εξυπηρέτηση των χρηστών 
είναι: 

 Αίτηση για λήψη του Τρέχοντα Χρόνου Αναμονής για μια Τράπεζα-Υπηρεσία 

 Αίτηση για Νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

 Αίτηση για λήψη του Τρέχοντα Χρόνου Αναμονής ενός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

Για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων, o Διαδικτυακός Τόπος συνδέεται με τη διαδικτυακή 
υπηρεσία. 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Τοπική Εφαρμογή PDA για την εξυπηρέτηση των χρηστών 
είναι: 

 Αίτηση για λήψη του Τρέχοντα Χρόνου Αναμονής για μια Τράπεζα-Υπηρεσία 
 - 82 -



              5 Ολοκληρωμένο Σύστημα Εφαρμογών για Παραγωγή και Εξυπηρέτηση Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων 

 - 83 -

 Αίτηση για Νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

 Αίτηση για λήψη του Τρέχοντα Χρόνου Αναμονής ενός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

 Διαχείριση των τοπικά αποθηκευμένων Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων 

Για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων, η Τοπική Εφαρμογή για PDA συνδέεται με τη 
διαδικτυακή υπηρεσία. 

Οι ενέργειες της Τοπικής Εφαρμογής Προσομοίωσης του συστήματος εικονικών 
τραπεζών για την εξυπηρέτηση των εισιτηρίων είναι: 

 Αίτηση για το πρώτο εν αναμονή Ηλεκτρονικό Εισιτήριο για την τρέχουσα 
χρονική στιγμή για μια συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και μια συγκεκριμένη 
ημέρα 

 Έναρξη Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

 Τερματισμός Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

Για την εκτέλεση των ενεργειών αυτών, η τοπική εφαρμογή προσομοίωσης του 
συστήματος εικονικών τραπεζών συνδέεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία. 

Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι δυο Διαδικτυακές Υπηρεσίες που συνδέονται με το 
Διαδικτυακό Τόπο και την Τοπική Εφαρμογή PDA αντίστοιχα είναι: 

 Παροχή Συνόλου Τραπεζών – Υπηρεσιών 

 Έκδοση Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων 

 Υπολογισμός Τρέχοντος Χρόνου Αναμονής για μια Τράπεζα – Υπηρεσία 

 Υπολογισμός Τρέχοντος Χρόνου Αναμονής για ένα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Διαδικτυακή Υπηρεσία που συνδέεται με τον Τοπική 
Εφαρμογή Προσομοίωσης του συστήματος εικονικών τραπεζών είναι: 

 Παροχή Συνόλου Τραπεζών – Υπηρεσιών 

 Παροχή του πρώτου εν αναμονή Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου για την τρέχουσα 
χρονική στιγμή για μια συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και μια συγκεκριμένη 
ημέρα 

 Έναρξη Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

 Τερματισμός Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

Τέλος, η Βάση Δεδομένων που χρησιμοποιείται για καταχώρηση πληροφοριών για 
ηλεκτρονικά εισιτήρια, υπηρεσίες, χρόνους αναμονής και εξυπηρέτησης παρέχει 
μηχανισμούς για: 

 Υπολογισμό Μέσου Χρόνου Αναμονής 

 Υπολογισμό Μέσου Χρόνου Εξυπηρέτησης 
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Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή κάθε συστατικού μέρους του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Εφαρμογών για την Παραγωγή και Εξυπηρέτηση 
Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων. 

5.2 Θεωρητικό Υπόβαθρο 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε για 
τον υπολογισμό των μέσων χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης για κάθε Τράπεζα – 
Υπηρεσία, όπως επίσης και του ανανεωμένου χρόνου αναμονής για ένα Ηλεκτρονικό 
Εισιτήριο μετά από αίτηση του κατόχου του. 

Έστω ότι υπάρχει μια τράπεζα – υπηρεσία με L εξυπηρετητές – ταμεία. Έστω ότι έρχεται 
ένας νέος πελάτης C. Τη στιγμή που αιτείται ηλεκτρονικό εισιτήριο, υπάρχουν NW 
πελάτες στην ουρά και κάποιοι πελάτες είναι ήδη στα ταμεία και εξυπηρετούνται. Επίσης 
έστω ότι έχουν εξυπηρετηθεί NS πελάτες από την έναρξη της διαδικασίας εξυπηρέτησης 
μέχρι την τρέχουσα χρονική στιγμή. 

Έστω ότι ο χρόνος εξυπηρέτησης του i-οστού πελάτη είναι xi. Ο μέσος χρόνος 
εξυπηρέτησης μέχρι στιγμής για την τρέχουσα ημέρα είναι: 

SN

i
i 1S

1x x
N =

= ∑   (1) 

όπου: 

NS είναι το πλήθος των πελατών που έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή 

xi είναι ο χρόνος εξυπηρέτησης του i-οστού πελάτη, S1 i N≤ ≤  

Για τον υπολογισμό του μέσου χρόνου εξυπηρέτησης, είναι πρέπον να συνυπολογιστούν 
και οι χρόνοι εξυπηρέτησης προηγούμενων ημερών. Αν λάβουμε υπόψη μας τους μέσους 
χρόνους εξυπηρέτησης των 5 προηγούμενων ημερών τότε ο τύπος παίρνει την παρακάτω 
μορφή: 

SN
n 1 n 2 n 3 n 4 n 5

i
i 1S

x x x x x1 1x x
2 N 5

− − − − −

=

⎡ ⎤⎛ ⎞ + + + +⎛ ⎞= +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

∑  (2) 

Β Α 
 

όπου: 

NS είναι το πλήθος των πελατών που έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή 

xi είναι ο χρόνος εξυπηρέτησης του i-οστού πελάτη, S1 i N≤ ≤  

n jx −  είναι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης της j-οστής προηγούμενης ημέρας 
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Στον τύπο (2) θεωρούμε ότι οι δυο προσθετέοι Α και Β είναι ισοβαρείς. 

Για τον υπολογισμό του χρόνου αναμονής για τον πελάτη C που πρόκειται να αιτηθεί 
ηλεκτρονικό εισιτήριο, ουσιαστικά υπολογίζουμε το χρόνο που θα περάσει μέχρι να 
εξυπηρετηθούν όσοι είναι στην ουρά και όσοι βρίσκονται στα ταμεία την τρέχουσα 
χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό των ταμείων. Ο χρόνος αναμονής 
WC για τον νέο πελάτη C είναι: 

( )WW
C

x N LN xW x
L L

+
= + =

i
 (3) 

όπου: 

NW είναι το πλήθος των πελατών που βρίσκονται στην ουρά μέχρι τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

x  είναι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης που υπολογίστηκε από τον τύπο (2) 

L είναι το πλήθος των ταμείων  

Ο τύπος (3) αντιστοιχεί στη χειρότερη περίπτωση όπου υπολογίζεται ολόκληρος ο χρόνος 
εξυπηρέτησης για τους πελάτες που εξυπηρετούνται ήδη. Στην καλύτερη περίπτωση 
έχουμε μετατροπή του τύπου (3) στον (4) όπου υπολογίζονται μόνο οι πελάτες που 
βρίσκονται στην ουρά: 

W
C

N xW
L

=
i

 (4) 

Όταν βέβαια η ουρά είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με το πλήθος των ταμείων, δηλαδή NW 
>> L, τότε ο τύπος (3) τείνει στον (4). 

Στην περίπτωση που ένας πελάτης C είναι ήδη στην ουρά αναμονής και ζητά ενημέρωση 
για το χρόνο αναμονής του, τότε χρησιμοποιείται πάλι ο τύπος (3) με τη διαφορά ότι 
πλέον ο όρος NW αναφέρεται στους πελάτες που βρίσκονται στην ουρά και προηγούνται 
του C. 

5.3 Συστατικά Μέρη 

5.3.1 Βάση Δεδομένων 
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εφαρμογών για την Παραγωγή και Εξυπηρέτηση 
Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων διαθέτει μια Βάση Δεδομένων για τη διαχείριση πληροφοριών 
σχετικά με τις τράπεζες που ανήκουν στο σύστημα εικονικών τραπεζών και τα 
ηλεκτρονικά εισιτήρια που εκδίδονται. Η Βάση Δεδομένων διαχειρίζεται επίσης 
πληροφορία για τους μέσους χρόνους αναμονής και εξυπηρέτησης των Ηλεκτρονικών 
Εισιτηρίων για κάθε Τράπεζα-Υπηρεσία. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το Σχεσιακό Μοντέλο της Βάσης Δεδομένων. 
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Εικόνα 13: Το Σχεσιακό Μοντέλο της Βάσης Δεδομένων του συστήματος 

Για κάθε έναν από τους πίνακες της Βάσης Δεδομένων παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
πεδία που τον αποτελούν. 

Πίνακας 3: Περιγραφή του πίνακα SERVICES 

SERVICES 

ID Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης 

serviceName Όνομα της Τράπεζας – Υπηρεσίας που ανήκει στο εικονικό 
σύστημα τραπεζών 

desks Αριθμός ταμείων εξυπηρέτησης για τη συγκεκριμένη 
τράπεζα Υπηρεσία 

Το πλήθος των ταμείων μιας τράπεζας – υπηρεσίας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τον 
υπολογισμό του χρόνου αναμονής των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που εκδίδονται για τη 
συγκεκριμένη τράπεζα – υπηρεσία. 

Πίνακας 4: Περιγραφή του πίνακα TICKETS 

TICKETS 

ID Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης 

number Αριθμός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. Παίρνει τιμές από 
0001 – 9999. 

service Τράπεζα – Υπηρεσία για την οποία ζητείται το 
ηλεκτρονικό εισιτήριο. Παίρνει τιμές από 01 – 99. 

creationDate Ημερομηνία και ώρα που εκδίδεται το ηλεκτρονικό 
εισιτήριο 

serviceDate Ημερομηνία για την οποία ισχύει το ηλεκτρονικό 
εισιτήριο 

startService Ημερομηνία και ώρα έναρξης εξυπηρέτησης 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου 
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stopService Ημερομηνία και ώρα λήξης εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου 

serviceDuration Χρονική διάρκεια εξυπηρέτησης (σε δευτερόλεπτα) 

serviceState Κατάσταση εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού εισιτηρίου: 
 0: βρίσκεται στην ουρά 
 1: εξυπηρετείται τώρα 
 2: έχει εξυπηρετηθεί 
-1: δεν εμφανίστηκε 
     (ισχύει για χρόνους εξυπηρέτησης  < 15 secs) 

waitingTime Χρονική διάρκεια αναμονής (σε δευτερόλεπτα) 
από: 
1. τη στιγμή που ζητήθηκε το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αν 
ζητήθηκε μετά την ώρα έναρξης εξυπηρέτησης εισιτηρίων 
για την ίδια μέρα 
2. την ώρα έναρξης εξυπηρέτησης εισιτηρίων 
μέχρι: 
τη στιγμή έναρξης της εξυπηρέτησης για το συγκεκριμένο 
εισιτήριο 

userCode Αριθμός/κωδικός που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό 
εισιτήριο και επιστρέφεται στο χρήστη για να τον εισάγει 
και να ενημερώνεται για το νέο χρόνο αναμονής 
Ο κωδικός αποτελείται από 14 ψηφία και έχει τη μορφή: 
YYYY MM DD SS NNNΝ 
Όπου: 
ΥΥΥΥ  έτος 
ΜΜ  μήνας 
DD  ημέρα 
SS  τράπεζα – υπηρεσία 
ΝΝΝΝ  αριθμός ηλεκτρονικού εισιτηρίου 

Αίτηση για Ηλεκτρονικό Εισιτήριο μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Η 
χρονική στιγμή στην οποία εκδίδεται το εισιτήριο αποθηκεύεται στο πεδίο creationDate 
ενώ η ημερομηνία για την οποία ισχύει το εισιτήριο αποθηκεύεται στο πεδίο serviceDate. 
Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται για οποιαδήποτε μέρα μελλοντική της ημέρας αίτησης, 
ανάλογα με το τι επιτρέπουν οι εφαρμογές που δέχονται τέτοιες αιτήσεις (π.χ. ο 
διαδικτυακός τόπος επιτρέπει αιτήσεις από την τρέχουσα μέρα μέχρι μια εβδομάδα 
μπροστά). 

Με κάθε νέα αίτηση για ηλεκτρονικό εισιτήριο, δημιουργείται ένα νέο Ηλεκτρονικό 
Εισιτήριο με τιμές στα πεδία ID, number, service, creationDate, serviceDate, serviceState, 
userCode. Η κατάσταση εξυπηρέτησης ενός νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου είναι «σε ουρά 
αναμονής – 0». 
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Τα πεδία startService, stopService, serviceDuration, serviceState και waitingTime 
ενημερώνονται μέσω της Τοπικής Εφαρμογής Προσομοίωσης του Συστήματος Εικονικών 
Τραπεζών, η οποία όταν εκτελείται προσομοιώνει τη διαδοχική εξυπηρέτηση των 
εισιτηρίων σε μια τράπεζα. Το πεδίο serviceDuration υπολογίζεται βάσει των πεδίων 
έναρξης και λήξης εξυπηρέτησης startService και stopService αντίστοιχα. Το πεδίο 
serviceState θα πάρει τιμή 1 όσο διαρκεί η εξυπηρέτηση και τιμή 2 όταν αυτή 
ολοκληρωθεί. Αν ο κάτοχος του εισιτηρίου δεν εμφανιστεί στην τράπεζα για να 
εξυπηρετηθεί (θεωρούμε ότι η διάρκεια εξυπηρέτησης σε αυτήν την περίπτωση θα είναι 
μικρότερη από 15 δευτερόλεπτα), τότε η κατάσταση εξυπηρέτησης θα είναι «δεν 
εμφανίστηκε –  -1». 

Το πεδίο waitingTime είναι η χρονική διάρκεια αναμονής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου 
και υπολογίζεται ως εξής: 

 Αν το ηλεκτρονικό εισιτήριο εκδόθηκε μετά την ώρα έναρξης εξυπηρέτησης των 
εισιτηρίων και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί την ίδια μέρα, η διάρκεια αναμονής 
είναι από τη στιγμή της έκδοσης μέχρι τη στιγμή της έναρξης εξυπηρέτησής του. 

 Αν το ηλεκτρονικό εισιτήριο εκδόθηκε μια χρονική στιγμή προγενέστερη της 
ώρας έναρξης εξυπηρέτησης των εισιτηρίων, η διάρκεια αναμονής είναι από τη 
στιγμή της έναρξης εξυπηρέτησης των εισιτηρίων μέχρι τη στιγμή της έναρξης 
εξυπηρέτησής του. 

Το πεδίο userCode είναι ο κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί σε ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο 
και επιστρέφεται στο χρήστη που αιτήθηκε το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ο χρήστης μπορεί 
με αυτόν τον κωδικό να ενημερώνεται για το νέο χρόνο αναμονής του. Ο κωδικός 
αποτελείται από 14 ψηφία και έχει τη μορφή: 

YYYY MM DD SS NNNΝ 

Όπου:  

 ΥΥΥΥΜΜDD είναι η ημερομηνία ισχύος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου 
εκφρασμένη σε έτος (ΥΥΥΥ), μήνα (ΜΜ), ημέρα (DD), από το πεδίο serviceDate. 

 SS είναι η Τράπεζα – Υπηρεσία για την οποία ζητείται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, 
από το πεδίο service. 

 ΝΝΝΝ είναι ο αριθμός του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, από το πεδίο number. 
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Πίνακας 5: Περιγραφή του πίνακα AvServiceTime 

AvServiceTime 

ID Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης 

service H Τράπεζα – Υπηρεσία στην οποία αντιστοιχεί ο μέσος 
χρόνος εξυπηρέτησης 

date Ημερομηνία για την οποία υπολογίστηκε ο μέσος χρόνος 
εξυπηρέτησης 

duration Μέσος Χρόνος Εξυπηρέτησης 

Πίνακας 6: Περιγραφή του πίνακα AvWaitingTime 

AvWaitingTime 

ID Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης 

service H Τράπεζα – Υπηρεσία στην οποία αντιστοιχεί ο μέσος 
χρόνος αναμονής 

date Ημερομηνία για την οποία υπολογίστηκε ο μέσος χρόνος 
αναμονής 

duration Μέσος Χρόνος Αναμονής 

Οι δυο παραπάνω πίνακες αποθηκεύουν για κάθε Τράπεζα – Υπηρεσία και για κάθε 
ημέρα το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης και αναμονής αντίστοιχα, βάσει των στοιχείων 
εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων της εκάστοτε ημέρας. Ο υπολογισμός των μέσων 
χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης γίνεται μέσω δυο μηχανισμών που διαθέτει το 
ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών. Οι μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης για την τρέχουσα 
χρονική στιγμή υπολογίζονται βάσει των χρόνων εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων που έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι στιγμής. Οι μέσοι χρόνοι αναμονής για την 
τρέχουσα χρονική στιγμή υπολογίζονται βάσει του πλήθους των ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων που βρίσκονται σε αναμονή μέχρι στιγμής και βάσει των μέσων χρόνων 
εξυπηρέτησης. Αναλυτική περιγραφή των μηχανισμών αυτών γίνεται σε επόμενη 
ενότητα. 

5.3.2 Μηχανισμοί Υπολογισμού Μέσου Χρόνου Αναμονής και Μέσου 
Χρόνου Εξυπηρέτησης 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εφαρμογών διαθέτει μηχανισμούς για τον καθημερινό 
υπολογισμό των τρεχόντων μέσων χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης για κάθε 
Τράπεζα – Υπηρεσία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης για 
την τρέχουσα χρονική στιγμή υπολογίζονται βάσει των χρόνων εξυπηρέτησης των 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων που έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι στιγμής. Οι μέσοι χρόνοι 
αναμονής για την τρέχουσα χρονική στιγμή υπολογίζονται βάσει του πλήθους των 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων που βρίσκονται σε αναμονή μέχρι στιγμής και βάσει των μέσων 
χρόνων εξυπηρέτησης.  
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Πιο αναλυτικά, έχουν υλοποιηθεί δυο τοπικές εφαρμογές (windows applications) οι 
οποίες, οποιαδήποτε στιγμή εκτελεστούν, υπολογίζουν τους μέσους χρόνους αναμονής 
και εξυπηρέτησης μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή για κάθε Τράπεζα – Υπηρεσία, βάσει 
των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη Βάση Δεδομένων. 

  

Εφαρμογή Υπολογισμού Μέσου Χρόνου Εξυπηρέτησης 

Όταν εκτελείται αυτή η εφαρμογή, υπολογίζει το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης μέχρι την 
τρέχουσα χρονική στιγμή για κάθε Τράπεζα – Υπηρεσία που έχει καταχωρηθεί στη Βάση 
Δεδομένων και για τη συγκεκριμένη ημέρα. Για κάθε Τράπεζα – Υπηρεσία, ζητάει από τη 
Βάση Δεδομένων όλα τα ηλεκτρονικά εισιτήρια εκείνης της ημέρας που έχουν 
εξυπηρετηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή και υπολογίζει το μέσο όρο των χρόνων 
εξυπηρέτησής τους. Αν δεν έχουν εξυπηρετηθεί ακόμα ηλεκτρονικά εισιτήρια, τότε ο 
μέσος χρόνος εξυπηρέτησης παραμένει μηδενικός για τη συγκεκριμένη ημέρα. Στη 
συνέχεια καταχωρεί το χρόνο που υπολογίστηκε ως νέα καταχώριση στον αντίστοιχο 
πίνακα – AvServiceTime – της Βάσης Δεδομένων, εκτός κι αν υπάρχει ήδη καταχώρηση 
για τη συγκεκριμένη ημέρα, οπότε και γίνεται απλά μια ενημέρωση. 

 

Εφαρμογή Υπολογισμού Μέσου Χρόνου Αναμονής 

Όταν εκτελείται αυτή η εφαρμογή, υπολογίζει το μέσο χρόνο αναμονής μέχρι την 
τρέχουσα χρονική στιγμή για κάθε Τράπεζα – Υπηρεσία που έχει καταχωρηθεί στη Βάση 
Δεδομένων και για τη συγκεκριμένη ημέρα. Για κάθε Τράπεζα – Υπηρεσία, ζητάει αρχικά 
από τη Βάση Δεδομένων τους μέσους χρόνους εξυπηρέτησης των 5 τελευταίων ημερών 
και υπολογίζει το μέσο όρο τους ώστε να βγάλει έναν γενικό μέσο όρο χρόνου 
εξυπηρέτησης. Στη συνέχεια ζητάει από τη Βάση Δεδομένων το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης 
που έχει υπολογιστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή για τη συγκεκριμένη ημέρα (αν υπάρχει) και 
υπολογίζει μια μέση τιμή για το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης λαμβάνοντας εξίσου υπόψη: 

 το γενικό μέσο όρο που υπολογίστηκε προηγουμένως 

 τον τρέχοντα μέσο όρο της σημερινής ημέρας 

Μετά το πέρας αυτών των ενεργειών, η εφαρμογή θα έχει υπολογίσει έναν Τελικό Μέσο 
Χρόνο Εξυπηρέτησης. Όλες αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται ώστε να υπάρχει μια 
αξιόπιστη τιμή για το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης, η οποία να βασίζεται σε πληροφορία 
μεγάλου χρονικού διαστήματος (μιας εβδομάδας) και όχι μια τιμή που να έχει 
υπολογιστεί μόνο για την τρέχουσα ημέρα. Ο τύπος για τον υπολογισμό του Τελικού 
Μέσου Χρόνου Εξυπηρέτησης, όπως αυτός παρουσιάστηκε στην ενότητα 5.2, είναι: 

SN
n 1 n 2 n 3 n 4 n 5

n i
i 1S

x x x x x1 1x x
2 N 5

− − − − −

=

⎡ ⎤⎛ ⎞ + + + +⎛ ⎞= +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

∑  

όπου: 
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NS είναι ο αριθμός των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

xi είναι ο χρόνος εξυπηρέτησης του i-οστού πελάτη, S1 i N≤ ≤  

n jx −  είναι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης της j-οστής προηγούμενης ημέρας 

Στη συνέχεια, η εφαρμογή ζητάει από τη Βάση Δεδομένων το πλήθος των ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων εκείνης της ημέρας που βρίσκονται σε αναμονή μέχρι εκείνη τη στιγμή και 
υπολογίζει το μέσο χρόνο αναμονής βάσει του παρακάτω τύπου, ο οποίος 
παρουσιάστηκε στην ενότητα 5.2: 

( )WW x N LN xW x
L L

+
= + =

i
 

όπου: 

NW είναι ο αριθμός των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που βρίσκονται σε αναμονή 
μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

x  είναι ο Τελικός Μέσος Χρόνος Εξυπηρέτησης 

L είναι ο αριθμός των ταμείων εξυπηρέτησης της Τράπεζας - Υπηρεσίας 

Για τον υπολογισμό του μέσου χρόνου αναμονής, ουσιαστικά υπολογίζουμε πόσος 
χρόνος συνολικά θα χρειαστεί για να εξυπηρετηθούν όλα τα ηλεκτρονικά εισιτήρια που 
βρίσκονται σε αναμονή δεδομένου ότι υπάρχουν L ταμεία στην Τράπεζα – Υπηρεσία.  

Τέλος, η εφαρμογή καταχωρεί το χρόνο που υπολογίστηκε ως νέα καταχώριση στον 
αντίστοιχο πίνακα – AvWaitingTime – της Βάσης Δεδομένων, εκτός κι αν υπάρχει ήδη 
καταχώρηση για τη συγκεκριμένη ημέρα, οπότε και γίνεται απλά μια ενημέρωση. 

 

Η εκτέλεση των δυο αυτών τοπικών εφαρμογών έχει χρονοπρογραμματιστεί να γίνεται 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τη βοήθεια του SQL Server Agent, συστατικού 
στοιχείου του SQL Server 2005 στον οποίο φιλοξενείται η Βάση Δεδομένων. Ο SQL Server 
Agent είναι μια υπηρεσία των Windows η οποία εκτελεί χρονοπρογραμματισμένες 
εργασίες διαχείρισης που καλούνται Εργασίες – Jobs. Ο SQL Server Agent χρησιμοποιεί 
των SQL Server για να αποθηκεύσει πληροφορίες για τις Εργασίες. Κάθε Εργασία μπορεί 
να αποτελείται από ένα ή περισσότερα βήματα – steps και κάθε βήμα αποτελείται από 
μια υποεργασία. Ο SQL Server Agent μπορεί να εκτελεί μια εργασία είτε βάσει κάποιου 
χρονοδιαγράμματος, είτε ως απάντηση σε κάποιο γεγονός ή κατ’ απαίτηση. 

Με χρήση του SQL Server Agent, οι δυο τοπικές εφαρμογές έχουν προγραμματιστεί να 
εκτελούνται κάθε 2 λεπτά και να υπολογίζουν τους μέσους χρόνους αναμονής και 
εξυπηρέτησης για κάθε Τράπεζα – Υπηρεσία. Η επιλογή του συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος, που αποτελεί τη χρονική διάρκεια μεταξύ δυο διαδοχικών εκτελέσεων κάθε 
εφαρμογής, είναι τέτοια ώστε το διάστημα αυτό να είναι μικρότερο από έναν κοινό μέσο 
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χρόνο εξυπηρέτησης, έτσι ώστε μεταξύ δυο εξυπηρετήσεων ηλεκτρονικών εισιτηρίων να 
υπάρχει οπωσδήποτε μια ανανέωση των μέσων χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο, οι μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης και αναμονής είναι πιο 
αντιπροσωπευτικοί. Ο χρονοπρογραμματισμός των εφαρμογών φαίνεται και στις 
παρακάτω εικόνες.  

 
Εικόνα 14: Χρονοπρογραμματισμός Εφαρμογής για τον Υπολογισμό των Μέσων Χρόνων 

Εξυπηρέτησης για κάθε Τράπεζα – Υπηρεσία 
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Εικόνα 15: Χρονοπρογραμματισμός Εφαρμογής για τον Υπολογισμό των Μέσων Χρόνων Αναμονής 

για κάθε Τράπεζα – Υπηρεσία 

5.3.3 Διαδικτυακές Υπηρεσίες εξυπηρέτησης αιτήσεων Διαδικτυακού 
Τόπου και Τοπικής Εφαρμογής PDA 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εφαρμογών διαθέτει δυο Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web 
Services), οι οποίες παρέχουν ένα σύνολο λειτουργιών στις εφαρμογές που συνδέονται με 
αυτές και ανταλλάσουν δεδομένα. Με την πρώτη διαδικτυακή υπηρεσία συνδέεται ο 
Διαδικτυακός Τόπος, ενώ με τη δεύτερη συνδέεται η Τοπική Εφαρμογή του PDA. Και οι 
δυο αυτές εφαρμογές χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες για λήψη του τρέχοντα 
χρόνου αναμονής για μια τράπεζα-υπηρεσία, για αίτηση και λήψη ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου, όπως επίσης και για λήψη του ανανεωμένου χρόνου αναμονής ενός 
υπάρχοντος ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Οι δυο διαδικτυακές υπηρεσίες από την πλευρά 
τους επικοινωνούν με τη βάση δεδομένων για να αντλήσουν ή να καταχωρήσουν 
δεδομένα, ώστε να επιτελέσουν τις λειτουργίες που τους ζητούνται κάθε φορά. 

Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι δυο διαδικτυακές υπηρεσίες είναι ίδιες, οπότε θα 
περιγραφούν στην παρούσα ενότητα θεωρώντας ότι έχει υλοποιηθεί μόνο μια 
διαδικτυακή υπηρεσία. Ο λόγος που υλοποιήθηκαν δυο διαδικτυακές υπηρεσίες με την 
ίδια λειτουργικότητα έχει να κάνει με περιορισμούς στο είδος των Bindings που επιτρέπει 
το .NET Framework 3.5 ώστε να συνδεθεί η εφαρμογή PDA με ένα WCF Web Service. 
Συγκεκριμένα το .NET Framework 3.5 δεν υποστηρίζει το wsHttpBinding που είναι το 
προεπιλεγμένο binding των WCF Web Services μιας και αποτελεί μια αρκετά ασφαλή 
λύση για τη μεταφορά δεδομένων. Έτσι περιοριστήκαμε στη δημιουργία ενός νέου WCF 
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Web Service το οποίο λειτουργεί με το απλό basicHttpBinding και επομένως μπορεί να 
συνδεθεί με την τοπική εφαρμογή για PDA. 

Η WCF Διαδικτυακή Υπηρεσία (WCF Web Service) που υλοποιήθηκε, φιλοξενείται και 
είναι διαθέσιμη από τον Web Server IIS 6.0. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία παρέχει τις 
παρακάτω υπηρεσίες σε κάθε εφαρμογή που συνδέεται και ανταλλάσει πληροφορία με 
αυτήν: 

 Παροχή Συνόλου Τραπεζών – Υπηρεσιών 

 Έκδοση Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων 

 Υπολογισμός Τρέχοντος Χρόνου Αναμονής για μια Τράπεζα – Υπηρεσία 

 Υπολογισμός Τρέχοντος Χρόνου Αναμονής για ένα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

Παρακάτω παρουσιάζονται εκτενέστερα οι υπηρεσίες που παρέχει η Διαδικτυακή 
Υπηρεσία: 

 

Παροχή Συνόλου Τραπεζών – Υπηρεσιών 

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει στις εφαρμογές που συνδέονται με αυτήν, όλες τις 
πληροφορίες για το σύνολο των Τραπεζών – Υπηρεσιών που είναι αποθηκευμένες στη 
Βάση Δεδομένων με την οποία επικοινωνεί. 

 

Έκδοση Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων 

Η εφαρμογή που συνδέεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία, μπορεί να αιτηθεί την έκδοση 
ενός νέου Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου για μια συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία. Η υπηρεσία που θα εξυπηρετήσει την αίτηση, ελέγχει πρώτα 
αν η Τράπεζα – Υπηρεσία υπάρχει και στη συνέχεια ελέγχει αν η ημερομηνία που 
ζητήθηκε αναφέρεται σε ημερομηνία που μπορεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο να 
εξυπηρετηθεί, δηλαδή: 

 σε μελλοντική ημέρα 

 στην τρέχουσα ημέρα, αν ακόμα δεν έχει λήξει η διαδικασία εξυπηρέτησης των 
εισιτηρίων για τη συγκεκριμένη ημέρα 

Στη συνέχεια, η υπηρεσία ζητάει από τη Βάση Δεδομένων το ηλεκτρονικό εισιτήριο με το 
μεγαλύτερο αριθμό για τη συγκεκριμένη ημερομηνία που ζητήθηκε από την εφαρμογή - 
ουσιαστικά το τελευταίο ηλεκτρονικό εισιτήριο που καταχωρήθηκε. Διαβάζει τον αριθμό 
(αντιστοιχεί στο πεδίο number) του εισιτηρίου αυτού και δημιουργεί ένα νέο 
ηλεκτρονικό εισιτήριο με αριθμό αυξημένο κατά 1. Αν δεν έχει καταχωρηθεί κανένα 
εισιτήριο για τη συγκεκριμένη ημέρα, ο αριθμός εισιτηρίου αρχικοποιείται στο 1. Για το 
νέο εισιτήριο κατασκευάζει και τον κωδικό του (αντιστοιχεί στο πεδίο userCode). Το νέο 
εισιτήριο καταχωρείται στη Βάση Δεδομένων. Συγκεκριμένα καταχωρούνται οι εξής 
πληροφορίες: 
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 ID: Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

 number: Αύξων Αριθμός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

 service: Τράπεζα – Υπηρεσία για την οποία ζητείται το ηλεκτρονικό εισιτήριο 

 creationDate: Ημερομηνία και Ώρα δημιουργίας του νέου Ηλεκτρονικού 
Εισιτηρίου. Είναι η ημερομηνία και ώρα καταχώρησής του στη βάση δεδομένων. 

 serviceDate: Ημερομηνία για την οποία ισχύει το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο. Είναι η 
ημερομηνία την οποία ζήτησε η εφαρμογή που αιτήθηκε το Ηλεκτρονικό 
Εισιτήριο. 

 serviceState: Τρέχουσα Κατάσταση Εξυπηρέτησης του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. 
Αρχικοποιείται με 0 – σε αναμονή. 

 userCode: Κωδικός που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό εισιτήριο και επιστρέφεται 
στο χρήστη για να τον εισάγει και να ενημερώνεται για το νέο χρόνο αναμονής 

Τέλος, η υπηρεσία επιστρέφει στην εφαρμογή τον αριθμό και τον κωδικό του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

 

Υπολογισμός Τρέχοντος Χρόνου Αναμονής για μια Τράπεζα – Υπηρεσία 

Η εφαρμογή που συνδέεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει 
τον τρέχοντα χρόνο αναμονής για μια συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία. Η υπηρεσία που θα εξυπηρετήσει την αίτηση, ελέγχει πρώτα 
αν η ημερομηνία αναφέρεται στην τρέχουσα ημέρα ή σε μελλοντική: 

Αν αναφέρεται στην τρέχουσα ημέρα και δεν έχει λήξει η διαδικασία εξυπηρέτησης των 
εισιτηρίων, τότε ζητά από τη Βάση Δεδομένων τον τρέχοντα μέσο χρόνο αναμονής για τη 
συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και τη συγκεκριμένη ημερομηνία (ο οποίος 
υπολογίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον μηχανισμό που περιγράφηκε σε 
προηγούμενη ενότητα) και τον επιστρέφει στην εφαρμογή που τον ζήτησε. 

Αν αναφέρεται σε μελλοντική ημέρα, τότε εκτελεί τις εξής ενέργειες: Για τη συγκεκριμένη 
Τράπεζα – Υπηρεσία, η υπηρεσία ζητά αρχικά από τη Βάση Δεδομένων τους μέσους 
χρόνους εξυπηρέτησης των 5 τελευταίων ημερών και υπολογίζει το μέσο όρο τους ώστε 
να βγάλει έναν Τελικό Μέσο Χρόνο εξυπηρέτησης. Ο τύπος για τον υπολογισμό του 
Τελικού Μέσου Χρόνου Εξυπηρέτησης, όπως αυτός παρουσιάστηκε στην ενότητα 5.2, 
είναι: 

n 1 n 2 n 3 n 4 n 5
n

x x x x xx
5

− − − − −+ + + +⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

όπου: 

n jx −  είναι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης της j-οστής προηγούμενης ημέρας 
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Στη συνέχεια, η υπηρεσία ζητά από τη Βάση Δεδομένων το πλήθος των ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων που έχουν καταχωρηθεί για τη συγκεκριμένη ημέρα και υπολογίζει το μέσο 
χρόνο αναμονής βάσει του παρακάτω τύπου, ο οποίος παρουσιάστηκε στην ενότητα 5.2: 

( )WW x N LN xW x
L L

+
= + =

i
 

όπου: 

NW είναι ο αριθμός των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που βρίσκονται σε αναμονή 

x  είναι ο Τελικός Μέσος Χρόνος Εξυπηρέτησης 

L είναι ο αριθμός των ταμείων εξυπηρέτησης της Τράπεζας - Υπηρεσίας 

Για τον υπολογισμό του μέσου χρόνου αναμονής, ουσιαστικά υπολογίζουμε πόσος 
χρόνος συνολικά θα χρειαστεί για να εξυπηρετηθούν όλα τα ηλεκτρονικά εισιτήρια που 
βρίσκονται σε αναμονή, δεδομένου ότι υπάρχουν L ταμεία στην Τράπεζα – Υπηρεσία. 
Αφού υπολογιστεί ο χρόνος αναμονής, η υπηρεσία τον επιστρέφει στην εφαρμογή που 
τον ζήτησε. 

 

Υπολογισμός Τρέχοντος Χρόνου Αναμονής για ένα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

Η εφαρμογή που συνδέεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει 
τον τρέχοντα χρόνο αναμονής για ένα συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο. Η 
υπηρεσία που θα εξυπηρετήσει την αίτηση, ελέγχει πρώτα αν ο κωδικός του ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου υπάρχει στη βάση δεδομένων. Αν υπάρχει, ελέγχει αν το αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό εισιτήριο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Αν ναι, εκτελεί τις εξής 
ενέργειες: 

Για την Τράπεζα – Υπηρεσία που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, η υπηρεσία ζητά 
αρχικά από τη Βάση Δεδομένων τους μέσους χρόνους εξυπηρέτησης των 5 τελευταίων 
ημερών και υπολογίζει το μέσο όρο τους ώστε να βγάλει έναν γενικό μέσο όρο χρόνου 
εξυπηρέτησης. Στη συνέχεια ζητά από τη Βάση Δεδομένων το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης 
που έχει υπολογιστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή για τη συγκεκριμένη ημέρα (αν υπάρχει) και 
υπολογίζει μια μέση τιμή για το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης λαμβάνοντας εξίσου υπόψη: 

 το γενικό μέσο όρο που υπολογίστηκε προηγουμένως 

 τον τρέχοντα μέσο όρο της σημερινής ημέρας 

Μετά το πέρας αυτών των ενεργειών, η υπηρεσία θα έχει υπολογίσει έναν Τελικό Μέσο 
Χρόνο Εξυπηρέτησης. Όλες αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται ώστε να υπάρχει μια 
αξιόπιστη τιμή για το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης, η οποία να βασίζεται σε πληροφορία 
μεγάλου χρονικού διαστήματος (μιας εβδομάδας) και όχι μια τιμή που να έχει 
υπολογιστεί μόνο για την τρέχουσα ημέρα. Ο τύπος για τον υπολογισμό του Τελικού 
Μέσου Χρόνου Εξυπηρέτησης, όπως αυτός παρουσιάστηκε στην ενότητα 5.2, είναι: 
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SN
n 1 n 2 n 3 n 4 n 5

n i
i 1S

x x x x x1 1x x
2 N 5

− − − − −

=

⎡ ⎤⎛ ⎞ + + + +⎛ ⎞= +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

∑  

όπου: 

NS είναι ο αριθμός των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

xi είναι ο χρόνος εξυπηρέτησης του i-οστού πελάτη, S1 i N≤ ≤  

n jx −  είναι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης της j-οστής προηγούμενης ημέρας 

Στη συνέχεια, η υπηρεσία ζητά από τη Βάση Δεδομένων το πλήθος των ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων της συγκεκριμένης ημερομηνίας που βρίσκονται σε αναμονή μέχρι εκείνη τη 
στιγμή και έχουν αριθμό μικρότερο από τον αριθμό του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για το 
οποίο έγινε η αίτηση (ουσιαστικά αυτά που προηγούνται στην ουρά) και υπολογίζει το 
μέσο χρόνο αναμονής βάσει του παρακάτω τύπου, ο οποίος παρουσιάστηκε στην ενότητα 
5.2,: 

( )WW x N LN xW x
L L

+
= + =

i
 

όπου: 

NW είναι ο αριθμός των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που προηγούνται του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου για το οποίο έγινε η αίτηση και βρίσκονται σε αναμονή 
μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

x  είναι ο Τελικός Μέσος Χρόνος Εξυπηρέτησης 

L είναι ο αριθμός των ταμείων εξυπηρέτησης της Τράπεζας - Υπηρεσίας 

Για τον υπολογισμό του μέσου χρόνου αναμονής ουσιαστικά υπολογίζουμε πόσος 
χρόνος συνολικά θα χρειαστεί για να εξυπηρετηθούν όλα τα ηλεκτρονικά εισιτήρια που 
βρίσκονται σε αναμονή και προηγούνται στην ουρά, δεδομένου ότι υπάρχουν L ταμεία 
στην Τράπεζα – Υπηρεσία. Αφού υπολογιστεί ο χρόνος αναμονής, η υπηρεσία τον 
επιστρέφει στην εφαρμογή που τον ζήτησε. 

 

Οι σελίδες λειτουργίας των δυο Διαδικτυακών Υπηρεσιών φαίνονται στις παρακάτω 
εικόνες: 
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Εικόνα 16:Διαδικτυακή Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Αιτήσεων Διαδικτυακού Τόπου 

 

 
Εικόνα 17: Διαδικτυακή Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Αιτήσεων Τοπικής Εφαρμογής PDA 
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5.3.4 Διαδικτυακός Τόπος 
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εφαρμογών διαθέτει ένα Διαδικτυακό Τόπο μέσω του 
οποίου οι ανώνυμοι χρήστες μπορούν να αιτούνται Ηλεκτρονικά Εισιτήρια και να 
ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τον ανανεωμένο χρόνο αναμονής τους. Για να 
εξυπηρετήσει τις αιτήσεις των χρηστών, ο Διαδικτυακός Τόπος συνδέεται με την 
αντίστοιχη διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα, ώστε 
να λάβει τον τρέχοντα χρόνο αναμονής για μια Τράπεζα - Υπηρεσία, να αιτηθεί και να 
λάβει ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως επίσης και για να λάβει τον ανανεωμένο χρόνο 
αναμονής ενός υπάρχοντος ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Πιο αναλυτικά, ο Διαδικτυακός Τόπος (Web Site) που υλοποιήθηκε, φιλοξενείται και 
είναι διαθέσιμος από τον Web Server IIS 6.0. Ο Διαδικτυακός Τόπος παρέχει τις 
παρακάτω υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των χρηστών: 

 Αίτηση για λήψη του Τρέχοντα Χρόνου Αναμονής για μια Τράπεζα-Υπηρεσία 

 Αίτηση για Νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

 Αίτηση για λήψη του Τρέχοντα Χρόνου Αναμονής ενός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

Για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων, η διαδικτυακή εφαρμογή συνδέεται με τη 
διαδικτυακή υπηρεσία. Παρακάτω παρουσιάζονται εκτενέστερα οι υπηρεσίες που 
παρέχει ο Διαδικτυακός Τόπος: 

 

Αίτηση για λήψη του Τρέχοντα Χρόνου Αναμονής για μια Τράπεζα-Υπηρεσία 

Στην κεντρική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου προβάλλονται στον ανώνυμο χρήστη οι 
εξής πληροφορίες: 

 Μια λίστα με όλες τις Τράπεζες – Υπηρεσίες που ανήκουν στο εικονικό σύστημα 
τραπεζών, από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αυτή που επιθυμεί. 

 Ένα Ημερολόγιο από το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια 
συγκεκριμένη ημέρα. 

 Ο χρόνος αναμονής που έχει υπολογιστεί από το σύστημα μέχρι στιγμής για τη 
συγκεκριμένη ημέρα και τη συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία που επέλεξε ο 
χρήστης. 

Ο χρόνος αναμονής ενημερώνεται αυτόματα όταν ο χρήστης επιλέξει διαφορετική 
Τράπεζα – Υπηρεσία ή διαφορετική ημέρα. Βλέποντας ο χρήστης το χρόνο αναμονής για 
τη συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και τη συγκεκριμένη ημέρα, αποφασίζει για το αν 
θα προχωρήσει σε έκδοση νέου Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου ή όχι. Μέσω του Ημερολογίου, 
ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ ημερών που αντιστοιχούν το πολύ σε μια εβδομάδα 
μπροστά από την τρέχουσα ημέρα και να αιτηθεί ηλεκτρονικό εισιτήριο.  

Πρόσβαση στην κεντρική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου υπάρχει και από το κεντρικό 
μενού και συγκεκριμένα από το σύνδεσμο «Νέα Αίτηση». 
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η κεντρική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου και οι 
πληροφορίες και λειτουργίες που αυτή παρέχει. 

 
Εικόνα 18: Η κεντρική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου 

Κατά τη φόρτωση της κεντρικής σελίδας, η εφαρμογή ζητά από τη διαδικτυακή υπηρεσία 
με την οποία συνδέεται, να της επιστρέψει το σύνολο των Τραπεζών – Υπηρεσιών που 
ανήκουν στο σύστημα. Η εφαρμογή τοποθετεί όλες τις Τράπεζες – Υπηρεσίες στην 
Πτυσσόμενη Λίστα (Dropdown List) όπως φαίνεται και στην προηγούμενη εικόνα και 
θέτει ως προεπιλεγμένη την πρώτη Τράπεζα – Υπηρεσία του συνόλου. Στη συνέχεια 
φορτώνει το Ημερολόγιο ορίζοντας την τρέχουσα ημέρα ως  προεπιλεγμένη και ζητά από 
τη διαδικτυακή υπηρεσία το χρόνο αναμονής για τη συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία 
και τη συγκεκριμένη ημέρα, τον οποίο και παρουσιάζει στο χρήστη. 

Αν η επιλεγμένη ημέρα είναι μελλοντική της τρέχουσας ή αν είναι η τρέχουσα ημέρα και 
δεν έχει λήξει η διαδικασία εξυπηρέτησης εισιτηρίων, η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη 
να αιτηθεί νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο – το αντίστοιχο κουμπί είναι ενεργοποιημένο – 
αλλιώς δεν το επιτρέπει. 

 

Αίτηση για Νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

Στην κεντρική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου, όταν ο χρήστης επιλέξει Τράπεζα – 
Υπηρεσία και ημερομηνία, μπορεί να αιτηθεί νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο. Όταν το 
αιτηθεί, στην ίδια σελίδα εμφανίζονται οι πληροφορίες για το νέο Ηλεκτρονικό 
Εισιτήριο: 

 Η Ημερομηνία για την οποία ισχύει το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 
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 Η Τράπεζα – Υπηρεσία για την οποία εκδόθηκε το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

 Ο αύξων Αριθμός του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

 Ο κωδικός του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να 
ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για τον ανανεωμένο χρόνο αναμονής του 

Επίσης η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να εκτυπώσει τη σελίδα, ώστε να 
έχει τις πληροφορίες για το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο σε έντυπη μορφή. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μορφή της κεντρικής σελίδας του Διαδικτυακού 
Τόπου αμέσως μετά την έκδοση ενός νέου Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. 

 
Εικόνα 19: Η κεντρική σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου μετά από αίτηση για νέο Ηλεκτρονικό 

Εισιτήριο 

Όταν ο χρήστης αιτηθεί νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο, η εφαρμογή ζητά από τη 
διαδικτυακή υπηρεσία να της εκδώσει ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όταν της επιστραφεί το νέο 
εισιτήριο, η εφαρμογή παρουσιάζει την αντίστοιχη πληροφορία στο χρήστη και του δίνει 
τη δυνατότητα να την εκτυπώσει ώστε να έχει τα στοιχεία του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 
σε έντυπη μορφή. Αυτόματα ενημερώνεται και ο χρόνος αναμονής για τη συγκεκριμένη 
Τράπεζα – Υπηρεσία και τη συγκεκριμένη ημέρα, εφόσον έχει προστεθεί ένα νέο 
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο. 
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Αίτηση για λήψη του Τρέχοντα Χρόνου Αναμονής ενός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

Στη σελίδα «Ενημέρωση» του Διαδικτυακού Τόπου, ο ανώνυμος χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να εισάγει στο πεδίο που του εμφανίζεται τον κωδικό του Ηλεκτρονικού 
Εισιτηρίου που κατέχει και να ενημερωθεί για τον ανανεωμένο χρόνο αναμονής του.  

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μορφή της σελίδας του Διαδικτυακού Τόπου 
αμέσως μετά τη φόρτωση. Πρόσβαση σ’ αυτήν τη σελίδα υπάρχει και από το κεντρικό 
μενού και συγκεκριμένα από το σύνδεσμο «Ενημέρωση». 

 
Εικόνα 20: Η σελίδα «Ενημέρωση» του Διαδικτυακού Τόπου 

Όταν ο χρήστης εισάγει τον κωδικό στο πεδίο και πατήσει το κουμπί «Ενημέρωση», 
εμφανίζεται ο ανανεωμένος χρόνος αναμονής του εισιτηρίου που αντιστοιχεί στον 
κωδικό. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μορφή της σελίδας του Διαδικτυακού Τόπου 
αμέσως μετά την εμφάνιση των πληροφοριών που ζήτησε ο χρήστης. 
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Εικόνα 21: Η σελίδα «Ενημέρωση» του Διαδικτυακού Τόπου αμέσως μετά την αίτηση για υπολογισμό 

του ανανεωμένου χρόνου αναμονής 

5.3.5 Τοπική Εφαρμογή PDA 
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εφαρμογών διαθέτει μια Τοπική Εφαρμογή για PDA μέσω 
της οποίας οι χρήστες που την έχουν εγκαταστήσει στη φορητή συσκευή τους, μπορούν 
να αιτούνται Ηλεκτρονικά Εισιτήρια και να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τον 
ανανεωμένο χρόνο αναμονής τους. Οι χρήστες αυτής της εφαρμογής έχουν επίσης στη 
διάθεσή τους κάποιες επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως την αποθήκευση των ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων στην τοπική βάση δεδομένων της κινητής συσκευής και τη διαχείρισή τους 
(εισαγωγή νέων εισιτηρίων και διαγραφή εισιτηρίων). 

Για να εξυπηρετήσει τις αιτήσεις των χρηστών, η Τοπική Εφαρμογή για PDA συνδέεται 
με την αντίστοιχη διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία περιγράφηκε σε προηγούμενη 
ενότητα, ώστε να λάβει τον τρέχοντα χρόνο αναμονής για μια Τράπεζα - Υπηρεσία, να 
αιτηθεί και να λάβει ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως επίσης και να λάβει τον ανανεωμένο 
χρόνο αναμονής ενός υπάρχοντος ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Πιο αναλυτικά, υλοποιήθηκε μια εφαρμογή για φορητές συσκευές (Smart Device 
Application), η οποία παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των 
χρηστών: 

 Αίτηση για λήψη του Τρέχοντα Χρόνου Αναμονής για μια Τράπεζα-Υπηρεσία 

 Αίτηση για Νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

 Αίτηση για λήψη του Τρέχοντα Χρόνου Αναμονής ενός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

 Διαχείριση των τοπικά αποθηκευμένων Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων 
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Για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων, η εφαρμογή συνδέεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία. 
Παρακάτω παρουσιάζονται εκτενέστερα οι υπηρεσίες που παρέχει η Τοπική Εφαρμογή 
για PDA: 

 

Αίτηση για λήψη του Τρέχοντα Χρόνου Αναμονής για μια Τράπεζα-Υπηρεσία 

Στην κεντρική οθόνη της Τοπικής Εφαρμογής για PDA προβάλλονται στο χρήστη οι εξής 
πληροφορίες: 

 Μια λίστα με όλες τις Τράπεζες – Υπηρεσίες που ανήκουν στο εικονικό σύστημα 
τραπεζών, από τις οποίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αυτή που επιθυμεί. 

 Ένα Ημερολόγιο από το οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια 
συγκεκριμένη ημέρα. 

 Ο χρόνος αναμονής που έχει υπολογιστεί από το σύστημα μέχρι στιγμής για τη 
συγκεκριμένη ημέρα και τη συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία που επέλεξε ο 
χρήστης. 

Ο χρόνος αναμονής ενημερώνεται αυτόματα όταν ο χρήστης επιλέξει διαφορετική 
Τράπεζα – Υπηρεσία ή διαφορετική ημέρα. Βλέποντας ο χρήστης το χρόνο αναμονής για 
τη συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και τη συγκεκριμένη ημέρα, αποφασίζει για το αν 
θα προχωρήσει σε έκδοση νέου Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου ή όχι. 

Πρόσβαση στην κεντρική οθόνη της Τοπικής Εφαρμογής για PDA υπάρχει και από το 
κεντρικό μενού στο κάτω μέρος της οθόνης της συσκευής και συγκεκριμένα από την 
καρτέλα «Νέα Αίτηση». 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η κεντρική οθόνη της Τοπικής Εφαρμογής για 
PDA και οι πληροφορίες και λειτουργίες που αυτή παρέχει. 
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Εικόνα 22: Η Κεντρική καρτέλα της Τοπικής Εφαρμογής για PDA 

Κατά τη φόρτωση της κεντρικής οθόνης, η εφαρμογή ζητά από τη διαδικτυακή υπηρεσία 
με την οποία συνδέεται, να της επιστρέψει το σύνολο των Τραπεζών – Υπηρεσιών που 
ανήκουν στο σύστημα. Η εφαρμογή τοποθετεί όλες τις Τράπεζες – Υπηρεσίες στην 
Πτυσσόμενη Λίστα (ComboBox) όπως φαίνεται και στην προηγούμενη εικόνα και θέτει 
ως προεπιλεγμένη την πρώτη Τράπεζα – Υπηρεσία του συνόλου. Στη συνέχεια φορτώνει 
το Ημερολόγιο ορίζοντας την τρέχουσα ημέρα ως  προεπιλεγμένη και ζητά από τη 
διαδικτυακή υπηρεσία το χρόνο αναμονής για τη συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και 
τη συγκεκριμένη ημέρα, τον οποίο και παρουσιάζει στο χρήστη. 

Αν η επιλεγμένη ημέρα είναι μελλοντική της τρέχουσας ή αν είναι η τρέχουσα ημέρα και 
δεν έχει λήξει η διαδικασία εξυπηρέτησης εισιτηρίων, η εφαρμογή επιτρέπει στο χρήστη 
να αιτηθεί νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο – το αντίστοιχο κουμπί είναι ενεργοποιημένο – 
αλλιώς δεν το επιτρέπει. 

 

Αίτηση για Νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

Στην κεντρική οθόνη της Τοπικής Εφαρμογής για PDA, όταν ο χρήστης επιλέξει Τράπεζα 
– Υπηρεσία και ημερομηνία, μπορεί να αιτηθεί νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο. Όταν το 
αιτηθεί, στην ίδια οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες για το νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο: 

 Η Ημερομηνία για την οποία ισχύει το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

 Η Τράπεζα – Υπηρεσία για την οποία εκδόθηκε το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

 Ο αύξων Αριθμός του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

 Ο κωδικός του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να 
ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για τον ανανεωμένο χρόνο αναμονής του 
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μορφή της κεντρικής οθόνης της Τοπικής 
Εφαρμογής για PDA αμέσως μετά την έκδοση ενός νέου Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. 

 
Εικόνα 23: Η κεντρική καρτέλα της Τοπικής Εφαρμογής για PDA αμέσως μετά την αίτηση για νέο 

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 

Όταν ο χρήστης αιτηθεί νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο, η εφαρμογή ζητά από τη 
διαδικτυακή υπηρεσία να της εκδώσει ηλεκτρονικό εισιτήριο. Όταν της επιστραφεί το νέο 
εισιτήριο, η εφαρμογή παρουσιάζει την αντίστοιχη πληροφορία στο χρήστη. Αυτόματα 
ενημερώνεται και ο χρόνος αναμονής για τη συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και τη 
συγκεκριμένη ημέρα, εφόσον έχει προστεθεί ένα νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο. 

Στη συνέχεια, η εφαρμογή αποθηκεύει το νέο Ηλεκτρονικό Εισιτήριο στην τοπική βάση 
δεδομένων της φορητής συσκευής, ώστε να μπορεί εύκολα να το αναζητήσει ο χρήστης, 
όταν θέλει για παράδειγμα να μάθει τον ανανεωμένο χρόνο αναμονής του. Στην τοπική 
βάση δεδομένων καταχωρούνται όλα τα Ηλεκτρονικά Εισιτήρια που έχουν αποκτηθεί 
μέσω της Τοπικής Εφαρμογής PDA. Επίσης μπορούν να καταχωρηθούν και Ηλεκτρονικά 
Εισιτήρια που επιθυμεί ο ίδιος ο χρήστης. 

 

Αίτηση για λήψη του Τρέχοντα Χρόνου Αναμονής ενός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

Στην καρτέλα «Ενημέρωση» της Τοπικής Εφαρμογής για PDA, ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να ενημερωθεί για τον ανανεωμένο χρόνο αναμονής ενός Ηλεκτρονικού 
Εισιτηρίου. Επιλέγει Τράπεζα – Υπηρεσία και Ημερομηνία και στην πτυσσόμενη λίστα 
εμφανίζονται όλοι οι κωδικοί των Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων που αντιστοιχούν στις 
προηγούμενες επιλογές. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μορφή της οθόνης της Τοπικής Εφαρμογής για 
PDA αμέσως μετά τη φόρτωση. Πρόσβαση σ’ αυτήν την οθόνη υπάρχει από το κεντρικό 
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μενού στο κάτω μέρος της οθόνης της συσκευής και συγκεκριμένα από την καρτέλα 
«Ενημέρωση». 

 
Εικόνα 24: Η καρτέλα «Ενημέρωση» της Τοπικής Εφαρμογής για PDA 

Όταν ο χρήστης επιλέξει κωδικό από αυτούς που υπάρχουν στην πτυσσόμενη λίστα και 
πατήσει το κουμπί «Ενημέρωση», εμφανίζεται ο ανανεωμένος χρόνος αναμονής του 
εισιτηρίου που αντιστοιχεί στον κωδικό. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μορφή της οθόνης της Τοπικής Εφαρμογής για 
PDA αμέσως μετά την εμφάνιση των πληροφοριών που ζήτησε ο χρήστης. 

 
Εικόνα 25: Η καρτέλα «Ενημέρωση» της Τοπικής Εφαρμογής για PDA αμέσως μετά την αίτηση για 

υπολογισμό του ανανεωμένου χρόνου αναμονής 
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Διαχείριση των τοπικά αποθηκευμένων Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων 

Στην καρτέλα «Διαχείριση» της Τοπικής Εφαρμογής για PDA, ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να διαχειρίζεται τους κωδικούς αριθμούς που αντιστοιχούν στα 
Ηλεκτρονικά Εισιτήρια που έχει αιτηθεί, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στην τοπική 
βάση δεδομένων της φορητής συσκευής. Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί: 

 να εισάγει ένα νέο κωδικό αριθμό 

 να διαγράψει παλιούς κωδικούς αριθμούς 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μορφή της οθόνης της Τοπικής Εφαρμογής για 
PDA αμέσως μετά τη φόρτωση. Πρόσβαση σ’ αυτήν την οθόνη υπάρχει από το κεντρικό 
μενού στο κάτω μέρος της οθόνης της συσκευής και συγκεκριμένα από την καρτέλα 
«Διαχείριση». 

 
Εικόνα 26: Η καρτέλα «Διαχείριση» της Τοπικής Εφαρμογής για PDA 

Πιο αναλυτικά, στο άνω τμήμα της οθόνης της εφαρμογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 
να εισάγει ένα νέο κωδικό αριθμό στη βάση δεδομένων. Αυτή η λειτουργία του επιτρέπει 
να αποθηκεύει τοπικά, κωδικούς αριθμούς που αντιστοιχούν σε ηλεκτρονικά εισιτήρια 
που έχει λάβει από εφαρμογή διαφορετική της Τοπικής Εφαρμογής για PDA, καθόσον 
όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι κωδικοί των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που 
εκδίδονται μέσω της Τοπικής Εφαρμογής για PDA, αποθηκεύονται αυτόματα στην 
τοπική βάση δεδομένων. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μορφή της οθόνης της Τοπικής Εφαρμογής για 
PDA αμέσως μετά την καταχώρηση ενός νέου κωδικού αριθμού. 
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Εικόνα 27: Η καρτέλα «Διαχείριση» της Τοπικής Εφαρμογής για PDA αμέσως μετά την εισαγωγή 

ενός νέου κωδικού αριθμού 

Αντίστοιχα, στο κάτω τμήμα της οθόνης της εφαρμογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
διαγράψει παλιούς κωδικούς αριθμούς. Συγκεκριμένα παρέχονται στο χρήστη δυο 
λειτουργίες: Με την πρώτη λειτουργία, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια ημερομηνία και 
να πατήσει το κουμπί «Διαγραφή». Τότε διαγράφονται από τη βάση δεδομένων όλοι οι 
κωδικοί αριθμοί που είναι καταχωρημένοι και αντιστοιχούν σε ημέρες μέχρι την 
ημερομηνία επιλογής. Με τη δεύτερη λειτουργία, ο χρήστης πατάει απλά το κουμπί 
«Διαγραφή Όλων», οπότε και διαγράφονται όλοι οι καταχωρημένοι κωδικοί αριθμοί. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η μορφή της οθόνης της Τοπικής Εφαρμογής για 
PDA αμέσως μετά την επιλογή της λειτουργίας διαγραφής. 
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Εικόνα 28: Η καρτέλα «Διαχείριση» της Τοπικής Εφαρμογής για PDA αμέσως μετά την επιλογή της 

λειτουργίας διαγραφής 

 

Τοπική Βάση Δεδομένων 

Η τοπική Βάση Δεδομένων της εφαρμογής, έχει απλό σχεδιασμό και αναπτύχθηκε ως 
μέσο αποθήκευσης και διαχείρισης των ηλεκτρονικών εισιτηρίων από την Τοπική 
Εφαρμογή για PDA. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το Σχεσιακό Μοντέλο της Βάσης Δεδομένων. 

 
Εικόνα 29: Το Σχεσιακό Μοντέλο της Τοπικής Βάσης Δεδομένων 

Για τον παραπάνω πίνακα της Βάσης Δεδομένων παρουσιάζονται αναλυτικά τα πεδία 
που τον αποτελούν. 

Πίνακας 7: Περιγραφή του Πίνακα TICKETS 

TICKETS 

ID Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης 

number Αριθμός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. Παίρνει τιμές από 
0001 – 9999. 

service Τράπεζα – Υπηρεσία για την οποία ζητείται το 
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ηλεκτρονικό εισιτήριο. Παίρνει τιμές από 01 – 99. 

serviceDate Ημερομηνία για την οποία ισχύει το ηλεκτρονικό 
εισιτήριο 

userCode Αριθμός/κωδικός που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό 
εισιτήριο και επιστρέφεται στο χρήστη για να τον εισάγει 
και να ενημερώνεται για το νέο χρόνο αναμονής 
Ο κωδικός αποτελείται από 14 ψηφία και έχει τη μορφή: 
YYYY MM DD SS NNNΝ 
Όπου: 
ΥΥΥΥ  έτος 
ΜΜ  μήνας 
DD  ημέρα 
SS  τράπεζα – υπηρεσία 
ΝΝΝΝ  αριθμός ηλεκτρονικού εισιτηρίου 

5.3.6 Διαδικτυακή Υπηρεσία εξυπηρέτησης αιτήσεων Τοπικής 
Εφαρμογής Προσομοίωσης Τραπεζών 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εφαρμογών διαθέτει μια Διαδικτυακή Υπηρεσία (Web 
Service) η οποία παρέχει ένα σύνολο λειτουργιών στις εφαρμογές που συνδέονται μαζί 
της και ανταλλάσουν δεδομένα. Με τη διαδικτυακή υπηρεσία συνδέεται η Τοπική 
Εφαρμογή Προσομοίωσης Τραπεζών για να λάβει το πρώτο εν αναμονή Ηλεκτρονικό 
Εισιτήριο για μια συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και μια συγκεκριμένη ημερομηνία, 
όπως επίσης για να εκκινήσει και να τερματίσει μια νέα εξυπηρέτηση ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου. Η διαδικτυακή υπηρεσία από την πλευρά της επικοινωνεί με τη βάση 
δεδομένων για να αντλήσει ή να καταχωρήσει δεδομένα, ώστε να επιτελέσει τις 
λειτουργίες που της ζητούνται κάθε φορά. 

Πιο συγκεκριμένα, η WCF Διαδικτυακή Υπηρεσία (WCF Web Service) που υλοποιήθηκε, 
φιλοξενείται και είναι διαθέσιμη από τον Web Server IIS 6.0. Η Διαδικτυακή Υπηρεσία 
παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες σε κάθε εφαρμογή που συνδέεται και ανταλλάσει 
πληροφορία με αυτήν: 

 Παροχή Συνόλου Τραπεζών – Υπηρεσιών 

 Παροχή του πρώτου εν αναμονή Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου για την τρέχουσα 
χρονική στιγμή για μια συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και μια συγκεκριμένη 
ημέρα 

 Έναρξη Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

 Τερματισμός Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται εκτενέστερα οι υπηρεσίες που παρέχει η Διαδικτυακή 
Υπηρεσία: 
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Παροχή Συνόλου Τραπεζών – Υπηρεσιών 

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει στις εφαρμογές που συνδέονται με αυτήν όλες τις 
πληροφορίες για το σύνολο των Τραπεζών – Υπηρεσιών που είναι αποθηκευμένες στη 
Βάση Δεδομένων με την οποία επικοινωνεί. 

 

Παροχή του πρώτου εν αναμονή Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

Η εφαρμογή που συνδέεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να αιτηθεί τη λήψη του 
πρώτου εν αναμονή Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου για  την τρέχουσα χρονική στιγμή για μια 
συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και μια συγκεκριμένη ημέρα. Η υπηρεσία που θα 
εξυπηρετήσει την αίτηση ζητά από τη Βάση Δεδομένων το συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό 
Εισιτήριο και στη συνέχεια επιστρέφει την πληροφορία στην εφαρμογή που τη ζήτησε. 

 

Έναρξη Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

Η εφαρμογή που συνδέεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να αιτηθεί την έναρξη 
εξυπηρέτησης ενός συγκεκριμένου Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου που αυτή επιθυμεί. Η 
υπηρεσία που θα εξυπηρετήσει την αίτηση, ελέγχει αρχικά αν το Ηλεκτρονικό Εισιτήριο 
υπάρχει στη Βάση Δεδομένων και αν όντως είναι σε κατάσταση αναμονής και αν ναι, 
εκκινεί τη διαδικασία εξυπηρέτησής του. Συγκεκριμένα, αλλάζει την κατάστασή του από 
«σε αναμονή» σε «εξυπηρετείται τώρα» και καταχωρεί στη Βάση Δεδομένων τη χρονική 
στιγμή που ξεκίνησε η εξυπηρέτησή του. 

 

Τερματισμός Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

Η εφαρμογή που συνδέεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να αιτηθεί τον 
τερματισμό εξυπηρέτησης ενός συγκεκριμένου Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου που αυτή 
επιθυμεί. Η υπηρεσία που θα εξυπηρετήσει την αίτηση, ελέγχει αρχικά αν το 
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο υπάρχει στη Βάση Δεδομένων και αν όντως είναι σε κατάσταση 
εξυπηρέτησης και αν ναι, τερματίζει τη διαδικασία εξυπηρέτησής του. Συγκεκριμένα, 
ελέγχει πρώτα αν το χρονικό διάστημα που πέρασε από την έναρξη της εξυπηρέτησης του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, είναι μεγαλύτερο από τον ελάχιστο χρόνο εξυπηρέτησης. Αν 
είναι μεγαλύτερο σημαίνει ότι όντως εξυπηρετείται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ενώ αν 
είναι μικρότερο σημαίνει ότι ο κάτοχος του ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεν εμφανίστηκε 
στην αντίστοιχη τράπεζα. Ο ελάχιστος χρόνος εξυπηρέτησης για το σύστημα είναι 15 
secs. 

Στη συνέχεια, η υπηρεσία αλλάζει την κατάσταση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου από 
«εξυπηρετείται τώρα» σε «εξυπηρετήθηκε» ή «δεν εμφανίστηκε» και καταχωρεί στη Βάση 
Δεδομένων τη χρονική στιγμή που τερματίστηκε η εξυπηρέτησή του. Επίσης καταχωρεί 
και τη διάρκεια εξυπηρέτησης και αναμονής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Η διάρκεια 
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εξυπηρέτησης υπολογίζεται βάσει της χρονικής στιγμής έναρξης και λήξης της 
εξυπηρέτησης. Η διάρκεια αναμονής υπολογίζεται ως εξής: 

 Αν το ηλεκτρονικό εισιτήριο εκδόθηκε μετά την ώρα έναρξης εξυπηρέτησης των 
εισιτηρίων και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί την ίδια ημέρα, η διάρκεια 
αναμονής είναι από τη στιγμή της έκδοσης μέχρι τη στιγμή της έναρξης 
εξυπηρέτησής του. 

 Αν το ηλεκτρονικό εισιτήριο εκδόθηκε μια χρονική στιγμή προγενέστερη της 
ώρας έναρξης εξυπηρέτησης των εισιτηρίων, η διάρκεια αναμονής είναι από τη 
στιγμή της έναρξης εξυπηρέτησης των εισιτηρίων μέχρι τη στιγμή της έναρξης 
εξυπηρέτησής του. 

5.3.7 Τοπική Εφαρμογή Προσομοίωσης Τραπεζών 
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Εφαρμογών διαθέτει μια εφαρμογή που αποτελεί 
προσομοίωση του συστήματος εικονικών τραπεζών. Η εφαρμογή αυτή προσομοιώνει την 
εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που έχουν καταχωρηθεί για τη συγκεκριμένη 
ημέρα, για κάθε Τράπεζα – Υπηρεσία του συστήματος εικονικών τραπεζών. Η 
προσομοίωση αυτή επιτρέπει τον υπολογισμό του τελικού χρόνου αναμονής και του 
χρόνου εξυπηρέτησης κάθε ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ώστε να λειτουργήσουν ορθά οι 
μηχανισμοί για τον υπολογισμό των μέσων χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης κάθε 
ημέρας. Η επικοινωνία της εφαρμογής με τη Βάση Δεδομένων γίνεται μέσω μιας 
διαδικτυακής υπηρεσίας που περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα. 

Οι ενέργειες της Τοπικής Εφαρμογής Προσομοίωσης του συστήματος εικονικών 
τραπεζών για την εξυπηρέτηση των εισιτηρίων είναι: 

 Αίτηση για το πρώτο εν αναμονή Ηλεκτρονικό Εισιτήριο για την τρέχουσα 
χρονική στιγμή για μια συγκεκριμένη Τράπεζα – Υπηρεσία και μια συγκεκριμένη 
ημέρα 

 Έναρξη Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

 Τερματισμός Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 

Για την εκτέλεση των ενεργειών αυτών, η τοπική εφαρμογή προσομοίωσης του 
συστήματος εικονικών τραπεζών συνδέεται με τη διαδικτυακή υπηρεσία. Παρακάτω 
παρουσιάζονται εκτενέστερα οι υπηρεσίες που παρέχει η Τοπική Εφαρμογή 
Προσομοίωσης Τραπεζών: 

Η Τοπική Εφαρμογή Προσομοίωσης Τραπεζών έχει σχεδιαστεί ως εξής: Στο άνω τμήμα 
της εφαρμογής, ο χρήστης επιλέγει την Τράπεζα – Υπηρεσία που επιθυμεί από την 
πτυσσόμενη λίστα (DropDownList) για να εκκινήσει τη διαδικασία εξυπηρέτησης 
εισιτηρίων. Μόλις κάνει την επιλογή του, στο υπόλοιπο τμήμα της εφαρμογής 
εμφανίζονται κουμπιά και πεδία κειμένου, τόσα όσα και τα ταμεία της Τράπεζας – 
Υπηρεσίας που επιλέχθηκε. Η σχεδίαση των κουμπιών και των πεδίων κειμένου γίνεται 
δυναμικά βάσει της επιλογής του χρήστη. Κάθε κουμπί αντιπροσωπεύει και έναν ταμία, 
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γι’ αυτό και τα κουμπιά ονομάζονται «Ταμίας 1» έως «Ταμίας Ν», όπου Ν είναι το 
πλήθος των ταμείων της Τράπεζας – Υπηρεσίας. Κάθε πεδίο κειμένου παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα από τις ενέργειες που ακολουθούν το πάτημα της αντίστοιχης επιλογής 
«Ταμίας i». Παραδείγματος χάριν, παρουσιάζει τα αποτελέσματα «Σταμάτησε ο j, 
Ξεκίνησε ο k», όπου j και k είναι πελάτες του συστήματος που κατέχουν ηλεκτρονικά 
εισιτήρια με αριθμούς j και k αντίστοιχα. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η οθόνη της εφαρμογής αμέσως μετά την επιλογή 
κάποιας Τράπεζας – Υπηρεσίας από το χρήστη. 

 
Εικόνα 30: Οθόνη της Τοπικής Εφαρμογής Προσομοίωσης Τραπεζών 

Για την εκκίνηση της διαδικασίας εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων της τρέχουσας 
ημέρας, ο χρήστης επιλέγει ένα από τα κουμπιά «Ταμίας i». Αν για το συγκεκριμένο 
ταμείο δεν εξυπηρετείται κανένας πελάτης, τότε γίνεται έναρξη μιας νέας εξυπηρέτησης. 
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή ζητά από τη διαδικτυακή υπηρεσία το πρώτο εν αναμονή 
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο για την τρέχουσα χρονική στιγμή, το αποθηκεύει τοπικά ως τον 
τρέχοντα πελάτη και στη συνέχεια ζητά από τη διαδικτυακή υπηρεσία να εκκινήσει την 
εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου εισιτηρίου και ενημερώνει κατάλληλα το πεδίο κειμένου 
που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ταμείο. Από την άλλη πλευρά, αν το συγκεκριμένο 
ταμείο έχει ήδη πελάτη που εξυπηρετείται, τότε πρώτα τερματίζει την εξυπηρέτηση του 
τρέχοντα πελάτη και στη συνέχεια εκκινεί την εξυπηρέτηση του επόμενου πελάτη. 
Συγκεκριμένα, ζητά από τη διαδικτυακή υπηρεσία να τερματίσει την τρέχουσα 
εξυπηρέτηση και ενημερώνει κατάλληλα το πεδίο κειμένου που αντιστοιχεί στο 
συγκεκριμένο ταμείο. 

Η διαδικασία εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων συνεχίζεται με τη διαδοχική 
επιλογή των ταμείων για την εναλλαγή των πελατών. Ουσιαστικά το πάτημα της 
επιλογής «Ταμίας i» δηλώνει την εναλλαγή ανάμεσα στον προηγούμενο και στον 
επόμενο πελάτη της Τράπεζας – Υπηρεσίας. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η οθόνη της εφαρμογής κατά τη διάρκεια 
εξυπηρέτησης των ηλεκτρονικών εισιτηρίων. 
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Εικόνα 31: Εξυπηρέτηση Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων στην Τοπική Εφαρμογή Προσομοίωσης 

Τραπεζών 

5.4 Συμπεράσματα 
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα εφαρμογών για παραγωγή και εξυπηρέτηση Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων. Το 
ηλεκτρονικό αυτό σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων αναμονής 
και την εξυπηρέτηση των κατόχων τους σε ένα σύστημα εικονικών τραπεζών. Βασικές 
λειτουργίες του συστήματος είναι η δυνατότητα που δίνει στους χρήστες να αιτούνται 
ηλεκτρονικά εισιτήρια πριν μεταβούν στους χώρους εξυπηρέτησης μέσω διαδικτυακών 
εφαρμογών και εφαρμογών για φορητές συσκευές χειρός, όπως επίσης και η δυνατότητα 
που δίνει στους κατόχους των ηλεκτρονικών εισιτηρίων να ενημερώνονται οποιαδήποτε 
στιγμή θελήσουν, για τον τρέχοντα χρόνο αναμονής που αντιστοιχεί στο εισιτήριό τους. 
Το σύστημα αυτό αποτελεί μια από τις πρώτες προσπάθειες όχι μόνο στον τομέα των 
τραπεζικών οργανισμών αλλά στον ευρύτερο τομέα διαχείρισης ηλεκτρονικών 
εισιτηρίων για ουρές αναμονής. 

Ο ανώνυμος χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει και να λάβει ένα ηλεκτρονικό 
εισιτήριο, είτε μέσω ενός διαδικτυακού τόπου που παρέχει το σύστημα εικονικών 
τραπεζών, είτε μέσω μιας φορητής συσκευής χειρός (PDA), εκτελώντας μια τοπική 
εφαρμογή. Με τους ίδιους τρόπους μπορεί να ζητήσει και ενημέρωση για το χρόνο 
αναμονής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που διαθέτει οποιαδήποτε στιγμή θελήσει. Αν 
χρησιμοποιεί τη φορητή συσκευή PDA για την απόκτηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, 
έχει στη διάθεσή του κάποιες επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως την αποθήκευση των 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων στην τοπική βάση δεδομένων και τη διαχείρισή τους. 

Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών διαθέτει μια Βάση Δεδομένων για τη διαχείριση 
πληροφοριών σχετικά με τις τράπεζες που ανήκουν στο σύστημα εικονικών τραπεζών και 
τα ηλεκτρονικά εισιτήρια που εκδίδονται. Διαθέτει επίσης μηχανισμούς για τον 
καθημερινό υπολογισμό των τρεχόντων μέσων χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης για 
κάθε τράπεζα-υπηρεσία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δυο άλλα συστατικά μέρη του 
ολοκληρωμένου συστήματος εφαρμογών είναι οι δυο Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web 
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Services) οι οποίες παρέχουν ένα σύνολο λειτουργιών  στο διαδικτυακό τόπο και στην 
τοπική εφαρμογή PDA, οι οποίες συνδέονται με αυτές και ανταλλάσουν δεδομένα, όπως: 
λήψη του τρέχοντα χρόνου αναμονής για μια τράπεζα-υπηρεσία, αίτηση και λήψη 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου, λήψη του ανανεωμένου χρόνου αναμονής ενός υπάρχοντος 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλος, το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών διαθέτει και μια 
εφαρμογή προσομοίωσης του συστήματος εικονικών τραπεζών. Η εφαρμογή αυτή 
προσομοιώνει την εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που έχουν καταχωρηθεί 
για τη συγκεκριμένη ημέρα, για κάθε τράπεζα-υπηρεσία του συστήματος εικονικών 
τραπεζών. Η επικοινωνία της εφαρμογής με τη Βάση Δεδομένων γίνεται μέσω μιας 
διαδικτυακής υπηρεσίας. 

5.4.1 Πλεονεκτήματα του συστήματος 
Το σύστημα εφαρμογών που αναπτύχθηκε έχει το πλεονέκτημα ότι αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών το οποίο περιλαμβάνει διαφορετικού τύπου 
εφαρμογές και υπηρεσίες για όλα τα στάδια ζωής ενός Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. 
Υπάρχουν δηλαδή εφαρμογές που εξυπηρετούν αιτήματα όπως, έκδοση ενός νέου 
Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, διαχείριση ηλεκτρονικών εισιτηρίων, υπολογισμός του 
ανανεωμένου χρόνου αναμονής ενός ηλεκτρονικού εισιτηρίου και εξυπηρέτηση 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων. 

Ένα δεύτερο πλεονέκτημα του ολοκληρωμένου συστήματος εφαρμογών είναι ότι 
υποστηρίζει την ύπαρξη υποκαταστημάτων πολλών τραπεζικών οργανισμών. Επίσης 
αποτελεί μια από τις πρώτες προσπάθειες όχι μόνο στον τομέα των τραπεζικών 
οργανισμών αλλά στον ευρύτερο τομέα διαχείρισης ηλεκτρονικών εισιτηρίων για ουρές 
αναμονής. 

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα του ολοκληρωμένου συστήματος εφαρμογών σε σχέση με 
τα υπάρχοντα συστήματα έκδοσης έντυπων εισιτηρίων είναι ότι ο χρήστης μπορεί να 
ζητήσει τον ανανεωμένο χρόνο αναμονής για το εισιτήριο που κατέχει οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, στο έντυπο εισιτήριο, ο χρόνος αναμονής που 
αντιστοιχεί σε αυτό υπολογίζεται μόνο μια φορά, κατά την έκδοση του εισιτηρίου στον 
πολίτη, οπότε κι αυτός ενημερώνεται για το πόσα περίπου λεπτά θα βρίσκεται σε 
αναμονή μέχρι να εξυπηρετηθεί από κάποιο ταμείο. Ο χρόνος αυτός είναι ενδεικτικός 
και πολλές φορές μη ακριβής, με αποτέλεσμα οι πολίτες να εγκλωβίζονται στην τράπεζα 
περιμένοντας τη σειρά τους, «φοβούμενοι» μην τη χάσουν αν στο μεσοδιάστημα 
απομακρυνθούν από την τράπεζα για να εκτελέσουν άλλες εργασίες. Αντίθετα, στην 
περίπτωση των Ηλεκτρονικών Εισιτηρίων, ο κάτοχος του εισιτηρίου μπορεί οποτεδήποτε, 
από τη στιγμή που έλαβε το εισιτήριο, να ενημερωθεί για τον ανανεωμένο χρόνο 
αναμονής του. Αυτό του δίνει την ευελιξία να κατανείμει το χρόνο του όπως επιθυμεί, 
μέχρι να έρθει η στιγμή της εξυπηρέτησής του και να ενημερώνεται όποτε θέλει για το νέο 
χρόνο αναμονής που ίσως να έχει μεταβληθεί αισθητά – αν η ουρά έχει προχωρήσει πιο 
γρήγορα ή αν έχει καθυστερήσει. 
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Τέλος, θέλοντας να αφυπνίσουμε την οικολογική συνείδηση όλων μας, μπορούμε να 
πούμε ότι το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμογών για την παραγωγή και εξυπηρέτηση 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την αντικατάσταση 
των έντυπων εισιτηρίων με ηλεκτρονικά εισιτήρια, όχι μόνο στον τομέα των τραπεζών 
αλλά και σε διάφορους τομείς που εμφανίζεται το φαινόμενο των εισιτηρίων και ουρών 
αναμονής. 

5.4.2 Προτάσεις Βελτίωσης 
Στη συνέχεια παραθέτουμε κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
αντικείμενο μελλοντικής βελτίωσης του ολοκληρωμένου συστήματος εφαρμογών για την 
παραγωγή και εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών εισιτηρίων. 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα που περιγράφει τη λειτουργικότητα της Τοπικής 
Εφαρμογής για PDA, όταν ο χρήστης αιτείται Ηλεκτρονικό Εισιτήριο από τη 
συγκεκριμένη εφαρμογή, το ηλεκτρονικό εισιτήριο που του παραχωρείται αποθηκεύεται 
στην τοπική βάση δεδομένων για μελλοντική χρήση. Όταν όμως ο χρήστης αιτείται 
Ηλεκτρονικό Εισιτήριο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, του δίνεται η δυνατότητα μόνο 
να εκτυπώσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο και όχι να το αποθηκεύσει κάπου ηλεκτρονικά. Ο 
Διαδικτυακός Τόπος θα μπορούσε να βελτιωθεί ώστε να αποκτήσει πρόσθετη 
λειτουργικότητα και να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει τον αριθμό του 
κινητού του τηλεφώνου και να του στέλνει σύντομο μήνυμα (sms) με τον κωδικό του 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Μια ακόμα πρόταση είναι να βελτιωθεί ο χρονοπρογραμματισμός των μηχανισμών του 
συστήματος για τον καθημερινό ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπολογισμό των 
τρεχόντων μέσων χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης για κάθε Τράπεζα – Υπηρεσία. Οι 
αντίστοιχες δυο τοπικές εφαρμογές έχουν προγραμματιστεί να εκτελούνται κάθε 2 λεπτά 
και να υπολογίζουν τους μέσους χρόνους αναμονής και εξυπηρέτησης για κάθε Τράπεζα 
– Υπηρεσία. Η επιλογή του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που αποτελεί τη 
χρονική διάρκεια μεταξύ δυο διαδοχικών εκτελέσεων κάθε εφαρμογής, είναι τέτοια ώστε 
το διάστημα αυτό να είναι μικρότερο από έναν κοινό μέσο χρόνο εξυπηρέτησης, έτσι 
ώστε μεταξύ δυο εξυπηρετήσεων ηλεκτρονικών εισιτηρίων να υπάρχει οπωσδήποτε μια 
ανανέωση των μέσων χρόνων αναμονής και εξυπηρέτησης. Μ’ αυτόν τον τρόπο, οι μέσοι 
χρόνοι εξυπηρέτησης και αναμονής είναι πιο αντιπροσωπευτικοί. Το χρονικό διάστημα 
των 2 λεπτών ισχύει για όλες τις Τράπεζες – Υπηρεσίες του συστήματος. Στα πλαίσια 
βελτίωσης του χρονοπρογραμματισμού, θα μπορούσε το χρονικό αυτό διάστημα να είναι 
διαφορετικό για κάθε Τράπεζα – Υπηρεσία και να μεταβάλλεται βάσει των εκάστοτε 
μέσων χρόνων εξυπηρέτησης της Τράπεζας – Υπηρεσίας ώστε μεταξύ δυο εξυπηρετήσεων 
ηλεκτρονικών εισιτηρίων να υπάρχει οπωσδήποτε μια ανανέωση των μέσων χρόνων 
αναμονής και εξυπηρέτησης αλλά να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να συμβαίνουν 
περιττοί υπολογισμοί. 
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Η τελευταία πρόταση αφορά στον τύπο για τον υπολογισμό του μέσου χρόνου αναμονής 
για μια ουρά με L ταμεία. Στον τύπο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι χρόνοι εξυπηρέτησης 
των 5 προηγούμενων ημερών, το πλήθος των εισιτηρίων που είναι σε αναμονή και το 
πλήθος των ταμείων της τράπεζας. Συγκεκριμένα, ο τύπος που υπολογίζει το μέσο χρόνο 
αναμονής είναι: 

( )WW x N LN xW x
L L

+
= + =

i
  (1) 

όπου: 

NW είναι ο αριθμός των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που βρίσκονται σε αναμονή 
μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

x  είναι ο Τελικός Μέσος Χρόνος Εξυπηρέτησης 

L είναι ο αριθμός των ταμείων εξυπηρέτησης της Τράπεζας - Υπηρεσίας 

Ενώ ο τύπος που υπολογίζει τον Τελικό Μέσο Χρόνο Εξυπηρέτησης είναι: 

SN
n 1 n 2 n 3 n 4 n 5

n i
i 1S

x x x x x1 1x x
2 N 5

− − − − −

=

⎡ ⎤⎛ ⎞ + + + +⎛ ⎞= +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

∑  (2) 

Β Α 
 

όπου: 

NS είναι ο αριθμός των ηλεκτρονικών εισιτηρίων που έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

xi είναι ο χρόνος εξυπηρέτησης του i-οστού πελάτη, S1 i N≤ ≤  

n jx −  είναι ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης της j-οστής προηγούμενης ημέρας 

Στον τύπο (2) παρατηρούμε ότι λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης των 
τελευταίων 5 ημερών όπως επίσης και ότι οι δυο προσθετέοι Α και Β θεωρούνται 
ισοβαρείς. 

Προτάσεις για μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό που αντιστοιχεί στον τύπο (2) θα 
μπορούσαν να είναι: 

 Να ληφθούν υπόψη επιπλέον ημέρες των 5 που χρησιμοποιούνται τώρα 

 Να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί συντελεστές βάρους για τους δυο προσθετέους 
του τύπου και να πραγματοποιηθούν πειράματα για την εύρεση του ζεύγους 
βαρών που οδηγεί σε καλύτερες εκτιμήσεις 

Πρόταση για μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό που αντιστοιχεί στον τύπο (1) θα 
μπορούσε να είναι η εξής: θα μπορούσαν να υπολογίζονται οι πιθανότητες εμφάνισης ή 
μη ενός πελάτη βάσει στατιστικών στοιχείων προηγούμενων ημερών που καταχωρούνται 
στο σύστημα, οπότε αντί της χρήσης του όρου NW, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το 
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ποσοστό του NW που είναι πιθανό να εμφανιστεί βάσει της πιθανότητας εμφάνισης, 
δηλαδή qA * NW.
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6 Τεχνολογίες 

6.1 .NET Framework 3.5 
Το .NET Framework είναι ένα αναπόσπαστο component των Windows που υποστηρίζει 
τη δημιουργία και εκτέλεση της επόμενης γενιάς εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου 
(Web services). Το .NET Framework έχει σχεδιαστεί για να εκπληρώσει τους ακόλουθους 
στόχους : 

 Να παρέχει ένα συνεπές αντικειμενοστρεφές περιβάλλον προγραμματισμού είτε ο 
κώδικας αποθηκεύεται και εκτελείται τοπικά, είτε εκτελείται τοπικά αλλά είναι 
κατανεμημένος στο διαδίκτυο, ή εκτελείται από μακριά.  

 Να παρέχει ένα περιβάλλον εκτέλεσης κώδικα που ελαχιστοποιεί  την επέκταση 
του λογισμικού και τον ανταγωνισμό των εκδόσεων.  

 Να παρέχει ένα περιβάλλον που προωθεί την ασφαλή εκτέλεση του κώδικα, 
συμπεριλαμβανομένου του κώδικα που δημιουργείται από ένα άγνωστο ή όχι 
πλήρως έμπιστο τρίτο πρόσωπο.  

 Να παρέχει ένα περιβάλλον εκτέλεσης κώδικα που αποβάλλει τα προβλήματα 
απόδοσης των scripted ή interpreted περιβαλλόντων.  

 Να παρέχει στον υπεύθυνο ανάπτυξης εμπειρία από ποικίλους τύπους 
εφαρμογών, όπως βασισμένες στα WINDOWS εφαρμογές και βασισμένες στο 
WEB εφαρμογές.  

 Να χτίσει όλη την επικοινωνία σε πρότυπα βιομηχανίας που εξασφαλίζουν ότι ο 
κώδικας βασισμένος σε .NET Framework μπορεί να ενσωματωθεί με οποιοδήποτε 
άλλο κώδικα. 

Το .NET Framework έχει δύο κύρια συστατικά: την common language runtime και τη 
.NET Framework class library. Η common language runtime είναι η βάση του .NET 
Framework. Μπορείτε να σκεφτείτε το χρόνο εκτέλεσης ως πράκτορα που διαχειρίζεται 
τον κώδικα στο χρόνο εκτέλεσης, που παρέχει υπηρεσίες πυρήνα όπως η διαχείριση 
μνήμης ή η διαχείριση νημάτων, και επιβάλλει ασφάλεια τύπων και άλλες μορφές 
ακρίβειας κώδικα που προωθούν την ασφάλεια και την ευρωστία. Στην πραγματικότητα, 
η έννοια της διαχείρισης κώδικα είναι μια θεμελιώδης αρχή του χρόνου εκτέλεσης. 
Κώδικας που στοχεύει στο χρόνο εκτέλεσης είναι γνωστός ως διοικούμενος κώδικας, ενώ 
ο κώδικας που δεν στοχεύει στο χρόνο εκτέλεσης είναι γνωστός ως unmanaged κώδικας. 
Η βιβλιοθήκη κλάσεων (class library), το άλλο κύριο συστατικό του .NET Framework, 
είναι μια περιεκτική, αντικειμενοστρεφής συλλογή επαναχρησιμοποιήσιμων τύπων που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναπτύξετε από παραδοσιακές command-line ή 
graphical user interface (GUI) εφαρμογές ως εφαρμογές βασισμένες στις πιο πρόσφατες 
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καινοτομίες που παρέχονται από το ASP.NET, όπως οι μορφές διαδικτύου (Web Forms ) 
και οι υπηρεσίες διαδικτύου (XML Web services).  

 Το .NET Framework μπορεί να φιλοξενηθεί από components που φορτώνουν την 
common language runtime στις διεργασίες τους και αρχικοποιούν την εκτέλεση του 
διοικούμενου κώδικα, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον λογισμικού που μπορεί να 
εκμεταλλευτεί τόσο τα διοικούμενα όσο και τα μη διοικούμενα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα. Το .NET Framework όχι μόνο παρέχει διάφορους runtime hosts, αλλά 
υποστηρίζει και την ανάπτυξη runtime hosts τρίτων προσώπων.  

Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει τη σχέση common language runtime και της 
βιβλιοθήκης κλάσεων στις εφαρμογές μας και στο γενικό σύστημα. Η απεικόνιση δείχνει, 
επίσης, πώς ο διοικούμενος κώδικας λειτουργεί μέσα σε μια μεγαλύτερη αρχιτεκτονική. 

 
Εικόνα 32: Το γενικό πλαίσιο του .NET Framework 

Οι ενότητες που ακολουθούν περιγράφουν αναλυτικά τα κύρια συστατικά και 
χαρακτηριστικά του .NET  

6.1.1 Common Language Runtime 
Η common language runtime διαχειρίζεται τη μνήμη, την εκτέλεση των νημάτων, την 
εκτέλεση του κώδικα, την πιστοποίηση ασφάλειας του κώδικα και άλλες υπηρεσίες του 
συστήματος. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι βασικά για τον managed code που τρέχει 
στην  common language runtime. 

Όσον αφορά στην ασφάλεια, τα διοικούμενα components διακρίνονται από 
διαφορετικούς βαθμούς εμπιστοσύνης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες που 
περιλαμβάνουν την προέλευσή τους (όπως το Διαδίκτυο, το επιχειρηματικό δίκτυο, ή ο 
τοπικός υπολογιστής). Αυτό σημαίνει ότι ένα διοικούμενο component, μπορεί ή όχι να 
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει λειτουργίες πρόσβασης σε αρχεία, σε εγγραφές, ή 
άλλες λεπτές λειτουργίες, ακόμα κι αν χρησιμοποιείται στην ίδια ενεργό εφαρμογή.  
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Τα χαρακτηριστικά της common language runtime είναι τα εξής: 

 Επιβάλλει την ασφάλεια πρόσβασης κώδικα 

 Ενδυναμώνει επίσης την ευρωστία κώδικα υλοποιώντας μια αυστηρή type-and-
code-verification υποδομή, που λέγεται κοινό σύστημα τύπων (CTS).  

 Το διοικούμενο περιβάλλον του χρόνου εκτέλεσης εξαλείφει πολλά κοινά 
ζητήματα λογισμικού. Παραδείγματος χάριν, ο χρόνος εκτέλεσης χειρίζεται 
αυτόματα τις αναφορές στα αντικείμενα, απελευθερώνοντάς τες όταν δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον. Αυτή η αυτόματη διαχείριση μνήμης επιλύει τα δύο πιο 
κοινά λάθη που συναντώνται στις εφαρμογές , τις διαρροές μνήμης και τις άκυρες 
αναφορές μνήμης.  

 Επιταχύνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων που αναπτύσσουν τις 
εφαρμογές. Παραδείγματος χάριν, οι προγραμματιστές μπορούν να γράψουν τις 
εφαρμογές στη γλώσσα ανάπτυξης της επιλογής τους,  εκμεταλλευόμενοι πλήρως 
το χρόνο εκτέλεσης, τη βιβλιοθήκη κλάσεων, και τα components που γράφονται 
σε άλλες γλώσσες από άλλους υπεύθυνους για την ανάπτυξη.  

 Ενώ σχεδιάστηκε για το λογισμικό του μέλλοντος, υποστηρίζει επίσης το 
λογισμικό του παρόντος και του παρελθόντος.  

 Ο χρόνος εκτέλεσης έχει ως σκοπό να ενισχύσει την απόδοση.  

 Μπορεί να φιλοξενηθεί από υψηλής απόδοσης, server-side εφαρμογές, όπως 
Microsoft SQL Server και Internet Information Services (IIS). 

6.1.2 .NET Framework Class Library 
Η .NET Framework class library είναι μια συλλογή από επαναχρησιμοποιήσιμους 
τύπους που ενοποιούνται με τη common language runtime. Η class library είναι 
αντικειμενοστρεφής, παρέχοντας τύπους από τους οποίους ο managed code του χρήστη 
μπορεί να αντλήσει λειτουργικότητα. Αυτό όχι μόνο κάνει τους τύπους του .NET 
Framework εύκολους στη χρήση, αλλά μειώνει και το χρόνο που σχετίζεται με την 
εκμάθηση νέων χαρακτηριστικών του .NET Framework. Επιπλέον, η συλλογή των 
κλάσεων του .NET Framework  υλοποιεί ένα σύνολο διασυνδέσεων τις οποίες μπορεί ο 
προγραμματιστής να χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει τις δικές σου συλλογές κλάσεων.  

Όπως είναι αναμενόμενο από μια αντικειμενοστρεφή class library, οι τύποι του .NET 
Framework δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας συλλογής από 
προγραμματιστικές ενέργειες , συμπεριλαμβανομένων ενεργειών όπως διαχείριση 
αλφαριθμητικών, συλλογή δεδομένων, σύνδεση με βάση δεδομένων και πρόσβαση σε 
αρχεία. Εκτός από αυτές τις κοινές ενέργειες , η class library συμπεριλαμβάνει τύπους 
που υποστηρίζουν μια συλλογή από εξειδικευμένα σενάρια ανάπτυξης. Για παράδειγμα, 
το .NET Framework μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να την ανάπτυξη των ακόλουθων 
τύπων εφαρμογών και υπηρεσιών:   

 Console applications. 
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 Windows GUI applications (Windows Forms). 

 ASP.NET applications. 

 XML Web services. 

 Windows services. 

Για παράδειγμα, οι κλάσεις των Windows Forms είναι ένα περιεκτικό σύνολο από 
επαναχρησιμοποιήσιμους τύπους που απλοποιούν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη 
Windows GUI. Για να γράψετε μια ASP.NET Web Form εφαρμογή, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις Web Forms κλάσεις. 

6.1.3 Ανάπτυξη Εφαρμογών Πελατών 
Οι εφαρμογές πελατών είναι οι πλησιέστερες σε ένα παραδοσιακό είδος εφαρμογών σε 
προγραμματισμό βασισμένο στα Windows. Πρόκειται για έναν τύπο εφαρμογών που 
εμφανίζουν παράθυρα σε φόρμες, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να 
πραγματοποιήσει μια ενέργεια. Οι εφαρμογές πελατών περιλαμβάνουν εφαρμογές όπως 
επεξεργαστές κειμένου και λογιστικά φύλλα, καθώς επίσης και τις συνήθεις 
επιχειρησιακές εφαρμογές όπως τα εργαλεία εισαγωγής δεδομένων, εργαλεία αναφοράς 
κλπ. Οι εφαρμογές πελατών συνήθως περιλαμβάνουν παράθυρα, μενού, κουμπιά, και 
άλλα  GUI στοιχεία, και συχνά έχουν πρόσβαση σε τοπικούς πόρους, όπως σύστημα 
αρχείων και περιφερειακούς εκτυπωτές. 

Ένα άλλο είδος εφαρμογών πελατών είναι το παραδοσιακό ActiveX control (που τώρα 
έχει αντικατασταθεί από το Windows Form Control) που επεκτείνεται μέσω του 
Διαδικτύου ως ιστοσελίδα. Αυτή η εφαρμογή είναι σαν τις άλλες εφαρμογές πελατών: 
εκτελείται natively, έχει πρόσβαση στους τοπικούς πόρους, και περιλαμβάνει  γραφικά 
στοιχεία.  

Στο παρελθόν, οι προγραμματιστές δημιουργούσαν τέτοιες εφαρμογές C/C++ σε 
συνδυασμό με Microsoft Foundation Classes (MFC)  ή με ένα γρήγορο περιβάλλον 
ανάπτυξης όπως (RAD) Microsoft Visual Basic. Το .NET Framework ενσωματώνει 
στοιχεία από τα υπάρχοντα προϊόντα σε ένα, απλοποιώντας έτσι την ανάπτυξη 
εφαρμογών πελατών. 

Οι Windows Forms classes που περιέχονται στο .NET Framework σχεδιάστηκαν για να 
χρησιμοποιούνται για  GUI ανάπτυξη. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να δημιουργήσει 
παράθυρα εντολών, κουμπιά, μενού, γραμμές εργαλείων, και άλλα στοιχεία οθόνης με 
την ευελιξία που χρειάζεται για να εξυπηρετηθούν μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές 
ανάγκες.  

Για παράδειγμα, το .NET Framework παρέχει απλές ιδιότητες για να ρυθμίζουν 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις φόρμες . Σε μερικές περιπτώσεις το βασικό 
λειτουργικό σύστημα δεν υποστηρίζει την άμεση αλλαγή αυτών των χαρακτηριστικών, 
και σε αυτές τις περιπτώσεις το .NET Framework αυτόματα επαναδημιουργεί τις φόρμες. 
Αυτός είναι ένας από τους πολλούς τρόπους που το .NET Framework ενσωματώνει τη 
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διεπαφή των υπεύθυνων για την ανάπτυξη, κάνοντας τον κώδικα απλούστερο και πιο 
συμπαγή. 

Αντίθετα από τα ActiveX controls, τα Windows Forms δεν έχουν πλήρη πρόσβαση στον 
υπολογιστή ενός χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι ο δυαδικός ή natively εκτελέσιμος κώδικα 
μπορεί να έχει πρόσβαση σε μερικούς  από τους πόρους στο σύστημα του χρήστη (όπως 
τα στοιχεία GUI και περιορισμένη πρόσβαση αρχείων) χωρίς να είναι σε θέση να 
προσεγγισει άλλους πόρους. Λόγω της ασφάλειας πρόσβασης κώδικα, πολλές εφαρμογές 
που άλλοτε έπρεπε να εγκατασταθούν στο σύστημα ενός χρήστη, μπορούν τώρα να 
επεκταθούν μέσω του διαδικτύου. Οι εφαρμογές μπορούν να υλοποιήσουν τα 
χαρακτηριστικά μιας τοπικής εφαρμογής, έχοντας επεκταθεί σαν ιστοσελίδες. 

6.1.4 Ανάπτυξη εφαρμογών κεντρικού υπολογιστή 
Οι εφαρμογές από την πλευρά του server στο managed world υλοποιούνται μέσω 
runtime hosts. Οι umanaged  εφαρμογές φιλοξενούν την common language runtime, 
κάτι το οποίο επιτρέπει στο διοικούμενο κώδικα να ελέγξει τη συμπεριφορά του 
κεντρικού υπολογιστή. Αυτό το πρότυπο παρέχει στους χρήστες όλα τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της common language runtime και της βιβλιοθήκης κλάσεων, κερδίζοντας 
παράλληλα την απόδοση και την εξελιξιμότητα του host server.  

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται ένα βασικό σχήμα δικτύου με managed code να 
τρέχει σε διαφορετικούς  servers. Servers όπως ο IIS και ο SQL Server μπορούν να 
πραγματοποιήσουν δεδομένες λειτουργίες, ενώ η λογική της εφαρμογής του χρήστη 
μπορεί να εκτελεστεί μέσω του managed code. 

 
Εικόνα 33: Server Side Managed Code 

Το ASP.NET είναι το φιλόξενο περιβάλλον που επιτρέπει στους προγραμματιστές να 
χρησιμοποιούν το .NET Framework για να στοχεύσουν σε Web-based εφαρμογές. 
Παρόλα αυτά, το ASP.NET είναι κάτι περισσότερο από ένας runtime host, είναι μια 
ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη Web sites και Internet-distributed 
objects χρησιμοποιώντας managed code. Τόσο οι Web Forms όσο και οι XML Web 
services χρησιμοποιούν IIS και ASP.NET σαν μηχανισμό δημοσίευσης για τις εφαρμογές, 
ενώ και οι δύο υποστηρίζουν μια συλλογή από κλάσεις στο .NET Framework [21]. 
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6.2 .NET Compact Framework 
Το .NET Compact Framework είναι ένα περιβάλλον ανεξάρτητο από το υλικό για την 
εκτέλεση προγραμμάτων σε συσκευές, όπως personal digital assistants (PDAs), κινητά 
τηλέφωνα, και  μετασχηματιστές (set-top boxes). Τρέχει πάνω από το λειτουργικό 
σύστημα Microsoft Windows CE και στηρίζεται σε ένα rebuilt της common language 
runtime (CLR), που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί αποτελεσματικά όταν τρέχει 
προγράμματα για συσκευές με περιορισμένους πόρους. Το .NET Compact Framework 
φέρνει το managed code και τις XML Web Services στις συσκευές και παρέχει οφέλη όπως 
η ασφάλεια, η συλλογή απορριμμάτων, ο χειρισμός εξαιρέσεων και η προστασία.  

Το .NET Compact Framework είναι ένα υποσύνολο της βιβλιοθήκης κλάσεων του .NET 
Framework και περιέχει επίσης κλάσεις αποκλειστικά σχεδιασμένες για συσκευές με 
περιορισμένους πόρους. Υλοποιεί περίπου το 30 τοις εκατό της βιβλιοθήκης κλάσεων του 
πλήρους .NET Framework. Κληρονομεί την πλήρη .NET Framework του χρόνου 
εκτέλεσης κοινής γλώσσας και της διοικούμενης εκτέλεσης κώδικα . Το .NET Framework 
υποστηρίζει ανάπτυξη σε Visual Basic και Visual C#, αλλά όχι σε C++. 

6.2.1 Αρχιτεκτονική του .NET Compact Framework  
Η ακόλουθη απεικόνιση παρουσιάζει την αρχιτεκτονική της πλατφόρμας .NET Compact 
Framework [22]. 

 
Εικόνα 34: Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας .NET Compact Framework 
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Windows CE 

Το .NET Compact Framework χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Windows CE για τη 
λειτουργικότητα και για διάφορα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των συσκευών. 
Διάφοροι τύποι και assemblies, όπως για Windows Forms, γραφικά, σχέδιο, και Web 
Services, έγιναν rebuilt για να εκτελούνται αποτελεσματικά στις συσκευές, παρόλο που 
είχαν αντιγραφεί από το πλήρες .NET Framework.   

Common Language Runtime 

Το .NET Compact Framework common language runtime (CLR) έγινε επίσης rebuilt για 
να επιτρέψει σε περιορισμένους πόρους να τρέξουν στην περιορισμένη μνήμη, και για να 
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την ισχύ της μπαταρίας.   

Υπάρχει ένα επίπεδο προσαρμογής  της πλατφόρμας, που δεν παρουσιάζεται στο 
παραπάνω σχήμα, μεταξύ του Windows CE και του common language runtime για να 
αντιστοιχήσει τις υπηρεσίες και τις διεπαφές συσκευών που απαιτούνται από το CLR και 
το Framework επάνω στις υπηρεσίες Windows CE και τις διεπαφές. 

Framework 

Το .NET Compact Framework είναι ένα υποσύνολο του .NET Framework και περιέχει 
επίσης χαρακτηριστικά  που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για το .NET Compact 
Framework. Παρέχει τα χαρακτηριστικά και την ευκολία της χρήσης, πράγμα που 
προσελκύει καθαρά υπεύθυνους για την ανάπτυξη εφαρμογής συσκευών στο .NET 
Framework και προγραμματιστές desktop εφαρμογών στις συσκευές.  

Visual Studio 

Η εμπειρία με το Microsoft Visual studio 2008 για την ανάπτυξη των έξυπνων 
εφαρμογών συσκευών είναι τόσο εύκολη όσο και με τις desktop εφαρμογές. Η smart 
device ανάπτυξη στο Visual studio περιλαμβάνει ένα σύνολο τύπων project και 
εξομοιωτών που στοχεύουν στην ανάπτυξη για Pocket PC, Smartphone, και 
ενσωματωμένο Windows CE. 

6.3 Microsoft Visual Studio 
Το Microsoft Visual Studio είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για την 
ανάπτυξη διαχειριζόμενων, native, και mixed-mode, εφαρμογές. Μια μεγάλη ποικιλία 
από πρότυπα έργα είναι διαθέσιμα για τη δημιουργία μεγάλης γκάμας εφαρμογών. 
Υπάρχουν πρότυπα για φόρμες των Windows, εφαρμογές κονσόλας, .NET ιστοσελίδες, 
Υπηρεσίες Ιστού (Web Services), καθώς και άλλοι τύποι εφαρμογών. Υπάρχουν πρότυπα 
που στοχεύουν σε συγκεκριμένες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των κινητών 
συσκευών. Οι γλώσσες προγραμματισμού που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν, C#, 
Microsoft Visual Basic .NET, και Managed C++. Το Visual Studio IDE έχει πολλά 
εργαλεία γρήγορης ανάπτυξης εφαρμογής (RAD). Τα εργαλεία περιλαμβάνουν Visual 
Studio Code Editor, Microsoft IntelliSense, Solution Explorer, Class View, Object Browser 
και το διάγραμμα κλάσεων. Πολλά από τα εργαλεία έχουν ενημερωθεί, όπως το 
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IntelliSense ο Object Browser και. άλλα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του 
διαγράμματος κλάσεων, είναι καινούρια. 

6.4 Η γλώσσα προγραμματισμού C# 
Η C# είναι μια κομψή και αυστηρού τύπου (type safe) αντικειμενοστρεφής γλώσσα που 
επιτρέπει στους υπεύθυνους ανάπτυξης να χτίσουν ένα ευρύ φάσμα ασφαλών και 
δυνατών εφαρμογών που τρέχουν στο πλαίσιο εργασίας .ΝΕΤ [23]. Η C# μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παραδοσιακών εφαρμογών πελατών των Windows, 
XML υπηρεσιών Διαδικτύου, κατανεμημένων συστατικών, εξυπηρετητών για τις 
εφαρμογές πελατών, εφαρμογών βάσεων δεδομένων, και πολλά περισσότερα. Η σύνταξη 
της C# είναι ιδιαίτερα εκφραστική, εντούτοις, με λιγότερες από 90 λέξεις κλειδιά, είναι 
επίσης απλή και εύκολη στην εκμάθηση. Η σύνταξη με τις αγκύλες της C# αναγνωρίζεται 
αμέσως από οποιονδήποτε είναι εξοικειωμένος με τη C τη C++ ή τη Java. Οι υπεύθυνοι 
ανάπτυξης που γνωρίζουν οποιαδήποτε από αυτές τις γλώσσες είναι συνήθως ικανοί να 
αρχίσουν να δουλεύουν παραγωγικά με τη C# μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 
Η σύνταξη της C# απλοποιεί πολλές από τις δυσκολίες της C++, παρέχοντας συγχρόνως 
ισχυρά χαρακτηριστικά όπως οι nullable τύποι τιμών, οι απαριθμητές, τα delegates, οι 
ανώνυμες μέθοδοι και η άμεση πρόσβαση μνήμης, τα οποία δε διαθέτει η Java. Η C# 
υποστηρίζει επίσης γενικές μεθόδους και τύπους, που παρέχουν αυξανόμενη ασφάλεια 
των τύπων και απόδοση, και επαναλήπτες (iterators), οι οποίοι επιτρέπουν σε όσους 
υλοποιούν συλλογές κλάσεων, να καθορίσουν συνηθισμένες συμπεριφορές επανάληψης 
που είναι απλό να χρησιμοποιηθούν από κώδικα πελατών. 

Σαν αντικειμενοστρεφής γλώσσα, η C# υποστηρίζει τις έννοιες της ενθυλάκωσης, της 
κληρονομικότητας και του πολυμορφισμού. Όλες οι μεταβλητές και οι μέθοδοι, 
συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου Main, το σημείο εισόδου της εφαρμογής, είναι 
ενθυλακωμένες μέσα σε ορισμούς κλάσεων. Μια κλάση μπορεί να κληρονομήσει άμεσα 
από μια κλάση γονέα, αλλά μπορεί να υλοποιήσει οποιονδήποτε αριθμό διεπαφών. Οι 
μέθοδοι που αντιπαρέρχονται (override) τις virtual μεθόδους σε μια κλάση γονέα 
απαιτούν τη λέξη κλειδί override, ως τρόπο να αποφευχθεί ο τυχαίος 
επαναπροσδιορισμός. Στη C#, μια δομή (struct), κάτι σαν μια «ελαφριά» κλάση, είναι 
ένας τύπος δεσμευμένος σε σωρό, που μπορεί να υλοποιήσει τις διεπαφές αλλά δεν 
υποστηρίζει κληρονομικότητα. 

Εκτός από αυτές τις βασικές αντικειμενοστρεφείς αρχές, η C# διευκολύνει την ανάπτυξη 
συστατικών λογισμικού μέσω διάφορων καινοτόμων γλωσσικών κατασκευασμάτων, που 
περιλαμβάνουν: 

 Ενθυλακωμένες υπογραφές μεθόδων που ονομάζονται εκπρόσωποι (delegates), οι 
οποίοι επιτρέπουν type-safe ανακοινώσεις γεγονότων. 

 Ιδιότητες, οι οποίες χρησιμεύουν ως τρόποι πρόσβασης για τις μεταβλητές private 
μελών. 
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 Χαρακτηριστικά, τα οποία παρέχουν δηλωτικά μεταδεδομένα για τους τύπους, 
στο χρόνο εκτέλεσης. 

 Σχόλια τεκμηρίωσης XML. 

Εάν υπάρχει ανάγκη για αλληλεπίδραση με άλλο λογισμικό Windows, όπως τα 
αντικείμενα COM ή εγγενή Win32 DLLs, μπορεί να γίνει στη C# μέσω μιας διαδικασίας 
που ονομάζεται "Interop". Η Interop επιτρέπει σε προγράμματα C# να κάνουν σχεδόν 
οτιδήποτε μπορεί να κάνει μια εγγενής εφαρμογή C++. H C# υποστηρίζει ακόμη και 
δείκτες και την έννοια του "επισφαλούς" κώδικα, για εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες η 
άμεση πρόσβαση στη μνήμη είναι απολύτως απαραίτητη. 

H διαδικασία build στη C# είναι απλή σε σχέση με τη C και τη C++ και πιο εύκαμπτη 
από τη Java. Δεν υπάρχουν χωριστά αρχεία headers και καμία απαίτηση οι μέθοδοι και 
οι τύποι να δηλώνονται με μια συγκεκριμένη σειρά. Ένα αρχείο πηγαίου κώδικα στη C# 
μπορεί να καθορίσει οποιοδήποτε αριθμό κλάσεων, δομών, διεπαφών, και γεγονότων. 

6.5 XML Web Services 
Οι υπηρεσίες διαδικτύου (web services) είναι XML αναπαραστάσεις προγραμμάτων, 
αντικειμένων ή κειμένων που είναι προσπελάσιμα µέσω Internet για απ’ ευθείας 
αλληλεπίδραση μεταξύ εφαρμογών. Οι υπηρεσίες διαδικτύου μπορούν να 
προσπελαστούν µε χρήση φυλλομετρητών , αλλά δεν απαιτείται η χρήση ούτε 
φυλλοµετρητή ούτε HTML. Οι υπηρεσίες διαδικτύου παρέχουν έναν ανεξάρτητο από 
δεδομένα μηχανισμό παρουσίασης των υπηρεσιών της επιχείρησης, µε χρήση στάνταρντ 
XML πρωτοκόλλων. 

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν: 

 XML, που περιλαμβάνει βασική XML, XML schemas και XML parsers. 

  SOAP (Simple Object Access Protocol), που αποτελεί ένα πρωτόκολλο 
επικοινωνίας εφαρμογών βασισμένο σε XML. 

 WSDL (Web Services Description Languages), που είναι ένα XML schema για 
περιγραφή των μηνυμάτων, λειτουργιών και αντιστοιχήσεις πρωτοκόλλων των 
υπηρεσιών διαδικτύου. 

 UDDI (Universal Description Discovery and Integration), που είναι ο χώρος 
αποθήκευσης για καταχώρηση και αναζήτηση περιγραφών υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

Ένα από τα πρωταρχικά πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής των XML Web services είναι 
ότι επιτρέπει σε προγράμματα που γράφονται σε διαφορετικές γλώσσες για διαφορετικές 
πλατφόρμες να επικοινωνούν με τρόπο βασισμένο σε πρότυπα. Το άλλο σημαντικό 
πλεονέκτημα που έχουν οι XML Web services σε σχέση με προηγούμενες προσπάθειες 
είναι ότι λειτουργούν με τυποποιημένα Web πρωτόκολλα—XML, HTTP και TCP/IP. 
Ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων έχει ήδη μια υποδομή Ιστού, και ανθρώπους με 
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τη γνώση και την εμπειρία να τη διατηρήσουν, ώστε και πάλι, το κόστος καταχώρησης 
XML Web services να είναι σημαντικά λιγότερο από τις προηγούμενες τεχνολογίες.  

Έχουμε ορίσει μια XML Web service ως υπηρεσία λογισμικού που  διατίθεται στον 
παγκόσμιο ιστό μέσω του SOAP, περιγράφεται με ένα αρχείο WSDL και καταχωρείται 
στο UDDI. Η επόμενη λογική ερώτηση αφορά τη λειτουργικότητα που μπορούν να 
παρέχουν. Οι πρώτες XML Web services έτειναν να είναι πηγές πληροφοριών που 
μπορούσαν εύκολα να ενσωματωθούν σε εφαρμογές — αναφορά αποθεμάτων, καιρικές 
προβλέψεις, αποτελέσματα αθλημάτων κ.λπ. Η έκθεση εφαρμογών που ήδη υπάρχουν ως 
XML Web services, θα επιτρέψει στους χρήστες  να αναπτύξουν νέες, ισχυρότερες 
εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις XML Web services ως δομικές μονάδες. 
Παραδείγματος χάριν, ένας χρήστης μπορεί να αναπτύξει μια εφαρμογή αγοράς στην 
οποία να λαμβάνονται αυτόματα πληροφορίες για τις τιμές από ποικίλους προμηθευτές 
και να επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει έναν προμηθευτή, να υποβάλει τη παραγγελία 
και να παρακολουθήσει την εξέλιξή της έως ότου γίνει η παραλαβή. Η εφαρμογή αγοράς, 
εκτός από την έκθεση των υπηρεσιών της στον Web, στη συνέχεια μπορεί να 
χρησιμοποιήσει XML Web services για να ελέγξει τη πιστωτική του πελάτη, να χρεώσει το 
λογαριασμό του και να κανονίσει την αποστολή με μια μεταφορική εταιρία. 

Στο μέλλον, μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες XML Web services θα υποστηρίζουν 
εφαρμογές που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν 
να γίνουν σήμερα. Παραδείγματος χάριν, μια από τις υπηρεσίες που οι XML Web 
Services θα καθιστούν δυνατή είναι η ημερολογιακή υπηρεσία. Εάν ο οδοντίατρος και ο 
μηχανικός σας εξέθεταν τα ημερολόγιά τους μέσω αυτής της XML Web service, θα 
μπορούσατε να κανονίσετε τις συναντήσεις σας on line [24].  

6.5.1 SOAP 
Το SOAP είναι ένα πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων βασισμένο σε XML. Είναι ειδικά 
σχεδιασμένο για την ανταλλαγή μηνυμάτων µέσω διαδικτύου. Είναι απλό στη χρήση και 
εντελώς ανεξάρτητο από λειτουργικό σύστημα, γλώσσα προγραμματισμού ή πλατφόρμα 
κατανεμημένων συστημάτων. 

Εκτός από το να παρέχει µια αντιστοίχηση σε ένα επίπεδο μεταφοράς για την ανταλλαγή 
XML μηνυμάτων µέσω του διαδικτύου, µε το SOAP µια επιχείρηση μπορεί να: 

 Δημοσιοποιήσει τις υπηρεσίες της για ανταλλαγή XML εταιρικών δεδομένων. 

 Ανακαλύψει την τοποθεσία και την μορφή υπηρεσιών άλλων επιχειρήσεων. 

 Καθορίσει ιδιότητες των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων που σχετίζονται µε την 
ποιότητα της υπηρεσίας. 



         6 Τεχνολογίες 

 
Εικόνα 35: SOAP μηνύματα για διασύνδεση απομακρυσμένων δικτυακών τόπων 

Όπως φαίνεται στην εικόνα παραπάνω, το SOAP παρέχει ένα ανεξάρτητο και γενικό 
πρωτόκολλο επικοινωνίας για την σύνδεση δύο ή περισσότερων πυλών ή εταιρικών 
δικτυακών τόπων. Τα σημερινά συστήματα αποτελούνται από ένα συνδυασμό πολλών 
διαφορετικών κατηγοριών υλικού και λογισμικού. Το SOAP και η XML βοηθούν στην 
συμφωνία ενός κοινού τρόπου ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ετερογενών συστημάτων. 
Το WSDL χρησιμοποιείται για την περιγραφή των υπηρεσιών και το SOAP για τη 
μετάδοση της πληροφορίας. 

Η Εικόνα 36 δείχνει το μηχανισμό µε τον οποίο επιτυγχάνεται η ανακάλυψη των 
υπηρεσιών μιας εταιρείας µε χρήση SOAP. 

1. Η επιχείρηση Α χρησιμοποιεί ένα URL που παρέχεται από την επιχείρηση Β για 
να ανακτήσει µια λίστα µε τις υπηρεσίες που δημοσιεύει η Β. 

2. Η επιχείρηση Α «κατεβάζει» τα XML schemas (συνήθως σε WSDL) που 
περιγράφουν τη μορφή των μηνυμάτων που αναμένονται από τις υπηρεσίες της 
εταιρείας Β. 

3. Η επιχείρηση A σχηματίζει το ανάλογο XML μήνυμα και το αποστέλλει µέσω 
SOAP στην επιχείρηση Β. 

4. Η επιχείρηση Β στέλνει µια απάντηση, µέσω SOAP, την οποία η επιχείρηση Α 
ερμηνεύει χρησιμοποιώντας την πληροφορία για το XML schema που έλαβε στο 
βήμα 2. 
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Εικόνα 36: Ανακάλυψη SOAP μηνυμάτων 

Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο επιχειρήσεις μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορία για τις 
υπηρεσίες που επιθυμούν να παρέχουν και να καταναλώσουν. Μια άλλη μέθοδος 
ανακάλυψης υπηρεσιών είναι µε χρήση του UDDI. 

6.5.2 Μορφή SOAP µηνύµατος 
Τα μηνύματα SOAP αποτελούνται από τρία βασικά μέρη: 

 Το Φάκελο (Envelope). 

 Την Επικεφαλίδα (Header), που είναι προαιρετική. 

 Το Σώμα (Body). 

Η Εικόνα 37 απεικονίζει τα τρία μέρη από τα οποία αποτελείται ένα SOAP μήνυμα. 

 
Εικόνα 37: Μέρη ενός SOAP μηνύματος 

Ο φάκελος είναι υποχρεωτικός, και ουσιαστικά μαρκάρει την αρχή και το τέλος του 
μηνύματος (αν και τα μηνύματα μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε αντικείμενα εκτός 
του φακέλου). Περιέχει πληροφορίες για το περιεχόμενο του μηνύματος και πως να γίνει 
η επεξεργασία του. Η επικεφαλίδα είναι προαιρετική και περιέχει επιπλέον πληροφορία 
που σχετίζεται µε την ασφάλεια, τις συναλλαγές και την ποιότητα των υπηρεσιών. 
Περιλαμβάνει ένα μηχανισμό, µε τον οποίο τα συναλλασσόμενα μέρη 
διαπραγματεύονται συμφωνία για υποστήριξη μιας συγκεκριμένης επικεφαλίδας ή 
συνόλου επικεφαλίδων. Ένα SOAP μήνυμα μπορεί να έχει περισσότερες από µια 
επικεφαλίδες.  Το σώμα περιέχει τα δεδομένα του πραγματικού μηνύματος. 
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6.5.3 Web Services Description Languages (WSDL) 
Αφού το SOAP έγινε διαθέσιμο σαν ένας μηχανισμός ανταλλαγής XML μηνυμάτων 
μεταξύ επιχειρήσεων (ή ξεχωριστών εφαρμογών μέσα στην ίδια επιχείρηση), 
παρουσιάστηκε η ανάγκη ενός καλύτερου τρόπου για την περιγραφή των μηνυμάτων 
καθώς και του τρόπου µε τον οποίο γίνεται η ανταλλαγή τους. 

Το WSDL είναι ένα XML schema, που αναπτύχθηκε από την Microsoft και την IBM µε 
σκοπό να ορίσει το XML μήνυμα, τη λειτουργία και το πρωτόκολλο αντιστοίχησης µιας 
υπηρεσίας διαδικτύου που προσπελαύνεται χρησιμοποιώντας SOAP ή κάποιο άλλο XML 
πρωτόκολλο. Το συντακτικό του WSDL επιτρέπει τον αφαιρετικό ορισμό τόσο των 
μηνυμάτων όσο και των λειτουργιών των μηνυμάτων, έτσι ώστε να μπορούν να 
αντιστοιχηθούν σε πολλαπλές φυσικές υλοποιήσεις. 

6.5.4 Universal Description, Discovery και Integration (UDDI) 
Το UDDI, ορίζει ένα μοντέλο δεδομένων (σε XML) και SOAP APIs για καταχώρηση και 
αναζήτηση πληροφορίας μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας που 
σχετίζεται µε τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση στο διαδίκτυο. Η βασική ιδέα είναι 
ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα SOAP APIs για να καταχωρούν τις υπηρεσίες που 
παρέχουν στο UDDI. Άλλες επιχειρήσεις ψάχνουν στο UDDI όταν θέλουν να 
ανακαλύψουν έναν εμπορικό συνεργάτη. Η πληροφορία στο UDDI κατηγοριοποιείται 
σύμφωνα µε τον τύπο των εταιρειών και την γεωγραφική τους θέση. Από τη στιγμή που 
βάσει των παραπάνω κριτηρίων βρεθεί η επιθυμητή επιχείρηση, το UDDI μπορεί να 
παρέχει πληροφορία εύρεσης των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση, δίνοντας 
ουσιαστικά έναν «δείκτη» στο WSDL αρχείο που περιγράφει τις υπηρεσίες διαδικτύου 
που παρέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Η Εικόνα 38 δείχνει πώς µια επιχείρηση 
καταχωρεί το WSDL αρχείο της στο UDDI, 

 
Εικόνα 38: Καταχώρηση WSDL στο UDDI 

και η Εικόνα 39 πώς µια άλλη επιχείρηση μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή την 
πληροφορία. 
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Εικόνα 39: Ανακάλυψη υπηρεσιών διαδικτύου (WSDL περιγραφή) μέσω UDDΙ 

6.6 Windows Communication Foundation 

6.6.1 Τι είναι το Windows Communication Foundation 
Η παγκόσμια αποδοχή των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services), οι οποίες 
περιλαμβάνουν στάνταρντ πρωτόκολλα για επικοινωνία μεταξύ εφαρμογών, έχει 
προκαλέσει αλλαγές στην ανάπτυξη λογισμικού [25]. Παραδείγματος χάριν, οι 
λειτουργίες που παρέχουν τώρα τα web services περιλαμβάνουν ασφάλεια, συντονισμό 
των κατανεμημένων συναλλαγών και αξιόπιστη επικοινωνία. Τα πλεονεκτήματα των 
αλλαγών στα web services θα πρέπει να ανακλώνται στα εργαλεία και τις τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές. Το Windows Communication Foundation 
(WCF) σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια διαχειρίσιμη προσέγγιση στον κατανεμημένο 
προγραμματισμό, την ευρεία διαλειτουργικότητα και την άμεση υποστήριξη των 
υπηρεσιών. 

Το WCF απλοποιεί την ανάπτυξη συνδεδεμένων εφαρμογών μέσω ενός νέου μοντέλου 
προγραμματισμού προσανατολισμένου στις υπηρεσίες. Το WCF υποστηρίζει πολλές 
μορφές ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών, παρέχοντας μια αρχιτεκτονική 
επιπέδων. Ως βάση της, η αρχιτεκτονική του WCF παρέχει ασύγχρονα, μη τυποποιημένα 
πρωταρχικά στοιχεία περάσματος μηνυμάτων. Στην κορυφή αυτής της βάσης υπάρχουν 
ευκολίες στο πρωτόκολλο για ασφαλή και αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων και μια 
ευρεία ποικιλία επιλογών μεταφοράς και κωδικοποίησης. 

Το τυποποιημένο προγραμματιστικό μοντέλο (μοντέλο υπηρεσιών – service model) 
σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών. Το μοντέλο 
υπηρεσιών αναδεικνύει μια ευθεία αντιστοίχηση των εννοιών των web services με αυτές 
του .NET Framework CRL (common language runtime), περιλαμβάνοντας ευέλικτη και 
επεκτάσιμη αντιστοίχηση των μηνυμάτων σε υλοποιήσεις υπηρεσιών σε γλώσσες 
προγραμματισμού όπως η Visual C# ή η Visual Basic. Περιέχει ευκολίες που επιτρέπουν 
χαλαρές διασυνδέσεις και δημιουργία εκδόσεων και παρέχει ολοκλήρωση και 
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διαλειτουργικότητα με τις υπάρχουσες τεχνολογίες κατανεμημένων συστημάτων του 
.NET framework όπως τα Message Queuing (MSMQ), COM+, ASP.NET Web services, 
Web Services Enhancements (WSE) και ένα πλήθος άλλων λειτουργιών. 

6.6.2 Αρχιτεκτονική του Windows Communication Foundation 
Η ακόλουθη εικόνα παρουσιάζει τα βασικά επίπεδα της αρχιτεκτονικής του Windows 
Communication Foundation (WCF) [26]. 

 
Εικόνα 40: Αρχιτεκτονική του Windows Communication Foundation 

6.6.2.1 Συμβόλαια και Περιγραφές 
Τα συμβόλαια (contracts) ορίζουν ποικίλες πλευρές του συστήματος μηνυμάτων. Το 
συμβόλαιο δεδομένων (data contract) περιγράφει κάθε παράμετρο που κατασκευάζει ένα 
μήνυμα το οποίο μια υπηρεσία δημιουργεί ή καταναλώνει. Οι παράμετροι των 
μηνυμάτων ορίζονται από τα XSD (XML Schema Definition) έγγραφα, επιτρέποντας σε 
κάθε σύστημα που κατανοεί XML να επεξεργαστεί τα έγγραφα. Το συμβόλαιο 
μηνυμάτων (message contract) ορίζει συγκεκριμένα μέρη του μηνύματος 
χρησιμοποιώντας SOAP πρωτόκολλα και επιτρέπει έλεγχο πάνω στα μέρη αυτά όταν η 
διαλειτουργικότητα απαιτεί τέτοια ακρίβεια. Το συμβόλαιο υπηρεσιών (service contract) 
ορίζει τις πραγματικές υπογραφές της μεθόδου της υπηρεσίας και διανέμεται ως διεπαφή 
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σε μια από τις υποστηριζόμενες γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Visual C# ή η Visual 
Basic. 

Πολιτικές και συνδέσεις ορίζουν σαφώς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
επικοινωνία με μια υπηρεσία. Παραδείγματος χάριν, η σύνδεση πρέπει κατ’ ελάχιστο να 
προσδιορίζει το είδος της μεταφοράς που χρησιμοποιείται (π.χ. HTTP ή TCP) και την 
κωδικοποίηση. Οι πολιτικές περιλαμβάνουν απαιτήσεις ασφάλειας και άλλες 
προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτονται για την επικοινωνία με μια υπηρεσία. 

6.6.2.2 Χρόνος Εκτέλεσης Υπηρεσίας 
Το επίπεδο Χρόνου Εκτέλεσης Υπηρεσίας περιέχει τις συμπεριφορές που συμβαίνουν 
μόνο κατά τη διάρκεια της πραγματικής λειτουργίας της υπηρεσίας, δηλαδή τις 
συμπεριφορές χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας. Το Throttling ελέγχει πόσα μηνύματα 
γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, κάτι το οποίο μπορεί να ποικίλει αν η απαίτηση για 
την υπηρεσία αυξηθεί σε ένα προκαθορισμένο όριο. Μια συμπεριφορά σφάλματος 
προσδιορίζει τι θα συμβεί όταν προκύψουν εσωτερικά σφάλματα (internal errors) στην 
υπηρεσία και αυτό επιτυγχάνεται ελέγχοντας για παράδειγμα την πληροφορία που 
μεταφέρεται στον πελάτη (client) – μεγάλη ποσότητα πληροφορίας μπορεί να δώσει την 
ευκαιρία σε έναν κακόβουλο χρήστη να ξεκινήσει μια επίθεση. Η συμπεριφορά 
μεταδεδομένων ελέγχει αν και με ποιον τρόπο τα μεταδεδομένα είναι διαθέσιμα στον 
εξωτερικό κόσμο. Η συμπεριφορά στιγμιοτύπου προσδιορίζει πόσα στιγμιότυπα της 
υπηρεσίας μπορούν να εκτελούνται. Η συμπεριφορά δοσοληψίας επιτρέπει την 
επαναφορά των ενεργειών της δοσοληψίας αν συμβεί κάποια αποτυχία. Η συμπεριφορά 
διεκπεραίωσης ελέγχει πώς ένα μήνυμα διεκπεραιώνεται από τη WCF υποδομή. 

Η επεκτασιμότητα επιτρέπει την προσαρμογή των διεργασιών του χρόνου εκτέλεσης. 
Παραδείγματος χάριν, η επιθεώρηση μηνυμάτων είναι μια διευκόλυνση για την εξέταση 
τμημάτων ενός μηνύματος, και το φιλτράρισμα παραμέτρων επιτρέπει να λάβουν χώρα 
προκαθορισμένες ενέργειες, βάσει των φίλτρων που δρουν στις επικεφαλίδες των 
μηνυμάτων. 

6.6.2.3 Μηνύματα 
Το επίπεδο μηνυμάτων αποτελείται από κανάλια. Το κανάλι είναι ένα συσταστικό 
στοιχείο που επεξεργάζεται ένα μήνυμα με κάποιον τρόπο, παραδείγματος χάριν, 
πιστοποιώντας το. Ένα σύνολο καναλιών είναι γνωστό και ως σωρός καναλιών (channel 
stack). Τα κανάλια ενεργούν πάνω στα μηνύματα και στις επικεφαλίδες τους. Αυτές οι 
ενέργειες είναι διαφορετικές από το επίπεδο του χρόνου εκτέλεσης υπηρεσίας, το οποίο 
κυρίως ενδιαφέρεται για την επεξεργασία των περιεχομένων του σώματος των 
μηνυμάτων. 

Υπάρχουν δυο τύποι καναλιών: τα κανάλια μεταφοράς και τα κανάλια πρωτοκόλλου. Τα 
κανάλια μεταφοράς διαβάζουν και γράφουν μηνύματα από το δίκτυο (ή κάποιο άλλο 
σημείο επικοινωνίας με τον εξωτερικό κόσμο). Κάποια είδη μεταφοράς χρησιμοποιούν 
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έναν κωδικοποιητή για την μετατροπή των μηνυμάτων (τα οποία αναπαρίστανται ως 
XML Infosets) από και προς την αναπαράσταση ροής bytes (byte stream) που 
χρησιμοποιείται στο δίκτυο. Παραδείγματα ειδών μεταφοράς είναι τα, HTTP, named 
pipes, TCP και MSMQ. Παραδείγματα κωδικοποιήσεων είναι οι XML και η 
βελτιστοποιημένη δυαδική κωδικοποίηση (optimized binary). 

Τα κανάλια πρωτοκόλλου υλοποιούν πρωτόκολλα επεξεργασίας μηνυμάτων, συχνά 
διαβάζοντας και γράφοντας επιπλέον επικεφαλίδες στο μήνυμα. Παραδείγματα τέτοιων 
πρωτοκόλλων είναι τα WS-Security και WS-Reliability. 

Το επίπεδο μηνυμάτων απεικονίζει τις πιθανές μορφοποιήσεις και πρότυπα ανταλλαγής 
δεδομένων. Το WS-Security είναι μια υλοποίηση της προδιαγραφής WS-Security που 
επιτρέπει ασφάλεια στο επίπεδο μηνυμάτων. Το κανάλι WS-Reliable Messaging εγγυάται 
την παράδοση του μηνύματος. Οι κωδικοποιητές αναπαριστούν μια ποικιλία 
κωδικοποιήσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες του 
μηνύματος. Τα HTTP κανάλια προσδιορίζουν ότι για την παράδοση των μηνυμάτων 
χρησιμοποιείται το αντίστοιχο πρωτόκολλο (HyperText Transport Protocol). Αντίστοιχα, 
το TCP κανάλι προσδιορίζει το TCP πρωτόκολλο.  

6.6.2.4 Φιλοξενία και Ενεργοποίηση 
Στην τελική της μορφή, η υπηρεσία είναι ένα πρόγραμμα. Όπως τα υπόλοιπα 
προγράμματα, η υπηρεσία πρέπει να εκτελείται ως εκτελέσιμο αρχείο. Αυτή η περίπτωση 
είναι γνωστή ως αυτό-φιλοξενούμενη υπηρεσία (self-hosted service). 

Οι υπηρεσίες μπορούν επίσης να φιλοξενούνται ή να εκτελούνται από έναν εξωτερικό 
πράκτορα, όπως ο IIS (Internet Information Services) ή το WAS (windows Activation 
Service). Το WAS επιτρέπει στις WCF εφαρμογές να ενεργοποιούνται αυτόματα όταν 
αναπτύσσονται σε έναν υπολογιστή που εκτελεί WAS. Οι υπηρεσίες μπορούν επίσης να 
εκτελούνται χειροκίνητα ως εκτελέσιμα αρχεία (.exe). Τέλος, οι υπηρεσίες μπορούν να 
εκτελούνται αυτόματα ως υπηρεσίες των windows (windows services). 

6.7 Windows Mobile 6.0 
Τα Windows Mobile 6 είναι μια πλατφόρμα για κινητές συσκευές, βασισμένη στα 
Windows CE 5.0, και χρησιμοποιείται κατά κόρον σε Personal digital assistants (PDAs) 
και smartphones. Το Microsoft Visual Studio 2008 και το Windows Mobile SDK, 
καθιστούν δυνατή τη δημιουργία λογισμικού για τη Windows Mobile πλατφόρμα, τόσο 
σε native (Visual C++), όσο και σε managed (Visual C#, Visual Basic .NET) κώδικα. 

Χρησιμοποιώντας τη Windows Mobile πλατφόρμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε 
καινοτόμες εφαρμογές για κινητές συσκευές. Η πλατφόρμα προσφέρει χαρακτηριστικά, 
όπως σύνδεση δεδομένων, ασφάλεια, πλούσια υποστήριξη API, όπως Bluetooth και 
Pocket Outlook Object Model (POOM), μεγάλη συλλογή από προγραμματιστικά μοντέλα 
που περιλαμβάνουν native κώδικα, managed κώδικα, mobile web development, και 
πόρους συσκευών, όπως πολλαπλά νήματα. 
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Το Windows Mobile 6 λειτουργικό παρέχει άριστη συμβατότητα με τις Windows Mobile 
5.0 εφαρμογές. Η συμβατότητα με το Windows Mobile 5.0 είναι ένας ρητός στόχος του 
Windows Mobile 6 και έχει εξεταστεί εξονυχιστικά σε όλη τη διαδικασία ανάπτυξης του 
Windows Mobile 6. Η συντριπτική πλειοψηφία των Windows Mobile 5.0 εφαρμογών θα 
τρέξουν σε Windows Mobile 6 συσκευές χωρίς τροποποίηση. Αυτή η ισχυρή συμβατότητα 
μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα μόνο εκτελέσιμο, το οποίο να απευθύνεται τόσο σε 
Windows Mobile 5.0 συσκευές, όσο και σε Windows Mobile 6 χρησιμοποιώντας είτε 
Windows Mobile 5.0 SDK, είτε Windows Mobile 6 Professional SDK ή Windows Mobile 6 
Standard SDK. Εντούτοις, μερικά νέα χαρακτηριστικά και αλλαγές στο Windows Mobile 
6 θα επηρεάσουν την ανάπτυξή μας [27]. 

6.7.1 Νέα Χαρακτηριστικά των Windows Mobile 6 
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά τηλεφώνου είναι νέα στο Windows Mobile 6. Στον πίνακα 
αναφέρονται οποιεσδήποτε επιπλέον απαιτήσεις λογισμικού και υλικού [28]. 

Πίνακας 8: Νέα Χαρακτηριστικά των Windows Mobile 6.0 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Compact Framework Η έκδοση 2 του .NET Compact Framework SP2 
περιλαμβάνεται τώρα στη ROM των Windows Mobile 6 
εφαρμογών. Οι Device Emulators περιλαμβάνουν επίσης 
SP2. 

Microsoft SQL Server 2005 
Compact Edition 

Ο SQL Server 2005 Compact Edition είναι μια ελαφριά 
έκδοση του SQL Server 2005 για να χρησιμοποιείται ως μια 
συμπαγής τοπική βάση δεδομένων σε ένα PC, Tablet, 
Windows Mobile ή Windows Embedded CEσυσκευή. Οι 
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη θα έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων για να αναπτύξουν 
με συνέπεια τις περιστασιακά-συνδεμένες εφαρμογές σε όλες 
τις Microsoft πλατφόρμες πελατών. Η βάση δεδομένων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοπική αποθήκευση, καθώς 
επίσης και για συγχρονισμό δεδομένων με άλλες εκδόσεις 
SQL Server 2005. Αυτό διευκολύνει τους υπεύθυνους 
ανάπτυξης, να αναπτύξουν εφαρμογές που έχουν εκδόσεις 
για tablet/laptop/desktop αλλά και για κινητές συσκευές. Ο 
SQL Server Compact Edition συμπεριλαμβάνεται στη ROM 
των Windows Mobile 6 συσκευών. 

Νέα προεπιλεγμένη βάση 
δεδομένων 

Η EDB έχει αντικαταστήσει την CEDB σαν προεπιλεγμένη 
βάση δεδομένων. 

Νέα APIs για την 
αναπαραγωγή αρχείων ήχου. 

Βελτιωμένη υποστήριξη για αναπαραγωγή αρχείων ήχου. 

IFRAME XHTML Element Ο Internet Explorer Mobile τώρα υποστηρίζει το IFRAME 
στοιχείο. 

Windows Mobile Marketplace Το Windows Mobile Marketplace είναι ένα framework που 
επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν, να αγοράζουν, να 
κατεβάζουν και να εγκαθιστούν εφαρμογές λογισμικού 
τρίτων, απευθείας από τη συσκευή τους. Υπάρχουν δύο 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb159688.aspx
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βασικά συστατικά στον Marketplace framework. Τα 
βασισμένα στο web  καταστήματα που φιλοξενούνται από 
έναν ή περισσότερους συνεργάτες διανομής λογισμικού 
καθώς επιλέγονται από το χειριστή ή τον OEM,  
χρησιμοποιούνται από την Marketplace εφαρμογή πελάτη 
που βρίσκεται στη συσκευή. Η εφαρμογή πελατών παρέχει 
μια τυποποιημένη διεπαφή στα online καταστήματα και 
διαχειρίζεται τις συναλλαγές αγορών και εγκαταστάσεων. 

Security, GPS and Resolution 
Awareness Tools

Εργαλεία και utilities σχεδιασμένα με σκοπό να βοηθήσουν 
τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη Windows Mobile 6 
εφαρμογών. Τα εργαλεία που συμπεριλαμβάνονται 
υποστηρίζουν GPS, Security και resolution-awareness. Το 
CabSignTool καθιστά ευκολότερη την υπογραφή 
πολλαπλών αρχείων για τη διανομή. 

Cellular Emulator Ο Cellular Emulator, ή CellEmu, προσφέρει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

 Ο CellEmu είναι μια UI-driven desktop εφαρμογή, 
που είναι εύκολο να λειτουργήσει. 

 Τα CellEmu device images ενσωματώνουν έναν 
driver με πραγματικό ρυθμό παραγωγής. 

 Ο CellEmu υποστηρίξει PPP σύνδεση δεδομένων. 
 Με το Cellular Emulator, μπορεί να εξομοιωθεί 

πραγματική τηλεφωνική δραστηριότητα στο Device 
Emulator. 

Device Emulator for Windows 
Mobile

Ο Device Emulator έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 2, με 
πολλές βελτιώσεις και νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

Local Server Framework Αυτός ο εξομοιωτής επιτρέπει στους χρήστες να αναπτύξουν 
server εφαρμογές που τρέχουν στο localhost. 

USB OTG Drivers Το Windows Mobile τώρα υποστηρίζει το καθολικό serial 
bus (USB) On-The-Go (OTG). Το OTG standard σχεδιάζει 
μια μέθοδο με την οποία οι φορητές συσκευές μπορούν να 
αλληλεπιδράσουν άμεσα με άλλες φορητές συσκευές. 

6.7.2 Νέες Συμβάσεις Ονομάτων στα Windows Mobile 6 
Με την εισαγωγή του Windows Mobile 6, η ονοματολογία έχει αλλάξει για να αντιστοιχεί 
καλύτερα τις επωνυμίες και τα προϊόντα με την πραγματικότητα των σημερινών 
φορητών συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά. Ο ιστορικός διαχωρισμός μεταξύ των 
Smartphone και της Pocket PC Phone έκδοσης μειώνεται δραματικά, και στόχος είναι η 
ανανέωση της ορολογίας ώστε να αντανακλά καλύτερα την εξέλιξη στη βιομηχανία των 
φορητών συσκευών [29].  

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις αλλαγές: 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb158501.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb158501.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb158495.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb158519.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb158519.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb415413.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb202176.aspx
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Πίνακας 9: Νέες Συμβάσεις Ονομάτων στα Windows Mobile 6.0 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Windows Mobile for Pocket PC Windows Mobile 6 Classic 

Windows Mobile for Pocket PC Phone Edition Windows Mobile 6 Professional 

Windows Mobile for Smartphone Windows Mobile 6 Standard 

Το Windows Mobile SDK απεικονίζει αυτές τις αλλαγές στην ονομασία "Project 
Templates" και "Emulator Images". 

6.7.3 Εγκατάσταση εργαλείων ανάπτυξης για Windows Mobile 6 
Το λογισμικό ανάπτυξης που προαπαιτείται εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα του 
χρήστη [30]. Για τα Windows Server 2003, που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια 
υλοποίησης της διπλωματικής αυτής εργασίας απαιτούνται: 

 Microsoft Windows Server 2003 SP2. 

 Microsoft Visual Studio 2008. 

 Microsoft .NET Compact Framework v3.5 

 ActiveSync 4.5. 

 Windows Mobile 6 Professional SDK, ή Windows Mobile 6 Standard SDK. 

Ο Device Emulator είναι ένα εργαλείο που μιμείται τη συμπεριφορά μιας πλατφόρμας 
hardware βασισμένης σε Microsoft Windows. Παρέχει μια εικονική πλατφόρμα υλικού 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δοκιμή των εφαρμογών σε πολλαπλά εικονικά 
περιβάλλοντα. Με τον Device Emulator, οι δοκιμές γίνονται χρησιμοποιώντας software 
που μιμείται hardware.  

Ο Device Emulator τρέχει κώδικα που γίνεται compiled για ARM μικροεπεξεργαστές. 
Όταν διαμορφώνεται με ρεαλισμό και αρχικοποιείται με ένα κατάλληλο run-time image, 
παρέχει υψηλό βαθμό ομοιότητας με μια  πραγματική  καταναλωτική  συσκευή  στόχο.   

Ο εξομοιωτής συσκευών υποστηρίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα:   

 Διαμορφώσιμη ανάλυση οθόνης 

 Ευέλικτο προσανατολισμό επίδειξης για υποστήριξη παιχνιδιών 

 Host-key συνδυασμούς που υποστηρίζουν την ειδική λειτουργία 

 Αντιστοίχηση serial port   

 Εξομοίωση Καρτών Αποθήκευσης 

 Υποστήριξη δικτύου 

Επιπλέον, ο εξομοιωτής υποστηρίζει πολλαπλά περιβάλλοντα ανάπτυξης, όπως το Visual 
Studio .NET 2008, το Visual Studio .NET 2005,τα Windows CE 5.0 και μεταγενέστερα. Ο 
χρήστης μπορεί να αναπτύξει μια εφαρμογή στο περιβάλλον που προτιμά, και να 
χρησιμοποιήσει έπειτα τον εξομοιωτή για να δοκιμάσει την εφαρμογή του. 
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Τα ακόλουθα emulator images συμπεριλαμβάνονται  στα SDKs: 

Windows Mobile 6 Standard SDK

 Windows Mobile 6 Standard (176x220 pixels - 96 dpi) 

 Windows Mobile 6 Standard Landscape QVGA (240x320 pixels - 131 dpi) 

 Windows Mobile 6 Standard QVGA (320x240 pixels - 131 dpi) 

Windows Mobile 6 Professional SDK

 Windows Mobile 6 Classic (240x320 pixels - 96 dpi) 

 Windows Mobile 6 Professional (240x320 pixels - 96 dpi) 

 Windows Mobile 6 Professional Square (240x240 pixels - 96 dpi) 

 Windows Mobile 6 Professional Square QVGA (320x320 pixels - 128 dpi) 

 Windows Mobile 6 Professional Square VGA (480x480 pixels - 192 dpi) 

 Windows Mobile 6 Professional VGA (480x640 pixels - 192 dpi) 

Η έκδοση 2 του Device Emulator είναι προς τα πίσω-συμβατή με την έκδοση 1. Η έκδοση 
2 υποστηρίζει τα υπάρχοντα OS και τα υπάρχοντα savestate αρχεία και ενσωματώνει τις 
υπάρχουσες εκδόσεις του Visual Studio.  

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι νέα στην έκδοση 2 του emulator 
περιλαμβάνουν:  

 Βελτιώσεις στην εκτέλεση και την απόδοση για debug/deploy. 

 Βελτιωμένη υποστήριξη hardware που περιλαμβάνει προειδοποιητικά LEDs, 
υποστήριξη μικροτηλεφώνων, μπαταρία,  και backlight ρύθμιση αντίθεσης. 

 ActiveSync-over-RNDIS για να βελτιώσουν τη συμβατότητα με τις βασισμένες 
συσκευές. 

 Επιταχυνόμενη υποστήριξη video για Direct3D Mobile. 

 Υποστήριξη Backlight. 

 Βελτιωμένη διανομή φακέλλων. 

 Εξομοίωση της μπαταρίας και των προειδοποιητικών LEDs. 
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