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1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

1.1 Ποιος είναι ο σκοπός του παρόντος εγγράφου 
Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών 
Τόπων (Έκδοση 3.00) και αποτελεί µέρος της Γ’ έκδοσης του Πλαισίου Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης. Σκοπός του Πλαισίου Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-∆∆Τ) 

είναι να παρουσιάσει τους κανόνες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που πρέπει να 

ακολουθούνται από τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σχετικά µε τη δόµηση, το 

περιεχόµενο και την παρουσίαση των διαδικτυακών τους τόπων, καθώς και την παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω αυτών. 

 

1.2 Ποιοι πρέπει να διαβάσουν το παρόν έγγραφο 
Το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών 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. Ειδικότερα απευθύνεται σε: 

• Ανώτερα στελέχη του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µε αρµοδιότητες λήψης αποφάσεων, 

το ενδιαφέρον των οποίων εστιάζεται (χωρίς όµως να περιορίζεται) σε κανόνες και οδηγίες 

που διατυπώνονται σχετικά µε τη στρατηγική, τις βασικές αρχές και τις πολιτικές για την 

ανάπτυξη δηµόσιων διαδικτυακών τόπων, τη διαλειτουργικότητα των διαδικτυακών τόπων 

µε τα υποστηρικτικά (back-office) πληροφοριακά συστήµατα των φορέων και την 

αυθεντικοποίηση των πολιτών και επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των φορέων 

του ∆ηµοσίου. Το κοινό αυτής της κατηγορίας συνιστάται να επικεντρωθεί στα Κεφάλαια 1 

και 2 του παρόντος εγγράφου. 

• Επιχειρησιακά στελέχη των φορέων της δηµόσιας διοίκησης και µονάδες αυτών που 

ασχολούνται µε θέµατα οργάνωσης και βελτίωσης διαδικασιών, το ενδιαφέρον των οποίων 

εστιάζεται (χωρίς όµως να περιορίζεται) σε κανόνες και οδηγίες που διατυπώνονται για 

οργανωτικά και επιχειρησιακά θέµατα των φορέων αναφορικά µε τους ρόλους, 

αρµοδιότητες και διαδικασίες που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας και τη 

συνεχή βελτίωση των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων και την παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών µέσω αυτών. Το κοινό αυτής της κατηγορίας συνιστάται να ενηµερωθεί για το 

συνολικό περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου, επικεντρωνόµενο στα Κεφάλαια 1 και 2 

του παρόντος εγγράφου, καθώς και στα σηµεία του Κεφαλαίου 3 που αφορούν 

οργανωτικά και επιχειρησιακά θέµατα. 
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• Στελέχη των µονάδων πληροφορικής/ µηχανογράφησης των φορέων της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, αναδόχους έργων ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικτυακών 

τόπων, κατασκευαστές λογισµικού ανάπτυξης διαδικτυακών τόπων και παρόχους συναφών 

υπηρεσιών, το ενδιαφέρον των οποίων εστιάζεται (χωρίς όµως να περιορίζεται) σε κανόνες 

και οδηγίες που διατυπώνονται για τεχνικά θέµατα που αφορούν το σχεδιασµό, ανάπτυξη, 

υποστήριξη, φιλοξενία, ασφάλεια κλπ. των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων. Το κοινό αυτής 

της κατηγορίας συνιστάται να ενηµερωθεί για το συνολικό περιεχόµενο του παρόντος 

εγγράφου. 

 

1.3 Γιατί το ΠΠ-∆∆Τ είναι χρήσιµο 
Η παρουσία της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης στο ∆ιαδίκτυο 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-∆∆Τ αποσκοπεί στη βελτίωση της παραπάνω κατάστασης και στην οµογενοποίηση της 

παρουσίας της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο ∆ιαδίκτυο 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 ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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’ 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 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 
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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. 

 

1.4 Τι περιλαµβάνει το ΠΠ-∆∆Τ 
Το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών 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: 

• ∆ιαχείριση ∆ιαδικτυακού Τόπου: Οργανωτικό σχήµα διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου, 

Ρόλοι και αρµοδιότητες 

• ∆οµή και οργάνωση δηµόσιων διαδικτυακών τόπων 

♦ Ονοµατοδοσία δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: ονοµασία χώρου, γλώσσα, τρόπος 

γραφής και µέγεθος ονόµατος χώρου 

♦ 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 

♦ ∆οµή και περιεχόµενο δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: Αρχική σελίδα, Περιεχόµενο 

ιστοσελίδων διαδικτυακού τόπου, ∆οµή περιεχοµένου, ∆ιαχείριση περιεχοµένου, 

Ορθότητα – πληρότητα – επικαιρότητα - ανανέωση περιεχοµένου, Γλώσσα 

περιεχοµένου, Μηχανή αναζήτησης, Χάρτης του τόπου, Πλοήγηση, Επικοινωνία µε το 

φορέα 

♦ Προσβασιµότητα: WAI, WCAG 

♦ Πολλαπλοί διαδικτυακοί τόποι 

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαλειτουργικότητα 

♦ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, Ηλεκτρονικές 

πληρωµές, Παρακολούθηση προόδου διεκπεραίωσης υποθέσεων, Εκτύπωση και τοπική 

αποθήκευση περιεχοµένου 

♦ Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας: Υπηρεσίες παροχής ενηµέρωσης στους χρήστες, 

Χώροι συζήτησης των χρηστών 

♦ ∆ιαλειτουργικότητα διαδικτυακού τόπου µε back-office συστήµατα και άλλους 

διαδικτυακούς τόπους 

• Αξιολόγηση περιεχοµένου, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λειτουργίας δηµόσιων 

διαδικτυακών τόπων 
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• Ασφάλεια Συστηµάτων & Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 

♦ Πολιτικές ασφάλειας 

♦ Πρόσβαση – Αυθεντικοποίηση 

♦ Μετάδοση 

♦ Αποθήκευση 

♦ Ακεραιότητα συναλλαγών 

♦ ∆ιαθεσιµότητα & απόδοση συστηµάτων 

♦ Φιλοξενία ∆∆Τ σε υποδοµές ιδιωτικών φορέων 

• Χρήστες δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: Κατηγορίες χρηστών, ∆ικαιώµατα χρηστών, 

Εγγραφή χρηστών 

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

Αποκηρύξεις 

• ∆ιάδοση δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: Καταχώρηση σε µηχανές αναζήτησης, 

Καταχώρηση σε συναφείς διαδικτυακούς τόπους, ∆ράσεις προώθησης του διαδικτυακού 

τόπου 

Οι οδηγίες και τα πρότυπα του ΠΠ-∆∆Τ µπορούν να είναι Υποχρεωτικά, Προαιρετικά ή Υπό 

Μελέτη/ ∆ιαµόρφωση, ανάλογα µε τη σηµαντικότητα και το βαθµό ενσωµάτωσής τους στην 

Ελληνική πραγµατικότητα σε κάθε έκδοση του Πλαισίου. 

 

1.5 Ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί 
ένας ∆∆Τ 

Οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν ή σκοπεύουν να 

αναπροσαρµόσουν το διαδικτυακό τους τόπο πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τις παρακάτω 

βασικές αρχές-οδηγίες: 

1. Αξιολογήστε τις ανάγκες των συναλλασσοµένων µε τις υπηρεσίες σας και σχεδιάστε το ∆Τ 

βάσει αυτών. 

2. ∆ιασφαλίστε ότι το περιεχόµενο του ∆Τ είναι ορθό, επίκαιρο και κατανοητό. 

3. Φροντίστε για την παροχή, µέσω του ∆Τ, όσο το δυνατόν περισσότερων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στα επίπεδα 3 και 4. 

4. ∆ιασφαλίστε ότι οι µηχανισµοί και οι επιλογές (πλοήγηση, χρώµατα, σύνδεσµοι κλπ.) είναι 

κοινοί σε όλες τις σελίδες του ∆Τ. 

5. Αποφύγετε τη χρήση µεγάλης έκτασης και µεγέθους σελίδων. 

6. Αποφύγετε τη χρήση µακροσκελών κειµένων και πολύπλοκων εκφράσεων. 
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7. Εξασφαλίστε τη διαθεσιµότητα του ∆Τ. 

8. ∆ιευκολύνετε την πλοήγηση στο περιεχόµενο και την αναζήτηση σε αυτό. 

9. Φροντίστε για τη γνωστοποίηση των δυνατοτήτων και τη διάδοση του ∆Τ. 

10. Μεριµνήστε για την προσβασιµότητα του ∆Τ. 

11. ∆ιασφαλίστε τη διαλειτουργικότητα του ∆Τ µε άλλα συστήµατα του φορέα ή άλλων 

φορέων για την υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

12. ∆ηµιουργείστε τους ρόλους, αναθέστε τις αρµοδιότητες και καθορίστε τις διαδικασίες για 
την υποστήριξη και αξιολόγηση της λειτουργίας του ∆Τ. 

Οι παραπάνω βασικές αρχές διατρέχουν το σύνολο των κανόνων του ΠΠ-∆∆Τ και 

συµπληρώνονται κατάλληλα µε επιπλέον κανόνες και πρότυπα σε κάθε επιµέρους ενότητα του 

Πλαισίου. 

 

1.6 Ποιος διαχειρίζεται το ΠΠ-∆∆Τ 
Η διαχείριση του ΠΠ-∆∆Τ γίνεται για όλο το δηµόσιο τοµέα σε κεντρικό επίπεδο από το Φορέα 

∆ιαχείρισης του Πλαισίου (Φ∆Π). Οι αρµοδιότητες του Φ∆Π περιλαµβάνουν τον καθορισµό της 

στρατηγικής για τους διαδικτυακούς τόπους στον ελληνικό δηµόσιο τοµέα, τον καθορισµό των 

προδιαγραφών, οδηγιών και προτύπων του ΠΠ-∆∆Τ, τη διάδοση του ΠΠ-∆∆Τ, την 

παρακολούθηση της εφαρµογής του Πλαισίου, την αξιολόγηση των προτάσεων ανανέωσης και 

τη συντήρηση του Πλαισίου. Μέχρι τον προσδιορισµό ή τη σύσταση του φορέα που θα 

αναλάβει το ρόλο του Φ∆Π και µέχρι το τέλος του έργου «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας» (τέλος 

2008), οι αρµοδιότητες του Φ∆Π για τη συντήρηση του Πλαισίου θα ασκούνται από τον 

ανάδοχο του παραπάνω έργου, δηλαδή την Ένωση Νοµικών Προσώπων «PLANET Α.Ε. – 
ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ – ATC ABETE», σε συνεργασία µε τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής 

(Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.) και του φορέα για τον οποίο προορίζεται το έργο 
(Υπουργείο Εσωτερικών) και ιδιαίτερα τα στελέχη της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου. 

 

1.7 Πώς µπορεί κάποιος να προτείνει αλλαγές στο ΠΠ-∆∆Τ 
Το ΠΠ-∆∆Τ, το οποίο είναι διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-gif.gov.gr, δεν 

αποτελεί ένα στατικό σύνολο κανόνων, οδηγιών, προτύπων και προδιαγραφών σχετικά µε το 

σχεδιασµό, ανάπτυξη και λειτουργία των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων, αντίθετα υπόκειται σε 

διαρκή αυστηρή και λεπτοµερή διαδικασία επανεξέτασης και αναθεώρησης. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος µιας έκδοσης του Πλαισίου, όλοι οι εµπλεκόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής 

προτάσεων και σχολίων για το περιεχόµενο του Πλαισίου. Οι προτάσεις µπορεί να αφορούν 

αλλαγές ή διορθώσεις σε υφιστάµενους κανόνες και πρότυπα ή προσθήκες που πρέπει να 
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γίνουν στο Πλαίσιο ώστε να οριοθετηθούν καλύτερα ορισµένα θέµατα ή να καλυφθούν νέοι 

τοµείς. Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη 

διεύθυνση plaisio@ypesdda.gov.gr, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο www.e-gif.gov.gr. Οι 

προτάσεις αξιολογούνται από το Φ∆Π και όσες γίνουν αποδεκτές ενσωµατώνονται στην 

επόµενη έκδοση του Πλαισίου. Είναι επίσης δυνατή η επικοινωνία µε το Φ∆Π στο τηλέφωνο 

213-1300866. 

 

1.8 Αλλαγές από την προηγούµενη έκδοση 
Το παρόν έγγραφο αποτελεί την τρίτη έκδοση του Πλαισίου Πιστοποίησης ∆ηµόσιων 

∆ιαδικτυακών Τόπων. Στην παρούσα έκδοση του Πλαισίου έχουν γίνει οι εξής κύριες αλλαγές: 

• Τροποποιήθηκε η Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών, ώστε να εναρµονίζεται µε την 

αντίστοιχη Λίστα που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της Κεντρικής Κυβερνητικής Πύλης 

ΕΡΜΗΣ. Η απόφαση υιοθέτησης της Λίστας Κυβερνητικών Κατηγοριών της Κεντρικής 

Κυβερνητικής Πύλης ΕΡΜΗΣ βασίστηκε στο γεγονός ότι βάσει της συγκεκριµένης Λίστας 

έχει ήδη κατηγοριοποιηθεί από τον Ανάδοχο του ΕΡΜΗ σηµαντικός όγκος περιεχοµένου και 

υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης. Έτσι, σε περίπτωση που αποφασιζόταν να 

χρησιµοποιήσει ο ΕΡΜΗΣ τη Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών που προτεινόταν από το 

ΠΠ-∆∆Τ (έκδοση 2.00), οι απαιτούµενες αλλαγές και προσαρµογές θα προκαλούσαν 

σηµαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου. Η νέα έκδοση της Λίστας 

Κυβερνητικών Κατηγοριών παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Λίστα Κυβερνητικών 

Κατηγοριών του ΠΠ-∆∆Τ. 

• Αναµορφώθηκε το προτεινόµενο µέγεθος των σελίδων ενός ∆Τ στους σχετικούς κανόνες 

της ενότητας 3.3.2.7 «Μέγεθος ιστοσελίδων», ώστε να αντανακλά τις εξελίξεις στον τοµέα 

ανάπτυξης ιστοσελίδων και τις δυνατότητες των σύγχρονων εργαλείων. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός του Πλαισίου Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης είναι η καθιέρωση επιχειρησιακών και 
τεχνολογικών προτύπων, τα οποία πρέπει να ακολουθούνται από τους φορείς της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης 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 

∆ιακυβέρνησης θα επιτρέψει τη βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών από φορείς της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης τόσο σε ποιότητα όσο και σε ταχύτητα, επιτρέποντας τη βελτίωση της 

συνολικής λειτουργίας της ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της 

Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για τη µετάβαση και προσαρµογή των υπηρεσιών της στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και την εναρµόνισή τους µε την ευρωπαϊκή πολιτική και 

κατευθύνσεις. 

 

2.1 Αρχιτεκτονική του Πλαισίου Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης 

Το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περιλαµβάνει τρία επιµέρους πλαίσια, καθένα από τα 

οποία ρυθµίζει συγκεκριµένες πτυχές της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: 

• Το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-∆∆Τ) 

• Το Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π∆&ΥΗΣ)  

• Το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ) 

Σε αντιστοιχία µε τις καλυπτόµενες υπηρεσίες του Π∆&ΥΗΣ, το Πλαίσιο παρέχει επίσης έναν 

ταµιευτήρα (Ληξιαρχείο ∆ιαλειτουργικότητας), ο οποίος περιέχει: 

• Τυποποιηµένες, πρότυπες περιγραφές διαδικασιών 

• Τυποποιηµένα 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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Σχήµα 1: Αρχιτεκτονική του Πλαισίου Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

 

2.2 Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών 
Τόπων 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί το πρώτο µέρος του Πλαισίου Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, το 

Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων. Σκοπός του Πλαισίου 

Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-∆∆Τ) είναι να παρουσιάσει τους κανόνες, τα 

πρότυπα και τις προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούνται από τους φορείς της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης σχετικά µε τη δόµηση, το περιεχόµενο και την παρουσίαση των διαδικτυακών τους 

πυλών, καθώς και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω αυτών. 

Βασικοί στόχοι του ΠΠ-∆∆Τ είναι αφενός η οµογενοποίηση της παρουσίας της Ελληνικής 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο ∆ιαδίκτυο και του περιεχοµένου που διαχειρίζεται και δηµοσιεύει, µε 

στόχο την υποστήριξη πολιτών και επιχειρήσεων στην ανεύρεση & αξιοποίηση δηµόσιας 

πληροφορίας αφετέρου η αποτελεσµατική υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης από τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων, πέραν του Κεφαλαίου της Επιτελικής 

Σύνοψης που προηγήθηκε και της παρούσας Εισαγωγής, περιλαµβάνει το Κεφάλαιο 3, 

«Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων», το οποίο περιγράφει τους 

κανόνες, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούνται από τους φορείς της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σχετικά µε τη δόµηση, το περιεχόµενο και την παρουσίαση των δικτυακών 

τους πυλών, καθώς και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω αυτών. Το Πλαίσιο 

Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων συνοδεύεται επίσης από µία σειρά 

παραρτηµάτων: 

• Παράρτηµα Α: Βιβλιογραφία & Σύνδεσµοι 

• Παράρτηµα Β: Συντοµογραφίες - Ορολογία  
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• Παράρτηµα Γ: Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών 

 

2.3 Πεδίο εφαρµογής του Πλαισίου 

2.3.1 Φορείς 

Το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης απευθύνεται σε όλους τους φορείς της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, οι οποίοι διαθέτουν, αναπτύσσουν ή σχεδιάζουν να αναπτύξουν διαδικτυακό τόπο 

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 ∆ηµόσιου Τοµέα 

• Ανεξάρτητες Αρχές  

και τους υπόλοιπους φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα όπως αυτός ορίζεται βάσει του Ν. 2527/97, 

άρθρο 1. 

Επιπρόσθετα, απευθύνεται σε οργανισµούς του ευρύτερου ∆ηµόσιου και του Ιδιωτικού Τοµέα, 

οι οποίοι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

µέσω δηµόσιων διαδικτυακών τόπων προς πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς, και 

αναλυτικότερα: 

• ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας  

• Τραπεζικούς και Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς 

• Επιχειρήσεις Πληροφορικής και Υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη 

λογισµικού και την παροχή συναφών υπηρεσιών για φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (π.χ. 

ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών, υλοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων).  

Τέλος, το Πλαίσιο απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο πολίτη. 

2.3.2 Υποδοµές - Συστήµατα 

Το Πλαίσιο στοχεύει στην υποστήριξη των φορέων της προηγούµενης ενότητας στη σχεδίαση, 

ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας των διαδικτυακών τους τόπων. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου, το Πλαίσιο περιέχει κανόνες, οδηγίες, πρότυπα και τεχνολογικές 

κατευθύνσεις οι οποίες καλύπτουν: 

• Κεντρικές ∆ιαδικτυακές Πύλες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (∆ιαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ, 

∆ιαδικτυακή Πύλη ΚΕΠ). 
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• ∆ιαδικτυακές Πύλες Φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σε κάθε επίπεδο. 

• Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα (Back Office) Φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 

στο βαθµό που απαιτείται διαλειτουργικότητα µε τους δηµόσιους διαδικτυακούς τόπους. 

 

2.4 Επίπεδα Κατάταξης Κανόνων & Προτύπων  
Το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων έχει υιοθετήσει τρία επίπεδα 

κατάταξης κανόνων & προτύπων ως προς τις απαιτήσεις συµµόρφωσης.  

• Κανόνες Υποχρεωτικοί (ΚΥ). Σε αυτήν την περίπτωση η συµµόρφωση µε την 

προδιαγραφή που τίθεται είναι επιβεβληµένη. 

• Κανόνες Προαιρετικοί (ΚΠ). Οι προαιρετικοί κανόνες προτείνεται να ακολουθούνται. Η 

µη συµµόρφωση µε έναν προαιρετικό κανόνα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 

εφόσον τεκµηριώνεται επαρκώς. 

• Κανόνες υπό ∆ιαµόρφωση / Μελέτη (ΚΜ). Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει κανόνες, 

πρότυπα, προδιαγραφές, τις οποίες το Πλαίσιο επεξεργάζεται και ενδέχεται να υιοθετήσει 

σε επόµενη έκδοσή του. 

Επίσης, οι λέξεις-κλειδιά: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ∆ΕΝ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ, ∆ΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ, ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ, 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ και ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ, σύµφωνα µε την ερµηνεία που έχει δοθεί από το Internet 

Engineering Task Force (IETF) Request For Comments (RFC) 21191 συµπληρώνουν τα επίπεδα 

συµµόρφωσης. Αναλυτικά: 

• Οι φράσεις-κλειδιά ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εµφανίζονται σε 

Κανόνες Υποχρεωτικούς και σηµαίνουν ότι η προδιαγραφή αποτελεί απόλυτη απαίτηση του 

Πλαισίου. Όταν η φράση-κλειδί ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνοδεύεται από τη λέξη «αποφεύγεται» 

ερµηνεύεται ότι επιτρέπεται περιορισµένος αριθµός ή εύρος παρεκκλίσεων από την 

εφαρµογή του Κανόνα, χωρίς να συνεπάγεται τη µη συµµόρφωση µε τον Κανόνα. Σε αυτή 

την περίπτωση, πρέπει να τεκµηριώνονται επαρκώς οι λόγοι των παρεκκλίσεων και να 

γίνουν κατανοητές οι συνέπειες από τη µη συµµόρφωση στην προδιαγραφή. 

• Οι φράσεις-κλειδιά ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ και ∆ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εµφανίζονται σε Κανόνες 

Υποχρεωτικούς και ερµηνεύονται ως αυστηρή απαγόρευση της προδιαγραφής. 

• Οι φράσεις-κλειδιά ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ, ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ και ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

εµφανίζονται σε Κανόνες Προαιρετικούς και αφήνουν το ενδεχόµενο της παράληψης – 

αθέτησης µιας προδιαγραφής, εάν συντρέχουν τεκµηριωµένοι λόγοι. Ωστόσο, θα πρέπει να 

                                                

1 IETF Network Working Group, Request for Comments: 2119, Key words for use in RFCs to Indicate Requirement 

Levels, March 1997, http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt 
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ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες από τη µη συµµόρφωση 

στην προδιαγραφή. 

• Η φράση-κλειδί ∆ΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ εµφανίζεται σε Κανόνες Προαιρετικούς και αφήνει 

ανοικτό το ενδεχόµενο της υιοθέτησης µιας συµπεριφοράς που δεν συνιστάται, αρκεί να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες από την υιοθέτηση της 

συγκεκριµένης συµπεριφοράς. 

• Η φράση-κλειδί ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ εµφανίζεται σε Κανόνες υπό Μελέτη/ ∆ιαµόρφωση και 

ορίζει προδιαγραφές, των οποίων η ενσωµάτωση στο Πλαίσιο εξετάζεται. Ωστόσο, µία υπό 

µελέτη προδιαγραφή µπορεί, σε επόµενη έκδοση του Πλαισίου, να αποτελεί υποχρεωτική 

προδιαγραφή, οπότε µια υλοποίηση που δεν υπακούει σήµερα στην προδιαγραφή ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ λαµβάνει υπόψη της ότι µελλοντικά ενδεχοµένως να πρέπει να συµµορφωθεί ως προς 

αυτή.  

 

2.5 Σχέσεις µε άλλες πρωτοβουλίες / πολιτικές και έργα 
Το παρόν Πλαίσιο εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασµό της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για 

την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες και ως 

τέτοιο είναι άµεσα συνυφασµένο µε τους στόχους και τις κατευθύνσεις τόσο της Ελληνικής 

Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 [2], και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» [2] και «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» [14] όσο και µε πρωτοβουλίες και πολιτικές σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως οι πρωτοβουλίες i2010 και eEurope, καθώς και το πρόγραµµα IDABC 

[1].  

Επιπλέον, το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων εκµεταλλεύεται τη γνώση, 

εµπειρία και πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τοµέα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε 

διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας στοιχεία από αντίστοιχα Πλαίσια πιστοποίησης και οδηγιών 

σχεδιασµού και ανάπτυξης ∆ιαδικτυακών Τόπων.   
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3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 

Το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-∆∆Τ) παρέχει ένα σύνολο 

κανόνων, προτύπων και προδιαγραφών για την υποβοήθηση της οµογενοποίησης της 

παρουσίας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης στο ∆ιαδίκτυο.  

Οι οδηγίες του ΠΠ-∆∆Τ κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες και υποκατηγορίες: 

• ∆ιαχείριση ∆ιαδικτυακού Τόπου: Οργανωτικό σχήµα διαχείρισης του διαδικτυακού τόπου, 

Ρόλοι και αρµοδιότητες 

• ∆οµή και οργάνωση δηµόσιων διαδικτυακών τόπων 

♦ Ονοµατοδοσία δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: ονοµασία χώρου, γλώσσα, τρόπος 

γραφής και µέγεθος ονόµατος χώρου 

♦ 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 

♦ ∆οµή και περιεχόµενο δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: Αρχική σελίδα, Περιεχόµενο 

ιστοσελίδων διαδικτυακού τόπου, ∆οµή περιεχοµένου, ∆ιαχείριση περιεχοµένου, 

Ορθότητα – πληρότητα – επικαιρότητα - ανανέωση περιεχοµένου, Γλώσσα 

περιεχοµένου, Μηχανή αναζήτησης, Χάρτης του τόπου, Πλοήγηση, Επικοινωνία µε το 

φορέα 

♦ Προσβασιµότητα: WAI, WCAG 

♦ Πολλαπλοί διαδικτυακοί τόποι 

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διαλειτουργικότητα 

♦ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών, Ηλεκτρονικές 

πληρωµές, Παρακολούθηση προόδου διεκπεραίωσης υποθέσεων, Εκτύπωση και τοπική 

αποθήκευση περιεχοµένου 

♦ Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας: Υπηρεσίες παροχής ενηµέρωσης στους χρήστες, 

Χώροι συζήτησης των χρηστών 

♦ ∆ιαλειτουργικότητα διαδικτυακού τόπου µε back-office συστήµατα και άλλους 

διαδικτυακούς τόπους 

• Αξιολόγηση περιεχοµένου, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λειτουργίας δηµόσιων 

διαδικτυακών τόπων 

• Ασφάλεια Συστηµάτων & Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 

♦ Πολιτικές ασφάλειας 
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♦ Πρόσβαση – Αυθεντικοποίηση 

♦ Μετάδοση 

♦ Αποθήκευση 

♦ Ακεραιότητα συναλλαγών 

♦ ∆ιαθεσιµότητα & απόδοση συστηµάτων 

♦ Φιλοξενία ∆∆Τ σε υποδοµές ιδιωτικών φορέων 

• Χρήστες δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: Κατηγορίες χρηστών, ∆ικαιώµατα χρηστών, 

Εγγραφή χρηστών 

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

Αποκηρύξεις 

• ∆ιάδοση δηµόσιων διαδικτυακών τόπων: Καταχώρηση σε µηχανές αναζήτησης, 

Καταχώρηση σε συναφείς διαδικτυακούς τόπους, ∆ράσεις προώθησης του διαδικτυακού 

τόπου 
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3.1 Γενικές αρχές 
Οι ∆ιαδικτυακοί Τόποι των φορέων της δηµόσιας διοίκησης αποτελούν την πύλη εισόδου 

πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων στο περιεχόµενο και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι φορείς. 

Στόχος των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων είναι η ικανοποίηση των αναγκών του µεγαλύτερου 

δυνατού κοινού στο οποίο απευθύνονται οι υπηρεσίες τους. 

Προς εκπλήρωση του στόχου τους, η ανάπτυξη και λειτουργία των ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών 

Τόπων πρέπει να διέπονται από ορισµένες γενικές και θεµελιώδεις αρχές [13]: 

• Αρχή της ισότητας και της ισονοµίας: Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν πρέπει να 
θέτουν περιορισµούς στην πρόσβαση στις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχουν 

µέσω των διαδικτυακών τους τόπων.  

♦ Η πρόσβαση στο πληροφοριακό περιεχόµενο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενός ∆∆Τ 

πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποιούν οι επισκέπτες 

(χαρακτηριστικά λογισµικού φυλλοµέτρησης, εύρος ζώνης γραµµής πρόσβασης). 

♦ Ο σχεδιασµός και η λειτουργικότητα των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων πρέπει να 

καλύπτουν τις ανάγκες ειδικών οµάδων πληθυσµού (άτοµα µε αναπηρία και 

προβλήµατα κίνησης, όρασης και ακοής). 

♦ Το περιεχόµενο των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων δεν πρέπει να προσβάλλει τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα ή να δηµιουργεί φυλετικές διακρίσεις. 

♦ Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιήσουν περαιτέρω  

πληροφορίες του δηµόσιου τοµέα που δηµοσιεύονται σε δηµόσιους διαδικτυακούς 

τόπους2. 

• Αρχή της πληρότητας και της αξιοπιστίας: Το περιεχόµενο των πληροφοριών και των 
υπηρεσιών που παρέχει ένας φορέας της δηµόσιας διοίκησης µέσω του διαδικτυακού του 

τόπου πρέπει να είναι ορθό, πλήρες, και επίκαιρο. Επιπλέον, οι φορείς της δηµόσιας 

διοίκησης πρέπει να διαθέτουν τους µηχανισµούς (άνθρωποι και συστήµατα) και τις 

διαδικασίες που διασφαλίζουν τις παραπάνω ιδιότητες στην πορεία του χρόνου. 

♦ Το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στο ∆∆Τ δεν περιλαµβάνει ανακρίβειες και λάθη. 

♦ Το περιεχόµενο είναι πλήρες, υπό την έννοια ότι είναι σαφές, δεν αφήνει αµφιβολίες, 

δεν παραλείπει την αναφορά απαραίτητων στοιχείων και, γενικά, εξυπηρετεί πλήρως 

τους σκοπούς για τους οποίους δηµοσιεύεται. 

♦ Το περιεχόµενο είναι επίκαιρο, δηλαδή ενσωµατώνει τις τελευταίες εξελίξεις στον 

τοµέα ή θέµα στον οποίο αναφέρεται. 

                                                

2 Η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 

2003/98/ΕΚ και του Ν. 3448/2006, µε τον οποίο η Οδηγία αυτή ενσωµατώνεται στο ελληνικό δίκαιο. 
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♦ Το περιεχόµενο του ∆∆Τ ανανεώνεται σύµφωνα µε προκαθορισµένες διαδικασίες µε 

την εµπλοκή των κατάλληλων ρόλων. 

• Αρχή της εµπιστοσύνης: Ο διαδικτυακός τόπος ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης 

πρέπει να συµβάλλει στη δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης µε τους επισκέπτες του τόπου 

και τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα. Πέραν της εξασφάλισης της 

ορθότητας, πληρότητας και επικαιρότητας του περιεχοµένου και των υπηρεσιών ενός ∆∆Τ, 

η εµπιστοσύνη εµπεδώνεται µε την ύπαρξη των κατάλληλων µηχανισµών ταυτοποίησης 

των χρηστών, ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Οι φορείς της 

δηµόσιας διοίκησης πρέπει να: 

♦ διαθέτουν πολιτικές ασφάλειας για την εγγραφή, ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση 

των χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους 

♦ διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών και να 

δηµοσιεύουν στο διαδικτυακό τους τόπο τη σχετική πολιτική που ακολουθούν 

♦ δηµοσιεύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του περιεχοµένου και των 

υπηρεσιών του διαδικτυακού τους τόπου 

• Αρχή της σωστής διαχείρισης των δηµόσιων πόρων: Η επένδυση που απαιτείται για 

την ανάπτυξη και την υποστήριξη της λειτουργίας ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου 

πρέπει να δικαιολογείται από το όφελος που αναµένεται να προκύψει από τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ∆∆Τ. 

♦ Στα οφέλη από τη λειτουργία ενός ∆∆Τ πρέπει να συνυπολογίζονται και παράµετροι 

σχετικά µε την ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, την ποιότητα 

εξυπηρέτησης, την αποσυµφόρηση των υπηρεσιών των φορέων, τη βελτίωση της 

γενικής εικόνας των φορέων. Οι παράµετροι αυτές, αν και δύσκολα µπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν, αποτελούν µεγάλο µέρος του οφέλους που προκύπτει από τη 

λειτουργία ενός ∆∆Τ. 

♦ ∆ιαλειτουργικότητα: Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να είναι σε θέση 

επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν δεδοµένα µε τα υποστηρικτικά (back-office) 

πληροφοριακά συστήµατα των φορέων όσο και µε πληροφοριακά συστήµατα άλλων 

φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε ελάχιστες πρόσθετες παρεµβάσεις και µε το 

ελάχιστο δυνατό πρόσθετο κόστος. 
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3.2 ∆ιαχείριση ∆ιαδικτυακού Τόπου 
Η δηµιουργία ενός καλά ορισµένου διοικητικού & διαχειριστικού µηχανισµού είναι βασική αρχή 

για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός ∆∆Τ, διότι διασφαλίζει: 

• Το αίσθηµα εµπιστοσύνης του κοινού προς το ∆ιαδικτυακό Τόπο και το φορέα-ιδιοκτήτη 

του. 

• Την ακρίβεια και ποιότητα του περιεχοµένου του ∆∆Τ. 

• Τη λειτουργικότητα του ∆ικτυακού Τόπου. 

• Τη δυνατότητα επικοινωνίας των επισκεπτών του ∆∆Τ µε τις υπηρεσίες του φορέα-

ιδιοκτήτη του ∆∆Τ για την υποβολή αιτηµάτων, ερωτηµάτων, παρατηρήσεων και 

παραπόνων. 

Οι οδηγίες και τα πρότυπα που αφορούν τη διαχείριση και παρουσίαση του περιεχοµένου του 

∆ιαδικτυακού Τόπου αποσκοπούν στο να καταστήσουν τις πληροφορίες και υπηρεσίες που 

παρέχει ο τόπος προσβάσιµες και φιλικές για το κοινό – πολίτες και επιχειρήσεις. 

Ο σκοπός και η λειτουργικότητα του ∆∆Τ ενός φορέα επιβάλλουν την ενεργό συµµετοχή 

ανώτερων διοικητικών στελεχών του φορέα, τόσο στη φάση της ανάπτυξης όσο και στη φάση 

της λειτουργίας του τόπου. ∆εδοµένου ότι ο ∆ιαδικτυακός Τόπος ενός φορέα αποτελεί το 

κεντρικό σηµείο εξυπηρέτησης του πολίτη/ επιχείρησης από το φορέα, οι ανάγκες υποστήριξης 

της λειτουργίας του ∆∆Τ είναι σηµαντικές. Έτσι, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη ορισµένων 

ρόλων στην οργάνωση του φορέα-ιδιοκτήτη του ∆∆Τ, οι οποίοι θα επιφορτιστούν 

αρµοδιότητες οργάνωσης, διαχείρισης και υποστήριξης της λειτουργίας του ∆∆Τ. 

[ΚΥ.1] Ένα ανώτερο διοικητικό στέλεχος του φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ οριστεί ως ‘ιδιοκτήτης’ 

(owner) ή Επιτελικός Υπεύθυνος του ∆∆Τ. 

Στις τυπικές αρµοδιότητες του συγκεκριµένου διοικητικού στελέχους, σχετικά µε το ∆∆Τ του 

φορέα, εµπίπτουν: 

• Ο καθορισµός των στρατηγικών στόχων του φορέα σχετικά µε το ∆∆Τ, σε συνεργασία µε 

την ηγεσία του φορέα. 

• Ο καθορισµός της στρατηγικής και η προώθηση του ∆∆Τ σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χρήστες.  

• Η µέριµνα για τη διασφάλιση των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων για τη διαχείριση και 

την υποστήριξη της λειτουργίας του ∆∆Τ. 

• Η ανάθεση ρόλων και καθηκόντων σε σχέση µε τη διαχείριση και την υποστήριξη της 

λειτουργίας του ∆∆Τ σε συγκεκριµένα στελέχη του φορέα. 

• Η έγκριση του πλάνου δηµοσιότητας του ∆∆Τ. 

• H διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του ∆∆Τ. 
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• Η έγκριση σηµαντικών αλλαγών στη δοµή, περιεχόµενο και υπηρεσίες του ∆∆Τ. 

Φυσικά, το ανώτερο διοικητικό στέλεχος του φορέα, το οποίο θα οριστεί ως ‘επιτελικός 

υπεύθυνος’ του ∆∆Τ πρέπει να υποστηρίζεται από άλλα στελέχη του φορέα που θα αναλάβουν 

άλλους πιο εξειδικευµένους ρόλους σχετικά µε την οργάνωση, διαχείριση και υποστήριξη της 

λειτουργίας του ∆∆Τ. 

[ΚΥ.2] Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναθέσει σε συγκεκριµένο στέλεχός του 

το ρόλο του «Τεχνικού Υπεύθυνου» του ∆∆Τ, στον οποίο θα ανατεθεί η ευθύνη 

οργάνωσης και λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου του φορέα, καθώς και η τήρηση 

του φακέλου του ∆∆Τ. 

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του ∆∆Τ αναλαµβάνει την ευθύνη οργάνωσης και καλής λειτουργίας του 

∆∆Τ παρακολουθώντας και διασφαλίζοντας σε καθηµερινή βάση την εύρυθµη λειτουργία του 

∆Τ και της συνολικής υποδοµής στην οποία στηρίζεται (υλικό και λογισµικό υποδοµής, 

εφαρµογές, δικτυακές συνδέσεις).  

Στις τυπικές αρµοδιότητες του Τεχνικού Υπευθύνου εµπίπτουν: 

• Κατά τις φάσεις ανάλυσης και σχεδιασµού του ∆∆Τ, η έγκριση των λειτουργικών και 

τεχνικών απαιτήσεων, καθώς και η έγκριση του σχεδιασµού του ∆∆Τ, πιθανώς σε 

συνεργασία µε άλλα στελέχη του φορέα (π.χ. στελέχη της ∆ιεύθυνσης Μηχανογράφησης/ 

Πληροφορικής). 

• Κατά τη φάση ανάπτυξης του ∆∆Τ, η παρακολούθηση της προόδου των σταδίων 

υλοποίησης και η επικύρωση των αποτελεσµάτων των δοκιµών ελέγχου και αποδοχής του 

∆∆Τ. 

• Κατά τη φάση λειτουργίας του ∆∆Τ: 

♦ η παρακολούθηση της εύρυθµης λειτουργίας του ∆∆Τ σε καθηµερινή βάση,  

♦ ο εντοπισµός και αποκατάσταση προβληµάτων και δυσλειτουργιών,  

♦ η ανάλυση των στοιχείων επισκεψιµότητας και η παρουσίασή τους στον Επιτελικό 

Υπεύθυνο του ∆∆Τ και τη ∆ιοίκηση του φορέα, 

♦ η αξιολόγηση της λειτουργίας του ∆∆Τ, καθώς και  

♦ η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών του ∆∆Τ και των υπηρεσιών που παρέχονται 

µέσω αυτού. 

Επίσης, στις αρµοδιότητες του Τεχνικού Υπευθύνου εµπίπτει και η ευθύνη τήρησης του 

φακέλου του ∆∆Τ, ο οποίος κατ’ ελάχιστον πρέπει να περιλαµβάνει τις προδιαγραφές, το 

σχεδιασµό και την αρχιτεκτονική του ∆∆Τ, τα εγχειρίδια διαχείρισης, λειτουργίας και χρήσης 

του ∆∆Τ ή άλλα αντίστοιχα έγγραφα. 

Εναλλακτικά µε την περίπτωση ανάθεσης του ρόλου του Τεχνικού Υπευθύνου σε ένα 

συγκεκριµένο στέλεχος του φορέα, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικτυακοί τόποι των φορέων 

της δηµόσιας διοίκησης αναπτύσσονται µέσω δηµόσιων διαγωνισµών και χρηµατοδοτούνται 
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από εθνικούς ή/ και κοινοτικούς πόρους, είναι δυνατή η ανάθεση των παραπάνω αρµοδιοτήτων 

σε διαφορετικά διοικητικά στελέχη του φορέα ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης του ∆∆Τ ως 

εξής: 

• Ένα στέλεχος του φορέα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και έγκριση όλων των 

ενεργειών σχεδιασµού του έργου ανάπτυξης του ∆∆Τ µέχρι και το στάδιο κατακύρωσης 

του σχετικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου: καθορισµός προδιαγραφών, 

προετοιµασία τεχνικών δελτίων, αναζήτηση ευκαιριών χρηµατοδότησης από επιχειρησιακά 

προγράµµατα, προετοιµασία τεύχους διακήρυξης. 

• Ένα άλλο στέλεχος του φορέα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και έγκριση όλων 

των ενεργειών υλοποίησης του έργου ανάπτυξης του ∆∆Τ, καθώς και της λειτουργίας και 

συνεχούς βελτίωσης του ∆∆Τ. 

Πάντως, ως βέλτιστη λύση θεωρείται η ύπαρξη κατάλληλης οργανωτικής µονάδας που θα 

συνεργάζεται µε τα αρµόδια τµήµατα του φορέα για την ανάπτυξη του ∆∆Τ. Ο Τεχνικός 

Υπεύθυνος µπορεί να είναι στέλεχος της συγκεκριµένης µονάδας. 

Γενικά, στο ρόλο του Τεχνικού Υπευθύνου εµπίπτει κάθε θέµα τεχνικής φύσης σχετικά µε τη 

διαχείριση και λειτουργία του ∆∆Τ. Έτσι, ο Τεχνικός Υπεύθυνος αποτελεί το βασικό σηµείο 

αναφοράς για τη λειτουργία του ∆Τ του φορέα και παρέχει υποστήριξη στο ανώτερο διοικητικό 

στέλεχος (επιτελικό υπεύθυνο) του ∆∆Τ για κάθε σχετικό θέµα. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος 

αναφέρεται στον επιτελικό υπεύθυνο του ∆∆Τ. 

Αν ο φορέας διαθέτει επαρκή ποσοτική και ποιοτική στελέχωση ώστε να µπορεί να 

προσδιορίσει πρόσθετους ρόλους για τη διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας του ∆∆Τ 

(π.χ. οµάδα ανάπτυξης & συντήρησης του ∆∆Τ, διαχειριστής ∆∆Τ) είναι απαραίτητο αυτοί οι 

ρόλοι να αναφέρονται στον Τεχνικό Υπεύθυνο του ∆∆Τ. 

[ΚΥ.3] Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του ∆∆Τ ενός φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχει υπό την εποπτεία του τα 

στελέχη του φορέα που αναλαµβάνουν ρόλους σχετικά µε τη διαχείριση και 

υποστήριξη της λειτουργίας του ∆∆Τ. 

Έτσι, εάν, για παράδειγµα, ένας φορέας συγκροτήσει µία Οµάδα ανάπτυξης & συντήρησης του 

∆∆Τ του, η οποία απαρτίζεται από στελέχη της Μονάδας Πληροφορικής, η Οµάδα αυτή πρέπει 

να υπάγεται απευθείας στον Τεχνικό Υπεύθυνο του ∆∆Τ. Αντίστοιχα, ενδέχεται να οριστεί 

κάποιο στέλεχος ως διαχειριστής του ∆∆Τ. Στις τυπικές αρµοδιότητες της οµάδας ανάπτυξης & 

συντήρησης ή του διαχειριστή του ∆∆Τ εµπίπτουν: 

• Η διαχείριση των συστηµάτων (υλικό και λογισµικό). 

• Η διαχείριση των χρηστών. 

• Η ασφάλεια του ∆∆Τ. 

• Η ανάλυση των αρχείων καταγραφής (log files). 

• Ο εντοπισµός και η αποκατάσταση προβληµάτων και δυσλειτουργιών. 
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• Η τήρηση στοιχείων επισκεψιµότητας του ∆∆Τ και η εξαγωγή κατάλληλων αναφορών. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση του ∆∆Τ έχει 

ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, η οµάδα του Αναδόχου πρέπει να  

αναφέρεται στον Τεχνικό Υπεύθυνο του ∆∆Τ. Η διαχείριση και λειτουργία του ∆∆Τ προτείνεται 

να γίνεται από στελέχη του φορέα. Η λύση της προσφυγής σε εξωτερικό ανάδοχο για τη 

διαχείριση και λειτουργία του ∆∆Τ προτείνεται να ακολουθείται µόνο όταν είναι απολύτως 

απαραίτητο, π.χ. για λόγους έλλειψης κατάλληλου προσωπικού, ή/ και για µικρό χρονικό 

διάστηµα. 

Ένας άλλος σηµαντικός ρόλος σχετικά µε τη λειτουργία του ∆∆Τ είναι αυτός του Υπεύθυνου 

Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆∆Τ. 

[ΚΥ.4] Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναθέσει σε συγκεκριµένο στέλεχός του 

το ρόλο του «Υπεύθυνου Περιεχοµένου και Υπηρεσιών» του ∆∆Τ.  

Στις τυπικές αρµοδιότητες του συγκεκριµένου ρόλου εµπίπτουν: 

• Η εγκυρότητα και ποιότητα του πληροφοριακού υλικού που περιέχει ο ∆Τ. 

• Η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας µέσω του διαδικτυακού 

του τόπου. 

• Η συνεχής ανανέωση του περιεχοµένου του ∆∆Τ. 

• Η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τον τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

και εν γένει τις λειτουργίες του ∆∆Τ. 

• Η επικοινωνία µε τους χρήστες του ∆∆Τ (εσωτερικούς και εξωτερικούς). 

• Η συνεργασία µε τις οργανωτικές µονάδες του φορέα στις οποίες υπάγονται οι υπηρεσίες 

που προσφέρονται ηλεκτρονικά µέσω του ∆∆Τ. 

• Η συνεργασία µε κάθε στέλεχος ή µονάδα του φορέα που εµπλέκεται στη διαδικασία 

παρουσίασης περιεχοµένου στο ∆∆Τ του φορέα. 

• Η συνεργασία µε τον Τεχνικό Υπεύθυνο του ∆∆Τ για θέµατα που επηρεάζουν τη διάθεση 

περιεχοµένου και υπηρεσιών µέσω του ∆∆Τ. 

• Ο σχεδιασµός και διαχείριση των δράσεων δηµοσιότητας του ∆∆Τ. 

Η εξυπηρέτηση των χρηστών των υπηρεσιών του ∆∆Τ δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες του 

Υπεύθυνου Περιεχοµένου και Υπηρεσιών αλλά σε αυτές των οργανωτικών µονάδων του 

φορέα-ιδιοκτήτη του ∆∆Τ. 

[ΚΥ.5] Για κάθε τµήµα περιεχοµένου, έγγραφο ή υπηρεσία του φορέα που διατίθεται 

ηλεκτρονικά µέσω του ∆∆Τ ενός φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι σαφές ποια µονάδα, ρόλος ή 

στέλεχος του φορέα είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια, εγκυρότητα, ποιότητα και 

ασφάλειά του. 
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Το παραπάνω είναι αναγκαίο, καθώς είναι αδύνατον ο Υπεύθυνος Περιεχοµένου και Υπηρεσιών 

του ∆∆Τ να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή εάν υπάρχει νέο ή πιο επίκαιρο περιεχόµενο σε κάποια 

κατηγορία πληροφοριακού υλικού ή εάν έχει αλλάξει ο τρόπος εκτέλεσης µιας υπηρεσίας. Έτσι, 

µε τον ορισµό ‘ιδιοκτητών’ (συγγραφέων) ανά τµήµα περιεχοµένου ή ανά υπηρεσία του ∆∆Τ, η 

ευθύνη ενηµέρωσης του ∆∆Τ µε αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις µεταβιβάζεται απευθείας 

στην πηγή-µοχλό των αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η ευθύνη αυτή αφορά µόνο στην 

έγκαιρη ενηµέρωση του Υπεύθυνου Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆∆Τ για την ανάγκη 

εκτέλεσης αλλαγών στο περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες του ∆∆Τ και όχι στην καθεαυτή εκτέλεση 

των αλλαγών, η οποία παραµένει στην αποκλειστική ευθύνη του Υπεύθυνου Περιεχοµένου και 

Υπηρεσιών.  

[KΠ.1] Η λειτουργία του ∆∆Τ ενός φορέα ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υποστηρίζεται από κάποιο 

Νοµικό Σύµβουλο του φορέα, ο οποίος πρέπει να ελέγχει επαρκώς τα νοµικά θέµατα 

που ανακύπτουν κατά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Η εµπλοκή του Νοµικού Συµβούλου είναι ιδιαίτερα επιθυµητή στην περίπτωση που παρέχονται 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιπέδων 3 και 4 µέσω του ∆∆Τ του φορέα. Οι υπηρεσίες του Νοµικού 

Συµβούλου µπορεί να αφορούν: 

• Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για κατάλληλες θεσµικές ρυθµίσεις που να επιτρέπουν 

και να νοµιµοποιούν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω του ∆∆Τ 

του φορέα. Οι προτάσεις προτείνεται να υποβάλλονται στον Επιτελικό Υπεύθυνο του ∆∆Τ 

ή/ και τη ∆ιοίκηση του φορέα-ιδιοκτήτη του ∆∆Τ. 

• Τεκµηρίωση της εγκυρότητας των στοιχείων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 

χρήστες των υπηρεσιών του ∆∆Τ (π.χ. online υποβολή δικαιολογητικών). 

• Τεκµηρίωση της εγκυρότητας των προϊόντων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. 

εγκυρότητα ηλεκτρονικά εκδιδόµενης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας). 

• Προστασία προσωπικών δεδοµένων (π.χ. χρήση προσωπικών στοιχείων για τη χορήγηση 

πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πολιτικές αποθήκευσης και διαχείρισης 

προσωπικών στοιχείων). 

• Παροχή διευκρινίσεων ή απάντηση ερωτήσεων των χρηστών του ∆∆Τ για θέµατα 

αρµοδιότητάς του. 

Ο Νοµικός Σύµβουλος του φορέα είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάδειξη των παρεµβάσεων 

που απαιτούνται σε νοµικό επίπεδο για την παροχή µιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 

Οι ρόλοι και οι αρµοδιότητες του φορέα-ιδιοκτήτη του ∆∆Τ σχετικά µε την οργάνωση, 

διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας του ∆∆Τ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον 

επόµενο πίνακα: 
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Ρόλος Απαίτηση 
συµµόρφωσης

Τυπικές αρµοδιότητες 

Ιδιοκτήτης 
(owner)/ 
Επιτελικός 
υπεύθυνος του 
∆∆Τ 

Υποχρεωτικά • H διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του ∆∆Τ. 
• Η µέριµνα για τη διασφάλιση των τεχνικών και 

ανθρώπινων πόρων για τη διαχείριση και την 
υποστήριξη της λειτουργίας του ∆∆Τ. 

• Η έγκριση σηµαντικών αλλαγών στη δοµή, 
περιεχόµενο και υπηρεσίες του ∆∆Τ. 

• Ο καθορισµός των στρατηγικών στόχων του 
φορέα σχετικά µε το ∆∆Τ, σε συνεργασία µε την 
ηγεσία του φορέα. 

• Ο καθορισµός της στρατηγικής και η προώθηση 
του ∆∆Τ σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χρήστες.  

Τεχνικός 
Υπεύθυνος 

Υποχρεωτικά • Κατά τις φάσεις ανάλυσης και σχεδιασµού του 
∆∆Τ, η έγκριση των λειτουργικών και τεχνικών 
απαιτήσεων, καθώς και η έγκριση του σχεδιασµού 
του ∆∆Τ. 

• Κατά τη φάση ανάπτυξης του ∆∆Τ, η 
παρακολούθηση της προόδου των σταδίων 
υλοποίησης και η επικύρωση των αποτελεσµάτων 
των δοκιµών ελέγχου και αποδοχής του ∆∆Τ. 

• Κατά τη φάση λειτουργίας του ∆∆Τ, η 
παρακολούθηση της εύρυθµης λειτουργίας του 
∆∆Τ σε καθηµερινή βάση, ο εντοπισµός και 
αποκατάσταση προβληµάτων και δυσλειτουργιών, 
η ανάλυση των στοιχείων επισκεψιµότητας και η 
παρουσίασή τους στον Επιτελικό Υπεύθυνο του 
∆∆Τ και τη ∆ιοίκηση του φορέα, η αξιολόγηση της 
λειτουργίας του ∆∆Τ, καθώς και η συνεχής 
βελτίωση των λειτουργιών του ∆∆Τ και των 
υπηρεσιών που παρέχονται µέσω αυτού. 

Άλλοι ρόλοι 
σχετικά µε τη 
διαχείριση και 
υποστήριξη της 
λειτουργίας του 
∆∆Τ (π.χ. Οµάδα 
ανάπτυξης & 
συντήρησης, 
διαχειριστής) 

Υποχρεωτικά • Η διαχείριση των συστηµάτων (υλικό και 
λογισµικό). 

• Η διαχείριση των χρηστών. 
• Η ασφάλεια του ∆∆Τ. 
• Η ανάλυση των αρχείων καταγραφής (log files). 
• Ο εντοπισµός και η αποκατάσταση προβληµάτων 

και δυσλειτουργιών. 
• Η τήρηση στοιχείων επισκεψιµότητας του ∆∆Τ και 

η εξαγωγή κατάλληλων αναφορών. 
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Ρόλος Απαίτηση 
συµµόρφωσης

Τυπικές αρµοδιότητες 

Υπεύθυνος 
Περιεχοµένου και 
Υπηρεσιών 

Υποχρεωτικά • Η εγκυρότητα και ποιότητα του πληροφοριακού 
υλικού που περιέχει ο ∆Τ. 

• Η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 
παρέχει ο φορέας µέσω του διαδικτυακού του 
τόπου. 

• Η συνεχής ανανέωση του περιεχοµένου του ∆∆Τ. 
• Η παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών για τον 

τρόπο χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 
εν γένει τις λειτουργίες του ∆∆Τ. 

• Η συνεργασία µε τις οργανωτικές µονάδες του 
φορέα στις οποίες υπάγονται οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται ηλεκτρονικά µέσω του ∆∆Τ. 

• Η συνεργασία µε κάθε στέλεχος ή µονάδα του 
φορέα που εµπλέκεται στη διαδικασία 
παρουσίασης περιεχοµένου στο ∆∆Τ του φορέα. 

• Η συνεργασία µε τον Τεχνικό Υπεύθυνο του ∆∆Τ 
για θέµατα που επηρεάζουν τη διάθεση 
περιεχοµένου και υπηρεσιών µέσω του ∆∆Τ. 

Ιδιοκτήτης 
περιεχοµένου ή 
υπηρεσίας  

Υποχρεωτικά ∆ιασφάλιση της ακρίβειας, εγκυρότητας, ποιότητας και 
ασφάλειας του περιεχοµένου ή της υπηρεσίας που 
παρουσιάζεται στο ∆∆Τ. 

Νοµικός 
σύµβουλος 

Προαιρετικά • Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για κατάλληλες 
θεσµικές ρυθµίσεις που να επιτρέπουν και να 
νοµιµοποιούν την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µέσω του ∆∆Τ του 
φορέα.  

• Τεκµηρίωση της εγκυρότητας των στοιχείων που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους χρήστες των 
υπηρεσιών του ∆∆Τ (π.χ. online υποβολή 
δικαιολογητικών). 

• Τεκµηρίωση της εγκυρότητας των προϊόντων των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. εγκυρότητα 
ηλεκτρονικά εκδιδόµενης βεβαίωσης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας). 

• Προστασία προσωπικών δεδοµένων (π.χ. χρήση 
προσωπικών στοιχείων για τη χορήγηση 
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, πολιτικές 
αποθήκευσης και διαχείρισης προσωπικών 
στοιχείων). 

• Παροχή διευκρινίσεων ή απάντηση ερωτήσεων 
των χρηστών του ∆∆Τ για θέµατα αρµοδιότητάς 
του. 

 

Ανάλογα µε την κατηγορία του φορέα, το χαρακτήρα του ∆∆Τ (παροχή περιεχοµένου ή/ και 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς και την επάρκεια της στελέχωσης της Μονάδας 

Πληροφορικής του, οι παραπάνω ρόλοι µπορούν να ανατεθούν, ενδεικτικά, σε στελέχη του 

φορέα σύµφωνα µε τις παρακάτω παραµέτρους: 

• Φορείς που δεν παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (επιπέδων 3 και 4) µέσω του ∆∆Τ και 

παρέχουν (µε µη ηλεκτρονικό τρόπο) µικρό αριθµό υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις: 
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♦ Τεχνικός Υπεύθυνος και Υπεύθυνος Περιεχοµένου και Υπηρεσιών: Προϊστάµενος 

Μονάδας Πληροφορικής. 

♦ Ιδιοκτήτης περιεχοµένου: Τα στελέχη ή οι µονάδες του φορέα. 

• Φορείς που δεν παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (επιπέδων 3 και 4) µέσω του ∆∆Τ και 

παρέχουν (µε µη ηλεκτρονικό τρόπο) µεγάλο αριθµό υπηρεσιών σε πολίτες και 

επιχειρήσεις:  

♦ Τεχνικός Υπεύθυνος: Προϊστάµενος Μονάδας Πληροφορικής. 

♦ Υπεύθυνος Περιεχοµένου και Υπηρεσιών: Στέλεχος ∆/νσης ∆ιοίκησης, ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης ή άλλης ∆/νσης µε αντίστοιχες αρµοδιότητες. 

♦ Ιδιοκτήτης περιεχοµένου: Τα στελέχη ή οι µονάδες του φορέα. 

Εάν η Μονάδα Πληροφορικής των φορέων αυτών διαθέτει επαρκή στελέχωση, κάποιο 

στέλεχος µπορεί να οριστεί ως διαχειριστής του ∆∆Τ. 

• Φορείς που παρέχουν µικρό αριθµό ηλεκτρονικών υπηρεσιών (επιπέδων 3 και 4) µέσω του 

∆∆Τ και δεν παρέχουν (µε µη ηλεκτρονικό τρόπο) µεγάλο αριθµό υπηρεσιών σε πολίτες και 

επιχειρήσεις: 

♦ Τεχνικός Υπεύθυνος: Προϊστάµενος Μονάδας Πληροφορικής. 

♦ Υπεύθυνος Περιεχοµένου και Υπηρεσιών: Στέλεχος ∆/νσης ∆ιοίκησης, ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης ή άλλης ∆/νσης µε αντίστοιχες αρµοδιότητες. 

♦ Ιδιοκτήτης περιεχοµένου/ υπηρεσίας: Τα στελέχη ή οι µονάδες του φορέα. 

♦ Νοµικός σύµβουλος: Στέλεχος του φορέα µε σχετικές γνώσεις ή αξιοποίηση νοµικών 

υπηρεσιών εποπτεύοντος φορέα. 

Εάν η Μονάδα Πληροφορικής των φορέων αυτών διαθέτει επαρκή στελέχωση, κάποιο 

στέλεχος µπορεί να οριστεί ως διαχειριστής του ∆∆Τ. 

• Φορείς που παρέχουν µεγάλο αριθµό ηλεκτρονικών υπηρεσιών (επιπέδων 3 και 4) µέσω 

του ∆∆Τ σε πολίτες και επιχειρήσεις: 

♦ Τεχνικός Υπεύθυνος: Προϊστάµενος Μονάδας Πληροφορικής. 

♦ Οµάδα ανάπτυξης & συντήρησης ∆∆Τ: Στελέχη της Μονάδας Πληροφορικής. 

♦ ∆ιαχειριστής(ές) ∆∆Τ: Μέλος της οµάδας ανάπτυξης & συντήρησης ∆∆Τ. 

♦ Υπεύθυνος Περιεχοµένου και Υπηρεσιών: Στέλεχος ∆/νσης ∆ιοίκησης, ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης ή άλλης ∆/νσης µε αντίστοιχες αρµοδιότητες. 

♦ Ιδιοκτήτης περιεχοµένου/ υπηρεσίας: Τα στελέχη ή οι µονάδες του φορέα. 

♦ Νοµικός σύµβουλος: Στέλεχος του γραφείου νοµικού συµβούλου ή νοµικός σύµβουλος 

του φορέα. 
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Ο ρόλος του επιτελικού υπευθύνου/ ιδιοκτήτη του ∆∆Τ που δεν εµφανίζεται στις παραπάνω 

περιπτώσεις προτείνεται να αποδίδεται σε στελέχη επιπέδου ∆ιευθυντή ή Γενικού ∆ιευθυντή 

για µεγάλους φορείς ή σε υψηλότερα στελέχη (π.χ. Αντιδήµαρχο, Αντινοµάρχη, Υποδιοικητή) 

για µικρότερους φορείς. Σε όποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν εµφανίζεται κάποιος 

ρόλος, η θέσπισή του από το φορέα δεν θεωρείται απαραίτητη. 
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3.3 ∆οµή και Οργάνωση ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

3.3.1 Ονοµατοδοσία ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

3.3.1.1 Ονοµασία χώρου 

Κατά την επιλογή ονόµατος χώρου, οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης πρέπει να ακολουθούν 

τον «Κανονισµό ∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη 

.gr» της ΕΕΤΤ (Απόφαση ΕΕΤΤ 351/76, ΦΕΚ 717/Β/27-5-2005), όπως αυτός δηµοσιεύεται στον 

ιστοχώρο της ΕΕΤΤ: 

http://www.eett.gr/opencms/sites/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/. 

[ΚΥ.6] Η ακριβής ονοµατοδοσία (Domain Name) ενός ∆ηµόσιου ∆ιαδικτυακού Τόπου θα 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εγκρίνεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή (Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων – ΕΕΤΤ) και να είναι σύµφωνη µε τον «Κανονισµό 

∆ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (domain names) µε κατάληξη .gr» της 

ΕΕΤΤ, όπως αυτός ισχύει. 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 και το Παράρτηµα Γ του Κανονισµού: 

[KΠ.2] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αιτούνται την εκχώρηση 

Ονόµατος Χώρου στο χώρο 2ου επιπέδου .gov.gr για νέους διαδικτυακούς τόπους, 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον Κανονισµό της ΕΕΤΤ. 

Βάσει του παραπάνω, οι ∆∆Τ αποκτούν όνοµα τριών επιπέδων (www.name.gov.gr), όπου µόνο 

το 3ο επίπεδο (‘name’) είναι µεταβλητό. Παραδείγµατα τέτοιων ονοµάτων για κυβερνητικούς 

φορείς είναι ο ∆∆Τ των ΚΕΠ (www.kep.gov.gr) και οι διαδικτυακοί τόποι των Περιφερειών, 

όπως αυτός της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (www.ditikiellada.gov.gr). 

[ΚΜ.1] Για τους υφιστάµενους διαδικτυακούς τόπους των φορέων της δηµόσιας διοίκησης 

που δεν έχουν όνοµα τριών επιπέδων και κατάληξη .gov.gr ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ η σταδιακή 

µετάπτωση των ονοµάτων τους στο χώρο 2ου επιπέδου .gov.gr. 

Η µετάπτωση των ονοµάτων των ∆∆Τ στο χώρο 2ου επιπέδου .gov.gr µπορεί να γίνεται κατά 

την ανανέωση του ονόµατος χώρου, πριν το χρόνο λήξης ισχύος του (Expiration Date) σε 

συνεννόηση µε τον καταχωρητή του ονόµατος χώρου. Η λήξη ισχύος του υφιστάµενου 

ονόµατος ενός ∆∆Τ (και γενικά κάθε διαδικτυακού τόπου µε την κατάληξη .gr) µπορεί να 

βρεθεί µέσω των ιστοσελίδων των περισσότερων καταχωρητών ονοµάτων χώρου ή µέσω της 

υπηρεσίας Web whois της ΕΕΤΤ (https://grweb.ics.forth.gr/Whois?lang=el). Μέσω της ίδιας 

υπηρεσίας µπορεί να ελεγχθεί και η διαθεσιµότητα ενός νέου ονόµατος χώρου. 

Κατά την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού τόπου, ένας δηµόσιος φορέας ενδέχεται να βρεθεί 

αντιµέτωπος µε το γεγονός το επιθυµητό όνοµα χώρου να είναι ήδη δεσµευµένο και να µην 

είναι εφικτή η χρήση του. 
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[KΠ.3] Σε περίπτωση που το επιθυµητό όνοµα χώρου είναι δεσµευµένο από το φορέα και 

φιλοξενεί ένα άλλο ∆ιαδικτυακό Τόπο του φορέα, οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ αιτούνται την εκχώρηση Ονόµατος Χώρου της µορφής 

egov.name.gov.gr, όπου ‘name’ είναι το επιθυµητό όνοµα χώρου. 

Έτσι, αν ένας φορέας, π.χ. ένας ∆ήµος, αναπτύσσει ένα νέο διαδικτυακό τόπο και επιθυµεί, 

σύµφωνα µε τους παραπάνω κανόνες, να καταχωρήσει το όνοµα χώρου www.name.gov.gr, το 

οποίο όµως είναι δεσµευµένο και φιλοξενεί, για παράδειγµα, ένα διαδικτυακό τόπο του φορέα 

µε γενικές πληροφορίες, ο φορέας θα πρέπει να αιτηθεί την εκχώρηση του ονόµατος 

egov.name.gov.gr. Ο συγκεκριµένος κανόνας βρίσκει εφαρµογή ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που 

οι φορείς δεν επιθυµούν την εκτέλεση αλλαγών στον υφιστάµενο διαδικτυακό τους τόπο, ώστε 

να είναι σύµφωνος µε το ΠΠ-∆∆Τ, ή δεν επιτρέπεται να προβούν σε αλλαγές, για παράδειγµα 

όταν ο διαδικτυακός τόπος έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων και 

πρέπει να διατηρηθεί για κάποιο χρονικό διάστηµα. 

[KΠ.4] Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότεροι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε 

την ίδια επίσηµη ονοµασία, οι φορείς ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αιτούνται την εκχώρηση 

Ονόµατος Χώρου, το οποίο θα φέρει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ικανό να 

προσδιορίσει µονοσήµαντα το φορέα-κάτοχο του ∆∆Τ. 

Ο Κανόνας αυτός ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ εφαρµόζεται και στην περίπτωση που οι επίσηµες 

ονοµασίες δύο ή περισσοτέρων φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν είναι ακριβώς 

ίδιες αλλά διαφέρουν ελάχιστα µεταξύ τους. 

Τέτοιες περιπτώσεις αναµένεται να εντοπιστούν ιδιαίτερα σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΟΤΑ Α’ βαθµού). Για παράδειγµα, υπάρχουν δύο ∆ήµοι µε την επίσηµη επωνυµία ‘∆ήµος 

Φιλοθέης’, ένας στο Νοµό Αττικής και ένας στο Νοµό Άρτας. Στην περίπτωση αυτή, η 

εφαρµογή του παραπάνω κανόνα, µε την προσθήκη του νοµού στον οποίο βρίσκεται κάθε 

∆ήµος, θα οδηγούσε στην εκχώρηση των ονοµάτων χώρου www.filotheiattikis.gov.gr και 

www.filotheiartas.gov.gr αντίστοιχα. Οµοίως, στην περίπτωση των ∆ήµων Ορεινής Σερρών και 

Ορεινού Καβάλας, επειδή οι ονοµασίες των ∆ήµων διαφέρουν ελάχιστα, η εφαρµογή του 

παραπάνω κανόνα θα οδηγούσε στην εκχώρηση των ονοµάτων χώρου 

www.oreiniserrwn.gov.gr και www.oreinoskavalas.gov.gr. 

Από την εφαρµογή των παραπάνω κανόνων εξαιρούνται διαδικτυακοί τόποι ή πύλες ειδικού 

χαρακτήρα που ανήκουν σε φορείς της δηµόσιας διοίκησης αλλά δεν αποτελούν τον επίσηµο 

διαδικτυακό τους τόπο. 

[KΠ.5] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για διαδικτυακούς τόπους ή πύλες που 

εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς ή περιλαµβάνουν ειδική θεµατολογία και δεν 

αποτελούν τον επίσηµο διαδικτυακό τους τόπο, ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ αιτούνται την 

εκχώρηση Ονόµατος Χώρου που να αντανακλά το σκοπό ή τη θεµατολογία των 

συγκεκριµένων διαδικτυακών τόπων και πυλών. 



 

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας 

 

PLANET – ΕΠΙΣΕΥ - ATC 
Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

Έκδοση 3.00 32 

 

Παραδείγµατα τέτοιων τόπων αποτελούν ο διαδικτυακός τόπος της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

∆ιαρκούς Κώδικα Νοµοθεσίας (ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ), www.e-themis.gov.gr, που ανήκει στο Υπουργείο 

Εσωτερικών χωρίς όµως να αποτελεί τον επίσηµο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 

(www.ypes.gr) και περιλαµβάνει πληροφορίες νοµικού περιεχοµένου, καθώς και διαδικτυακοί 

τόποι που σχετίζονται µε συγκεκριµένες εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα (π.χ. φεστιβάλ 

που οργανώνονται από φορείς της δηµόσιας διοίκησης) ή σηµαντικά αθλητικά γεγονότα που 

διεξάγονται στην Ελλάδα και χρήζουν προβολής. 

3.3.1.2 Γλώσσα 

Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό της ΕΕΤΤ είναι πλέον (από 4-7-2005) δυνατή η 

καταχώρηση ονοµάτων χώρου (domain names), µε µεταβλητό πεδίο που αποτελείται από 

ελληνικούς χαρακτήρες. Ωστόσο, η χρήση ονοµάτων χώρου µε ελληνικούς χαρακτήρες πρέπει 

να γίνεται µε προσοχή, καθώς η ΕΕΤΤ θέτει περιορισµούς στη χρήση τους. 

[ΚΥ.7] Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτουν τουλάχιστον ένα όνοµα χώρου 

µε αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου (Α-Ζ, a-z, 0-9), π.χ. 

www.name.gr. 

[ΚΥ.8] Στα ονόµατα χώρου των ∆∆Τ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιούνται λατινικοί και 

ελληνικοί χαρακτήρες στο ίδιο επίπεδο, π.χ. www.onoµα.gr 

[KΠ.6] Οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αιτούνται, εκτός από την 

εκχώρηση ονόµατος χώρου µε αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του λατινικού 

αλφαβήτου, την εκχώρηση ονόµατος χώρου και µε αλφαριθµητικούς χαρακτήρες του 

ελληνικού αλφαβήτου (Α-Ω, α-ω, 0-9) π.χ. www.ονοµα.gr. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ένας φορέας που θα αιτηθεί την εκχώρηση του ονόµατος χώρου 

www.name.gr προτείνεται να αιτηθεί ταυτόχρονα και την εκχώρηση του ονόµατος 

www.ονοµα.gr. 

3.3.1.3 Τρόπος γραφής ονόµατος χώρου 

Κατά τη διαδικασία επιλογής ονοµάτων χώρου, οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έχουν 

πληθώρα επιλογών, οι οποίες περιλαµβάνουν: 

• Απόδοση ονόµατος φορέα µε χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου (transliteration) ή 

µετάφραση ονόµατος φορέα στην αγγλική γλώσσα (π.χ. koinwniathsplhroforias ή 

infosociety). 

• Γραφή του ονόµατος του φορέα σε πλήρη ή σε συντετµηµένη µορφή (π.χ. ktpae ή 

koinwniathsplhroforias). 

• Χρήση ή µη συνθετικών που φανερώνουν τη φύση του φορέα (π.χ. yp ή min για 

Υπουργεία, gs ή gg για Γενικές Γραµµατείες, cityof… για ∆ήµους). 
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Έτσι, αν συνυπολογιστούν και οι συνδυασµοί των παραπάνω επιλογών, είναι προφανές ότι η 

εύρεση του ∆Τ ενός φορέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση.  

[ΚΥ.9] Το µεταβλητό πεδίο των ονοµάτων χώρου που αιτούνται οι φορείς της δηµόσιας 

διοίκησης (εκτός ΟΤΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ταυτίζεται µε την επίσηµη απόδοση της επωνυµίας 

του φορέα στην αγγλική γλώσσα. Η απόδοση της ελληνικής επωνυµίας του φορέα µε 

χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποφεύγεται. 

[KΠ.7] Εάν η επίσηµη απόδοση της επωνυµίας του φορέα στην αγγλική γλώσσα 

περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό χαρακτήρων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ επιλέγεται κάποια 

συντετµηµένη µορφή αυτής. Η συντετµηµένη µορφή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ευρέως 

γνωστή.  

Η εφαρµογή των παραπάνω κανόνων στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης θα οδηγούσε στην αίτηση εκχώρησης του ονόµατος www.gsc.gr (General 

Secretariat for Commerce) και όχι του ονόµατος www.gge.gr. Ωστόσο, σύµφωνα και µε τους 

κανόνες της προηγούµενης ενότητας («Γλώσσα»), θα έπρεπε επιπλέον να υποβληθεί αίτηση 

εκχώρησης και του ονόµατος www.γγε.gr. 

Για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βάσει του άρθρου 8 του Κανονισµού της ΕΕΤΤ, 

δεσµεύονται στην ονοµαστική πτώση στην πεζή άτονη µορφή τους και στην αντίστοιχη µορφή 

µε λατινικούς χαρακτήρες και εκχωρούνται σε αυτούς οι γεωγραφικοί όροι που 

περιλαµβάνονται στο σχέδιο Καποδίστριας, σύµφωνα µε τους κανόνες αντιστοίχησης που 

ορίζονται στο Παράρτηµα Λ του Κανονισµού. 

[ΚΥ.10] Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αιτούνται ονόµατα χώρου, τα 

οποία είναι σύµφωνα µε την επίσηµη ονοµασία τους που περιλαµβάνεται στο σχέδιο 

‘Καποδίστριας’. Τα ονόµατα χώρου των ΟΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι στην ονοµαστική 

πτώση στην πεζή άτονη µορφή τους (για ονόµατα στην ελληνική γλώσσα) και στην 

αντίστοιχη µορφή µε λατινικούς χαρακτήρες, σύµφωνα µε τους κανόνες 

αντιστοίχησης που ορίζονται στο Παράρτηµα Λ του Κανονισµού της ΕΕΤΤ. 

[ΚΥ.11] Εάν η επίσηµη ονοµασία ενός φορέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση των ΟΤΑ, περιλαµβάνει κάποιο συνθετικό όπως ‘νέο’, ‘παλαιό’, ‘µικρό’, 

‘µεγάλο’, ‘άγιος’ σε οποιοδήποτε γένος, το συνθετικό αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διατηρείται 

στο όνοµα χώρου που αιτείται ο φορέας. Το συνθετικό ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαχωρίζεται 

από το υπόλοιπο όνοµα µε κάποιον ειδικό χαρακτήρα (π.χ. ‘-’, ‘_’). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου Κρήτης, δεδοµένου ότι 

υπάρχει ∆ήµος µε την ίδια ονοµασία και στο Νοµό Αττικής, θα πρέπει να αιτηθεί την εκχώρηση 

του ονόµατος χώρου www.agiavarvarairakleioy.gov.gr. 
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[KΠ.8] Οι ∆Τ των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ έχουν στο όνοµα 

χώρου τους κάποιο συνθετικό που να φανερώνει τη φύση τους: 

• ‘min’ (ή ‘υπ’ για το ελληνικό όνοµα) για τα Υπουργεία 

• ‘gs’ (ή ‘γγ’ για το ελληνικό όνοµα) για τις Γενικές Γραµµατείες των Υπουργείων 

Το συνθετικό αυτό ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ακολουθείται από το όνοµα του φορέα, χωρίς 

να παρεµβάλλεται άλλος χαρακτήρας ή συνθετικό (π.χ. minjustice.gov.gr και όχι 

minofjustice.gov.gr ή min-justice.gov.gr. 

[ΚΜ.2] Για τα ονόµατα χώρου άλλων κατηγοριών φορέων, εκτός Υπουργείων και Γενικών 

Γραµµατειών, ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ η χρήση των παρακάτω συνθετικών που φανερώνουν τη 

φύση των φορέων: 

• ‘reg’ (ή ‘περ’ για το ελληνικό όνοµα) για τις Περιφέρειες 

• ‘pref’ (ή ‘νοµ’ για το ελληνικό όνοµα) για τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

• ‘city’ (ή ‘δήµος’ για το ελληνικό όνοµα) για τους ΟΤΑ Α’ βαθµού 

[ΚΥ.12] Η διαφοροποίηση µεταξύ µικρών ή κεφαλαίων λατινικών ή άτονων ελληνικών 

χαρακτήρων και µικρών ή κεφαλαίων τονισµένων ελληνικών χαρακτήρων (π.χ. 

µατινα.gr, MATINA.GR, µατίνα.gr, ΜΑΤΊΝΑ.GR) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποφεύγεται. 

3.3.1.4 Μέγεθος ονόµατος χώρου 

Το µέγεθος του ονόµατος χώρου ενός φορέα είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο από το οποίο 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η δυνατότητα εύκολου εντοπισµού του διαδικτυακού του τόπου. 

Έτσι, οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης πρέπει να επιλέξουν ονόµατα χώρου, τα οποία 

συνδέονται εύκολα µε το φορέα, δεν διαθέτουν πολύπλοκη γραφή και δεν είναι ιδιαίτερα 

µακροσκελή (σε πλήθος χαρακτήρων) ώστε να περιορίζονται οι πιθανότητες λανθασµένης 

γραφής τους από τους χρήστες. 

[ΚΥ.13] Τα ονόµατα χώρου των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι από 3 έως 

60 χαρακτήρες (χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η κατάληξη.gr). 

[KΠ.9] Τα ονόµατα χώρου των δηµόσιων διαδικτυακών τόπων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ µην 

ξεπερνούν σε συνολικό µέγεθος τους 30 χαρακτήρες (συµπεριλαµβάνοντας το 

πρόθεµα www και την όποια κατάληξη π.χ. .gr ή .gov.gr). 

3.3.2 Εικαστική παρουσίαση 

Η δηµιουργία ενός διαδικτυακού τόπου δεν αποτελεί απλή µετατροπή σε γλώσσα HTML και 

online παρουσίαση του περιεχοµένου των γραπτών εγγράφων ενός φορέα. Ένα υπερβολικά 

σύνθετο έγγραφο στο χαρτί δεν µπορεί να µεταφερθεί εύκολα σε έναν ιστοχώρο ενώ οι 

διαθέσιµες τεχνικές δόµησης και δηµοσίευσης περιεχοµένου στο ∆ιαδίκτυο διαφέρουν από τις 

αντίστοιχες που χρησιµοποιούνται στα φυσικά έγγραφα. Βασική αρχή που πρέπει να 



 

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας 

 

PLANET – ΕΠΙΣΕΥ - ATC 
Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

Έκδοση 3.00 35 

 

ακολουθείται κατά το σχεδιασµό δικτυακών τόπων είναι η ενιαία παρουσίαση και αίσθηση του 

περιεχοµένου του τόπου (common look and feel), η οποία εξυπηρετείται από τη χρήση ενιαίων 

χαρακτηριστικών δόµησης, παρουσίασης και πλοήγησης στο σύνολο των σελίδων του 

διαδικτυακού τόπου. 

3.3.2.1 Χρώµατα και χρωµατικοί συνδυασµοί 

Κατά το σχεδιασµό ενός ∆∆Τ πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των χρωµάτων 

που χρησιµοποιούνται τόσο για την παρουσίαση του περιεχοµένου όσο και για το υπόβαθρο 

(φόντο) των ιστοσελίδων. Το ίδιο συµβαίνει και για την επιλογή των χρωµάτων που 

χρησιµοποιούνται στα διάφορα εικονίδια και τους συνδέσµους (links) που περιλαµβάνονται στο 

∆∆Τ. Η ατυχής επιλογή χρωµάτων και συνδυασµού αυτών µπορεί να αποβεί καταστροφική για 

το τελικό οπτικό αποτέλεσµα.  

[ΚΥ.14] Τα χρώµατα και οι χρωµατικοί συνδυασµοί που χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση 

του περιεχοµένου και το υπόβαθρο (φόντο) των ιστοσελίδων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ενιαία 

σε όλες τις σελίδες του ∆∆Τ. 

[ΚΥ.15] Τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση του περιεχοµένου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

παρέχουν επαρκή αντίθεση (contrast) σε σχέση µε το υπόβαθρο (φόντο) των 

ιστοσελίδων. 

[ΚΥ.16] Το περιεχόµενο ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ απεικονίζεται µε σκούρο χρώµα γραµµάτων 

ενώ το υπόβαθρο (φόντο) των ιστοσελίδων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ανοιχτόχρωµο. 

 

3.3.2.2 Γραµµατοσειρές 

Οι γραµµατοσειρές που χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση του περιεχοµένου ενός ∆∆Τ 

πρέπει να είναι ευανάγνωστες τόσο στην οθόνη όσο και κατά την εκτύπωση του περιεχοµένου. 

[KΠ.10] Για την παρουσίαση του περιεχοµένου ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η χρήση ευρέως 

διαδοµένων γραµµατοσειρών της οικογένειας «sans serif». 

Παραδείγµατα τέτοιων γραµµατοσειρών είναι οι γραµµατοσειρές Arial, Tahoma και Verdana. 

[KΠ.11] Οι επισκέπτες των ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µπορούν να αλλάξουν τις γραµµατοσειρές 

που χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση του περιεχοµένου ενός ∆∆Τ σύµφωνα µε 

τις δυνατότητες του φυλλοµετρητή που χρησιµοποιούν. 

Έτσι, οι επισκέπτες ενός ∆∆Τ µπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο εµφάνισης ενός ∆∆Τ 

επεµβαίνοντας σε παραµέτρους όπως το χρώµα του κειµένου και τη γραµµατοσειρά, καθώς και 

το υπόβαθρο της ιστοσελίδας ανάλογα µε τις δυνατότητες που προσφέρονται από το 

φυλλοµετρητή (browser) που χρησιµοποιούν για την πλοήγησή τους (π.χ. Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Netscape Navigator). 
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3.3.2.3 Εικονίδια 

Η χρήση εικονιδίων προσθέτει στην αισθητική εµφάνιση των ιστοσελίδων των διαδικτυακών 

τόπων και διευκολύνει την πλοήγηση. Ωστόσο, η χρήση τους πρέπει να γίνεται µε προσοχή 

τηρώντας ορισµένους βασικούς κανόνες, έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό και όχι το 

αντίθετο αποτέλεσµα. 

[ΚΥ.17] Τα εικονίδια που χρησιµοποιούνται σε ένα ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ίδια και να 

συµπεριφέρονται ενιαία σε όλες τις σελίδες του ∆∆Τ. 

Έτσι, εάν σε ένα ∆∆Τ χρησιµοποιούνται εικονίδια για τη σήµανση των κατηγοριών του 

περιεχοµένου και των υπηρεσιών του ή ως σύνδεσµοι σε επόµενες σελίδες (π.χ. κουµπιά 

«Επόµενη σελίδα», «Σελίδα 2 από 4»), τα εικονίδια αυτά πρέπει να φέρουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά (χρώµα, µέγεθος, λειτουργικότητα) σε όλες τις σελίδες του ∆∆Τ. 

[ΚΥ.18] Το µέγεθος των εικονιδίων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ανάλογο του σκοπού χρήσης τους, 

καθώς και της θέσης τους. 

Για παράδειγµα, εάν τα εικονίδια επισηµαίνουν τις κατηγορίες περιεχοµένου του ∆∆Τ και 

προηγούνται της ονοµασίας των κατηγοριών (π.χ.  Οργανόγραµµα Φορέα), το µέγεθος των 
εικονιδίων δεν πρέπει να είναι τόσο µεγάλο ώστε να αποσπά την προσοχή του επισκέπτη. 

[ΚΥ.19] Τα εικονίδια ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνοδεύονται από λεκτική περιγραφή, η οποία θα 

χρησιµοποιείται είτε ως επιπρόσθετος τρόπος περιγραφής της εικόνας (floating text) 

είτε ως εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτό να ή 

επιλέγεται να µην εµφανιστεί µια εικόνα από το φυλλοµετρητή. Η χρήση της λεκτικής 

περιγραφής µιας εικόνας από –αυτόµατα- συστήµατα αφήγησης του περιεχοµένου 

ενός ∆∆Τ σε χρήστες µε προβλήµατα όρασης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουθεί τις σχετικές 

Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού. 

Οι απαιτήσεις συµµόρφωσης µε τις Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του 

Ιστού περιγράφονται στην ενότητα 3.3.4 «Προσβασιµότητα». 

3.3.2.4 Σύνδεσµοι 

Η χρήση συνδέσµων (links) σε ένα διαδικτυακό τόπο αποτελεί κοινή πρακτική για τη µετάβαση 

σε άλλα σηµεία του διαδικτυακού τόπου ή σε άλλους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Ο 

τρόπος παρουσίασης και η ονοµασία των συνδέσµων είναι σηµεία που οφείλουν να τύχουν 

προσοχής κατά το σχεδιασµό του ∆∆Τ. 

 

[ΚΥ.20] Το χρώµα που χρησιµοποιείται για την παρουσίαση των συνδέσµων (links) ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ είναι ενιαίο σε όλο το ∆∆Τ, να είναι ευδιάκριτο σε σχέση µε τα υπόλοιπα χρώµατα 

που χρησιµοποιούνται για το κείµενο ή το υπόβαθρο του ∆∆Τ και να αλλάζει όταν ο 

χρήστης επισκεφθεί το σηµείο στο οποίο οδηγεί ο σύνδεσµος. 
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[ΚΥ.21] Η ονοµασία των συνδέσµων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι αντιπροσωπευτική του περιεχοµένου 

στο οποίο οδηγεί ο σύνδεσµος. Γενικές ονοµασίες όπως «Κάντε click εδώ» ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ αποφεύγονται. 

Η µετατροπή τµήµατος µιας πρότασης του περιεχοµένου του ∆∆Τ σε σύνδεσµο που οδηγεί σε 

άλλη πηγή µε συναφές περιεχόµενο αποτελεί µία πολύ καλή πρακτική εφαρµογής του 

συγκεκριµένου κανόνα. 

[KΠ.12] Εάν ένας σύνδεσµος οδηγεί σε άλλο διαδικτυακό τόπο ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ αυτό ΝΑ είναι 

εµφανές στο χρήστη. 

Ένας πρακτικός τρόπος για να επιτευχθεί το παραπάνω, θα ήταν, για παράδειγµα, η χρήση 

διαφορετικού τρόπου σήµανσης του συνδέσµου όπως η υπογράµµισή του µε διακεκοµµένη 

γραµµή, διατηρώντας όµως το ίδιο χρώµα που χρησιµοποιείται και για τους υπόλοιπους 

συνδέσµους. 

3.3.2.5 Τρόπος και ύφος γραφής 

Ο τρόπος γραφής ενός κειµένου για το ∆ιαδίκτυο είναι διαφορετικός από τον τρόπο γραφής 

του ίδιου κειµένου για ένα έντυπο έγγραφο. Η ανάγνωση ιστοσελίδων εστιάζεται πολλές φορές 

στην ανάγνωση των βασικών στοιχείων ενός κειµένου και όχι στο σύνολο του περιεχοµένου 

αυτού. Επίσης, οι επισκέπτες ενός διαδικτυακού τόπου ‘κουράζονται’ από την ανάγνωση 

δυσνόητων ή µακροσκελών ιστοσελίδων. Βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά 

τη συγγραφή του περιεχοµένου των ιστοσελίδων ενός ∆∆Τ είναι:  

[ΚΥ.22] Το περιεχόµενο κάθε ιστοσελίδας ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

• είναι απλό και κατανοητό 

• έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του επισκέπτη 

• χρησιµοποιεί απλές εκφράσεις της ελληνικής γλώσσας 

• µην περιλαµβάνει ορθογραφικά, γραµµατικά ή συντακτικά λάθη 

• αποτελείται από µικρές σε µέγεθος προτάσεις 

• απευθύνεται σε όσο το δυνατόν ευρύτερο αναγνωστικό κοινό 

[ΚΥ.23] Η εκτενής χρήση δευτερευουσών προτάσεων, παθητικής φωνής και ιδιωµατισµών 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποφεύγεται. 

[KΠ.13] Το περιεχόµενο ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δοµείται σε µικρές παραγράφους ή 

κεφάλαια. Όπου αλλάζει η θεµατολογία του περιεχοµένου ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ 

προστίθεται σύντοµη επικεφαλίδα, που να αντικατοπτρίζει το περιεχόµενο που 

ακολουθεί, γραµµένη µε έντονους χαρακτήρες (bold). 
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3.3.2.6 Έκταση ιστοσελίδων 

Οι ιστοσελίδες πρέπει να είναι µικρές σε έκταση. Είναι προτιµότερο ένα κείµενο να 

παρουσιάζεται σε περισσότερες από µία ιστοσελίδες (µε τους κατάλληλους συνδέσµους µεταξύ 

τους) από το να παρουσιάζεται σε µία ιδιαίτερα µακροσκελή ιστοσελίδα. 

[KΠ.14] Η µετάβαση του επισκέπτη µιας σελίδας από την αρχή έως το τέλος της 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην απαιτεί περισσότερα από τρία κλικ στην κατακόρυφη ράβδο 

κύλισης (vertical scrolling bar). 

Αντίθετα µε την κατακόρυφη κύλιση στο περιεχόµενο των ιστοσελίδων ενός ∆∆Τ, η 

παρουσίαση του περιεχοµένου σε µέγεθος σελίδας που απαιτεί οριζόντια κύλιση δεν αποτελεί 

καλή πρακτική. 

[ΚΥ.24] Η οριζόντια κύλιση στο περιεχόµενο ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποφεύγεται. 

3.3.2.7 Μέγεθος ιστοσελίδων 

Ο χρόνος εµφάνισης των ιστοσελίδων παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην αποδοχή ενός 

διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες του. Οι ιστοσελίδες πρέπει να διατηρούνται µικρές σε 

µέγεθος ώστε να εµφανίζονται σε ελάχιστο χρόνο στους φυλλοµετρητές των επισκεπτών. 

[KΠ.15] Το µέγεθος της αρχικής σελίδας ενός ∆∆Τ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ µην ξεπερνά τα 200KB. 

[KΠ.16] Το µέγεθος των υπόλοιπων σελίδων ενός ∆∆Τ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ µην ξεπερνά τα 

250KB. 

Στα παραπάνω µεγέθη περιλαµβάνεται το σύνολο του περιεχοµένου που περιλαµβάνει µία 

σελίδα (κείµενα, φωτογραφίες, αρχεία flash κλπ.). 

3.3.2.8 Μορφοποίηση και παρουσίαση περιεχοµένου 

Για τη διασφάλιση ενός ενιαίου τρόπου παρουσίασης και αίσθησης του περιεχοµένου ενός 

διαδικτυακού τόπου (common look and feel) είναι απαραίτητη η χρήση τεχνολογίας Cascading 

Style Sheets (CSS). Ο µηχανισµός CCS επιτρέπει την ενσωµάτωση χρωµάτων, 

γραµµατοσειρών, χαρακτηριστικών παραγραφοποίησης και άλλων στοιχείων µορφοποίησης σε 

έγγραφα που απευθύνονται στο ∆ιαδίκτυο. Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν στη συνέχεια, 

λειτουργώντας ως template, να εφαρµοστούν σε όλες τις σελίδες ενός διαδικτυακού τόπου. 

[ΚΥ.25] Η µορφοποίηση του περιεχοµένου ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

γίνεται µε τη χρήση τεχνολογίας Cascading Style Sheets (CSS). 

Όσον αφορά την καθεαυτή εµφάνιση του περιεχοµένου ενός ∆∆Τ, πρέπει να είναι λιτή ώστε 

να µην κουράζεται ο επισκέπτης.  

[KΠ.17] Για τη µορφοποίηση και παρουσίαση του περιεχοµένου των ∆∆Τ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ 

αποφεύγεται η υπερβολική ή άσκοπη χρήση έντονων (bold) ή πλάγιων (italics) 
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χαρακτήρων. 

Εάν πολλές λέξεις σε µια ιστοσελίδα έχουν γραφτεί µε έντονους (bold) ή πλάγιους (italics) 

χαρακτήρες ώστε να δοθεί έµφαση σε αυτές, το αποτέλεσµα είναι ο χρήστης να µην µπορεί να 

εστιάσει την προσοχή του σε κάποιο σηµείο του κειµένου. Έτσι, επιτυγχάνεται το ακριβώς 

αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό του σκοπού χρήσης τους. 

[ΚΥ.26] Η χρήση υπογραµµίσεων (underline) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποφεύγεται κατά τη µορφοποίηση 

και παρουσίαση του περιεχοµένου των ∆∆Τ, ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση µε 

τους συνδέσµους (links) που περιλαµβάνονται στις ιστοσελίδες. 

Το παραπάνω προτείνεται για λόγους αναγνωσιµότητας των κειµένων, καθώς ο συνηθέστερος 

τρόπος παρουσίασης των συνδέσµων µιας ιστοσελίδας είναι µε υπογράµµιση της λέξης ή των 

λέξεων που απαρτίζουν το σύνδεσµο. 

[KΠ.18] Η χρήση τµηµάτων κειµένου που αναβοσβήνουν (blinking text) ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ 

αποφεύγεται. 

 

3.3.2.9 Χρήση ειδικών µορφών περιεχοµένου  

Οι ιστοσελίδες ενός διαδικτυακού τόπου µπορούν να περιλαµβάνουν, εκτός από κείµενα, 

πολλούς τύπους περιεχοµένου, όπως φωτογραφίες, αρχεία flash, banners, αρχεία κειµένου, 

ήχου, βίντεο ή άλλης πολυµεσικής µορφής για download. 

[ΚΥ.27] Η ενσωµάτωση στις ιστοσελίδες ενός ∆∆Τ µορφών περιεχοµένου εκτός από απλό 

κείµενο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνεται µε προσοχή και µόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Το 

υλικό αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενσωµατώνεται στο ∆∆Τ σε κατάλληλα συµπιεσµένη µορφή 

ώστε να µην επιβαρύνεται η ταχύτητα εµφάνισης των ιστοσελίδων. 

[ΚΥ.28] Τα πρότυπα των ειδικών µορφών περιεχοµένου ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι σύµφωνα 

µε το Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

(Ενότητα «Τεχνολογικά Πρότυπα»). 

 

3.3.3 ∆οµή και Περιεχόµενο ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

Στην ενότητα αυτή ορίζονται οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε τη δοµή των ∆∆Τ 

σε επίπεδο πληροφορίας, υπηρεσιών και εργαλείων. Οι απαιτήσεις αφορούν τόσο το ελάχιστο 

περιεχόµενο που πρέπει να περιλαµβάνεται σε κάθε ∆∆Τ όσο και οδηγίες σχετικά µε την 

κατασκευή του ∆∆Τ.  
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3.3.3.1 Αρχική σελίδα 

Η αρχική σελίδα (homepage) του ∆Τ ενός δηµόσιου φορέα είναι πολύ σηµαντική, καθώς 

δηµιουργεί την πρώτη εντύπωση στον επισκέπτη για το ∆∆Τ και το περιεχόµενό του. Έτσι, εάν 

η αρχική σελίδα δεν είναι καλοσχεδιασµένη, θέλει πολύ χρόνο για να εµφανιστεί πλήρως ή δεν 

είναι λειτουργική, ο επισκέπτης αποθαρρύνεται από την περαιτέρω χρήση του ∆∆Τ. 

[ΚΥ.29] Η αρχική σελίδα ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει:  

• το λογότυπο και την πλήρη επίσηµη επωνυµία του φορέα 

• ένα σύντοµο µήνυµα καλωσορίσµατος στο ∆∆Τ του φορέα 

• ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµούς τηλεφώνων και τηλεοµοιοτυπίας, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του φορέα 

Εναλλακτικά µε το τελευταίο σηµείο, τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα µπορεί να 

εµφανίζονται σε σχετική σελίδα «Επικοινωνία», η οποία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προσβάσιµη 

από εµφανές σηµείο της αρχικής σελίδας του ∆∆Τ. 

Επίσης, µέσω της αρχικής σελίδας του φορέα, ο επισκέπτης-χρήστης πρέπει να µπορεί εύκολα 

να εντοπίσει το περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες που τον αφορούν. Για το λόγο αυτό, η αρχική 

σελίδα πρέπει να περιλαµβάνει κατάλληλο αριθµό συνδέσεων στο υπόλοιπο περιεχόµενο του 

∆∆Τ. 

[ΚΥ.30] Η αρχική σελίδα ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει συνδέσµους (links) στο υπόλοιπο 

περιεχόµενο του ∆∆Τ:  

• Πληροφοριακό περιεχόµενο 

• Υπηρεσίες 

• Εργαλεία και µηχανισµούς αναζήτησης, πλοήγησης και επικοινωνίας 

καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους οµοειδών φορέων ή φορέων που παρέχουν 

αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Οι παραπάνω κατηγορίες είναι ενδεικτικές και ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναλύονται σε 

µεγαλύτερο επίπεδο λεπτοµέρειας. 

Εναλλακτικά ή συµπληρωµατικά µε το παραπάνω, η αρχική σελίδα ενός ∆∆Τ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνει συνδέσµους (links) στο υπόλοιπο περιεχόµενο του 

∆∆Τ βάσει του κοινού-στόχου κάθε τµήµατος περιεχοµένου ή υπηρεσίας, ενδεικτικά: 

Πολίτες, Επιχειρήσεις, Φορείς/ Οργανισµοί. 

Οι απαιτήσεις για το πληροφοριακό περιεχόµενο, τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που πρέπει να 

περιλαµβάνονται σε κάθε ∆∆Τ παρατίθενται στις ενότητες που ακολουθούν. 

[ΚΥ.31] Ο επισκέπτης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχει τη δυνατότητα µετάβασης στην αρχική σελίδα ενός 

∆∆Τ από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του ∆∆Τ. 
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Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι κάθε σελίδα του ∆∆Τ πρέπει να περιλαµβάνει σύνδεσµο (link) στην 

αρχική σελίδα του τόπου. 

 

3.3.3.2 Περιεχόµενο ιστοσελίδων διαδικτυακού τόπου 

Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στους διαδικτυακούς τους 

τόπους µία σειρά πληροφοριών σχετικά µε το φορέα και τις υπηρεσίες που παρέχει. 

[ΚΥ.32] Κάθε ∆ηµόσιος ∆ιαδικτυακός Τόπος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει:  

• το λογότυπο και την πλήρη επίσηµη επωνυµία του φορέα 

• οργανόγραµµα των υπηρεσιών του φορέα 

• σύντοµη παρουσίαση του φορέα 

• πληροφορίες για την ηγεσία/ διοίκηση του φορέα 

• νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία του φορέα και την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων του 

• πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας και τον τρόπο παροχής 

τους 

• νέα – ανακοινώσεις 

Εκτός από τις παραπάνω βασικές πληροφορίες, οι δηµόσιοι φορείς πρέπει να µεριµνούν για τη 

δηµοσίευση στους διαδικτυακούς τους τόπους κάθε στοιχείου που µπορεί να διευκολύνει την 

εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων µε αυτούς.  

[KΠ.19] Οι διαδικτυακοί τόποι των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 

περιλαµβάνουν: 

• τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ∆Τ 

• τις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται σχετικά µε τις υπηρεσίες του φορέα 

και τις απαντήσεις τους (FAQs) 

• συνδέσµους (links) ανακατεύθυνσης σε δηµόσιους διαδικτυακούς τόπους µε 

σχετικό περιεχόµενο 

• στοιχεία σχετικά µε την επισκεψιµότητα του διαδικτυακού τόπου ή/ και στοιχεία 

χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει 

Είναι επίσης σκόπιµο να περιλαµβάνουν στους ∆∆Τ διάφορες δυνατότητες επικοινωνίας των 

επισκεπτών µε τις υπηρεσίες του φορέα, καθώς και εργαλεία που διευκολύνουν την πλοήγηση 

στο περιεχόµενο του ∆∆Τ. Οι σχετικές απαιτήσεις για τα παραπάνω περιλαµβάνονται στις 

επόµενες ενότητες. 
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3.3.3.3 ∆οµή περιεχοµένου 

Η λειτουργία ενός διαδικτυακού τόπου απαιτεί τη δηµιουργία κατάλληλης δοµής, στην οποία 

θα αποθηκεύεται το περιεχόµενο του τόπου. Ο σχεδιασµός της δοµής αυτής µπορεί να 

επηρεάσει άµεσα τη λειτουργικότητα και την απόδοση του διαδικτυακού τόπου. Ο 

συνηθέστερος τρόπος που επιλέγεται για την οργάνωση του περιεχοµένου είναι η δοµή 

καταλόγων µε τη µορφή δέντρου. 

[ΚΥ.33] Η δοµή του περιεχοµένου του ∆ιαδικτυακού Τόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ χρησιµοποιεί δενδρική 

δοµή καταλόγων αντί για επίπεδη δοµή αρχείων. 

Σχετικό µε την αποτελεσµατικότητα της δενδρικής δοµής οργάνωσης του περιεχοµένου είναι ο 

τρόπος ανάπτυξής της κατά βάθος ή κατά πλάτος. Αν και τα σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης 

περιεχοµένου (Content Management Systems) έχουν πολύ µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και 

διαχείρισης ιεραρχιών τόσο σε βάθος όσο και σε πλάτος, η αποτελεσµατικότητα ενός 

διαδικτυακού τόπου βελτιώνεται µε τη χρήση δενδρικών δοµών που έχουν αναπτυχθεί κατά 

πλάτος. 

[KΠ.20] Οι δενδρικές δοµές που υποστηρίζουν τη διαχείριση του περιεχοµένου ενός δηµόσιου 
διαδικτυακού τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναπτύσσονται κατά πλάτος. 

Ένας άλλος πρακτικός κανόνας που συνιστάται να ακολουθείται κατά το σχεδιασµό της δοµής 

ενός ∆∆Τ είναι ο κανόνας των «τριών βηµάτων» (three clicks away rule).  

[KΠ.21] Η πρόσβαση στο περιεχόµενο και τις υπηρεσίες ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην απαιτεί περισσότερα από τρία κλικ. 

Με την εφαρµογή του παραπάνω κανόνα, ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση στο περιεχόµενο και 

τις υπηρεσίες ενός ∆∆Τ που τον ενδιαφέρουν, χωρίς να χρειάζεται να διατρέξει µεγάλο αριθµό 

κατηγοριών και υποκατηγοριών του δικτυακού τόπου. 

Μία άλλη ιδιαίτερα χρήσιµη πρακτική που διευκολύνει την πρόσβαση των χρηστών στο 

περιεχόµενο ενός ∆∆Τ είναι η δυνατότητα απευθείας µετάβασής τους σε διάφορα σηµεία της 

δοµής του ∆∆Τ, χωρίς να χρειάζεται να πλοηγηθούν µέσω πιθανών ενδιάµεσων κατηγοριών και 

υποκατηγοριών. Η πρακτική αυτή ονοµάζεται “bread crumbing” και χρησιµοποιείται από τους 

ιδιοκτήτες των ∆Τ ώστε να δείχνει στους χρήστες, ανά πάσα στιγµή, σε ποιο σηµείο της δοµής 

του ∆Τ βρίσκονται.  

[KΠ.22] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ εφαρµόζουν την τεχνική “bread 

crumbing”, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα µετάβασης των χρηστών σε ενδιάµεσα 

στάδια της δοµής ενός ∆∆Τ µε ένα click, χωρίς να χρειάζεται να µεταβούν έµµεσα σε 

αυτά µέσω των κατηγοριών και υποκατηγοριών περιεχοµένου του ∆∆Τ. 

Για παράδειγµα, η τεχνική “bread crumbing” χρησιµοποιείται στο ∆Τ του Πυροσβεστικού 

Σώµατος (www.fireservice.gr). Έτσι, εάν ένας χρήστης του συγκεκριµένου ∆Τ έχει µεταβεί 

στην ιστοσελίδα όπου αναφέρεται η νοµοθεσία σχετικά µε την Πυρασφάλεια και την 
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Πυροπροστασία υφιστάµενων κτιρίων, θα δει στην κορυφή της συγκεκριµένης σελίδας τη 

χαρακτηριστική αναφορά «Βρίσκεστε εδώ:  Κεντρική σελίδα  / Νοµοθεσία  / 
Πυροπροστασία / Υφιστάµενα κτίρια». Επιλέγοντας, κάποιο από τα ενδιάµεσα στάδια της 

συγκεκριµένης αναφοράς (π.χ. Νοµοθεσία, Πυροπροστασία), ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να µεταβεί άµεσα σε αυτό, χωρίς να απαιτείται να χρησιµοποιήσει τις κατηγορίες 

και υποκατηγορίες περιεχοµένου του ∆Τ που εµφανίζονται στο δεξί µέρος των σελίδων του ∆Τ.  

3.3.3.4 ∆ιαχείριση περιεχοµένου 

3.3.3.4.1 Συγγραφή & ενηµέρωση περιεχοµένου 

Η διαχείριση του περιεχοµένου του ∆∆Τ αποτελεί ευθύνη του Υπεύθυνου Περιεχοµένου και 

Υπηρεσιών του φορέα. Στη διαδικασία συγγραφής και ενηµέρωσης του περιεχοµένου 

εµπλέκονται ακόµα: 

• Οι µονάδες, ρόλοι ή στελέχη του φορέα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ή 

ανανέωση του περιεχοµένου και εγγυώνται την ακρίβεια, εγκυρότητα και ποιότητά του. 

• Ο Τεχνικός Υπεύθυνος που δηµοσιεύει το περιεχόµενο στο ∆∆Τ του φορέα. 

[ΚΥ.34] Το περιεχόµενο του ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ:  

• εξυπηρετεί τη στρατηγική του φορέα-ιδιοκτήτη του 

• έχει µία σαφή δοµή, η οποία διευκολύνει την πλοήγηση των χρηστών 

• είναι συνεπές στο ύφος και την ακρίβεια 

• επικοινωνεί αποτελεσµατικά τους στόχους του φορέα και να ικανοποιεί τις 

ανάγκες των χρηστών 

[ΚΥ.35] Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτει σαφώς προσδιορισµένη 

διαδικασία παροχής περιεχοµένου και υπηρεσιών µέσω του ∆∆Τ. Η διαδικασία αυτή 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουθείται τόσο κατά την αρχική δηµοσίευση όσο και κατά την 

ενηµέρωση/ συντήρηση του περιεχοµένου και των υπηρεσιών. Υπεύθυνος για την 

τήρηση της διαδικασίας είναι ο Υπεύθυνος Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του ∆∆Τ. 

Η διαδικασία αρχικής δηµοσίευσης ή ενηµέρωσης του περιεχοµένου του ∆∆Τ µπορεί να 

περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 

• Ο ‘ιδιοκτήτης’ του περιεχοµένου (µονάδα ή ρόλος του φορέα) προετοιµάζει το 

πληροφοριακό υλικό ή κάνει τροποποιήσεις σε υπάρχον περιεχόµενο. 

• Ο ‘ιδιοκτήτης’ του περιεχοµένου ενηµερώνει τον Υπεύθυνο Περιεχοµένου και Υπηρεσιών 

για την ύπαρξη νέου περιεχοµένου (ή την ανανέωση υπάρχοντος) που πρέπει να 

δηµοσιευτεί στο ∆∆Τ του φορέα. 

• Ο Υπεύθυνος Περιεχοµένου και Υπηρεσιών ελέγχει το περιεχόµενο και αφού το εγκρίνει το 

παραδίδει στον Τεχνικό Υπεύθυνο, ο οποίος θα αναλάβει τη δηµοσίευσή του στο ∆∆Τ του 
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φορέα. Το περιεχόµενο πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς οδηγίες σχετικά µε τη 

µορφοποίησή του (εάν απαιτούνται) και το σηµείο του ∆∆Τ στο οποίο θα παρουσιάζεται. 

• Ο Τεχνικός Υπεύθυνος δηµοσιεύει το περιεχόµενο στο ∆∆Τ του φορέα. 

Αντίστοιχη διαδικασία µπορεί να ακολουθηθεί και στην περίπτωση δηµοσίευσης µιας νέας 

υπηρεσίας του φορέα που θα παρέχεται ηλεκτρονικά µέσω του ∆∆Τ ή την πραγµατοποίηση 

αλλαγών σε µία υπάρχουσα υπηρεσία. Στην περίπτωση των υπηρεσιών µπορεί να απαιτείται 

επιπλέον η συνεργασία µε τους ‘ιδιοκτήτες’ ή διαχειριστές των πληροφοριακών συστηµάτων 

του φορέα που υποστηρίζουν την υπηρεσία. 

Σε κάθε περίπτωση, επιµέρους ενέργειες όπως συγγραφή ή µορφοποίηση περιεχοµένου µπορεί 

να ανατίθενται από τον αντίστοιχο Υπεύθυνο σε άλλα στελέχη του φορέα.  

Η παραπάνω διαδικασία είναι ενδεικτική και µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε την 

ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του ανθρώπινου δυναµικού του φορέα, καθώς και τις 

δυνατότητες που παρέχονται από την τεχνολογική υποδοµή του ∆∆Τ του φορέα, κυρίως όσον 

αφορά τις δυνατότητες του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management 

System) του ∆∆Τ (εφόσον υπάρχει τέτοιο σύστηµα). 

[ΚΥ.36] Οι συγγραφείς (‘ιδιοκτήτες’) περιεχοµένου του φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διασφαλίζουν ότι: 

• το περιεχόµενο είναι ορθό, επίκαιρο και εξυπηρετεί τους στόχους για τους 

οποίους αναπτύχθηκε 

• το περιεχόµενο είναι προσαρµοσµένο στο ύφος που καθορίζεται για τον ιστοχώρο 

• τα σηµεία επαφής (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλέφωνο) που περιλαµβάνονται 

σε αυτό ισχύουν 

• το περιεχόµενο αρχειοθετείται στα σηµεία που ορίζονται από τις διαδικασίες 

• το περιεχόµενο ανταποκρίνεται σε όλα τα εκδοτικά πρότυπα που έχει καθορίσει ο 

Υπεύθυνος Περιεχοµένου και Υπηρεσιών 

Ένα άλλο πολύ κρίσιµο θέµα σχετικά µε την προσθήκη ή την ανανέωση του περιεχοµένου ενός 

∆∆Τ είναι η ενηµέρωση άλλων φορέων που αναπαράγουν στους δικούς τους διαδικτυακούς 

τόπους, εν γνώσει του φορέα-ιδιοκτήτη του ∆∆Τ, µέρος του περιεχοµένου του ∆∆Τ. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος Περιεχοµένου και Υπηρεσιών του φορέα-κατόχου του 

περιεχοµένου οφείλει να ενηµερώσει για τις αλλαγές τους αντίστοιχους Υπεύθυνους 

Περιεχοµένου και Υπηρεσιών των φορέων που αναπαράγουν µέρος του περιεχοµένου. 

3.3.3.4.2 Αποθήκευση περιεχοµένου 

Ο τρόπος και τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση του περιεχοµένου που 

παρουσιάζεται στο ∆∆Τ ενός φορέα ποικίλλουν ανάλογα µε την τεχνολογική υποδοµή στην 

οποία στηρίζεται. Έτσι, το περιεχόµενο µπορεί να αποθηκεύεται σε σχεσιακές βάσεις 

δεδοµένων, δίκτυα αποθήκευσης (Storage Area Networks) ή ακόµα και στο σύστηµα αρχείων 

(file system).  
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[KΠ.23] Το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στο ∆∆Τ ενός φορέα ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 

αποθηκεύεται σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων. Παλαιότερες εκδόσεις του 

περιεχοµένου (οι οποίες δεν χρησιµοποιούνται πλέον αλλά τηρούνται για λόγους 

ιστορικότητας) ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ αποθηκεύονται σε άλλα µέσα/ συστήµατα.  

Η τήρηση της ιστορικότητας του περιεχοµένου ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 

εξετάζεται από τους φορείς σε συνδυασµό µε την πολιτική λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας που ακολουθεί κάθε φορέας (ενότητα 3.6.4). 

Εάν ένας ∆∆Τ δηµοσιεύει σε ηλεκτρονική µορφή πρότυπα έγγραφα που απαιτούνται για τη 

συναλλαγή µε το φορέα (π.χ. έντυπα αιτήσεων σε µορφή word ή pdf), στις βάσεις δεδοµένων, 

αντί των καθεαυτών αρχείων των εγγράφων, µπορεί να αποθηκεύεται µόνο ένας σύνδεσµος 

προς το σηµείο αποθήκευσης των εγγράφων, κυρίως για λόγους µεγέθους και απόδοσης των 

βάσεων δεδοµένων. 

[ΚΥ.37] Η ενηµέρωση ή προσθήκη νέου περιεχοµένου στο ∆∆Τ και γενικά κάθε ενέργεια 

τροποποίησης του περιεχοµένου και των υπηρεσιών που παρέχονται από το ∆∆Τ ενός 

φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καταγράφεται στα αρχεία καταγραφής (log files) του ∆∆Τ. 

 

[ΚΥ.38] Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ τηρεί αρχείο µε το περιεχόµενο που ήταν 

αναρτηµένο κάθε χρονική στιγµή στο ∆∆Τ (για εύλογο χρονικό διάστηµα). 

Εναλλακτικά µε το παραπάνω, ο φορέας αρκεί να είναι σε θέση να αναπαράγει το περιεχόµενο 

που ήταν αναρτηµένο κάθε χρονική στιγµή στο ∆∆Τ, µέσω των µηχανισµών διαχείρισης 

εκδόσεων (versioning) του περιεχοµένου που παρέχονται από το λογισµικό του ∆∆Τ. 

∆εδοµένου ότι το περιεχόµενο του ∆∆Τ ενός φορέα καθοδηγεί τις πράξεις των χρηστών 

σχετικά µε τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο φορέας, η τήρηση εκδόσεων του 

περιεχοµένου του ∆∆Τ είναι απαραίτητη ώστε να µπορεί να εντοπιστεί ανά πάσα στιγµή εάν 

µία λανθασµένη ή ελλιπής πράξη ενός χρήστη του ∆∆Τ οφείλεται σε δικό του λάθος ή σε 

λανθασµένο περιεχόµενο του ∆∆Τ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται περαιτέρω η εµπιστοσύνη 

των χρηστών προς το φορέα και το ∆∆Τ. 

3.3.3.4.3 Οργάνωση περιεχοµένου 

3.3.3.4.3.1 Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών 

Το περιεχόµενο ενός ∆∆Τ (πληροφοριακό υλικό και υπηρεσίες), προκειµένου να είναι 

διαχειρίσιµο και αξιοποιήσιµο τόσο από τον ίδιο το φορέα όσο και από άλλους φορείς πρέπει να 

είναι οργανωµένο σε θεµατικές κατηγορίες, κοινές για όλους τους φορείς της δηµόσιας 

διοίκησης). 

[ΚΥ.39] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ κατατάσσουν το πληροφοριακό υλικό 

και τις υπηρεσίες που παρέχουν µέσω του ∆∆Τ τους σε αντιπροσωπευτικές 
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κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ανήκουν στην ισχύουσα Λίστα 

Κυβερνητικών Κατηγοριών (GCL - Government Category List). 

Η ένταξη περιεχοµένου και υπηρεσιών σε κατηγορίες επιτρέπει τον ευκολότερο εντοπισµό τους 

ενώ, παράλληλα, αυξάνει το βαθµό οµοιογένειας των ∆∆Τ. 

Η τρέχουσα έκδοση της Λίστας Κυβερνητικών Κατηγοριών της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Γ. Η Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών συντηρείται, όπως και οι 

υπόλοιπες προδιαγραφές του ΠΠ-∆∆Τ, από το Φορέα ∆ιαχείρισης του Πλαισίου. 

Εάν ένας φορέας διαπιστώσει ότι οι ανάγκες του, σε επίπεδο κατηγοριών περιεχοµένου και 

υπηρεσιών, δεν καλύπτονται από την τρέχουσα έκδοση της Λίστας Κυβερνητικών Κατηγοριών 

µπορεί να αιτηθεί στο Φορέα ∆ιαχείρισης Πλαισίου την αναµόρφωση της Λίστας, υποβάλλοντας 

την κατάλληλη παρατήρηση µαζί µε την πρότασή του, σύµφωνα µε τη διαδικασία 

ανατροφοδότησης του Πλαισίου. 

Για παράδειγµα, έστω ότι το Πυροσβεστικό Σώµα επιθυµεί να κατατάξει στη Λίστα 

Κυβερνητικών Κατηγοριών την υπηρεσία «Χορήγηση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας», η 

οποία δίνεται από τη ∆ιαδικτυακή του Πύλη. Ο ιδιοκτήτης (κύριος) της υπηρεσίας, δηλαδή το 

στέλεχος που έχει υποδείξει ο φορέας ως υπεύθυνο για τη συγκεκριµένη υπηρεσία, θα πρέπει 

να ακολουθήσει τις παρακάτω ενέργειες: 

• Εντοπισµός της ισχύουσας έκδοσης της Λίστας Κυβερνητικών Κατηγοριών από το 

Ληξιαρχείο ∆ιαλειτουργικότητας ή άλλο σηµείο που θα υποδειχθεί από το Φορέα 

∆ιαχείρισης του Πλαισίου, π.χ. το διαδικτυακό τόπο www.e-gif.gov.gr. 

• Αναζήτηση της κατάλληλης κύριας κατηγορίας (επίπεδο 1) της Λίστας. Στην περίπτωση 

των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος, αυτή θα µπορούσε να είναι η κύρια 

κατηγορία «∆ηµόσια Τάξη και Άµυνα». 

• Αναζήτηση της κατάλληλης υποκατηγορίας (επίπεδο 2) της συγκεκριµένης κύριας 

κατηγορίας της Λίστας. Στην περίπτωση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος, 

αυτή θα µπορούσε να είναι η υποκατηγορία «∆ηµόσια τάξη». 

• Αναζήτηση της κατάλληλης υποκατηγορίας (επίπεδο 3) της συγκεκριµένης υποκατηγορίας 

επιπέδου 2 της Λίστας. Στην περίπτωση της συγκεκριµένης υπηρεσίας του Πυροσβεστικού 

Σώµατος, η υποκατηγορία θα µπορούσε να είναι η «Πυροσβεστική». 

Κατά τον ίδιο τρόπο, οι υπηρεσίες «Χορήγηση Άδειας Γάµου» και «Χορήγηση Ληξιαρχικής 
Πράξης Γάµου» κατατάσσονται στην υποκατηγορία επιπέδου 3 «Γάµος» της υποκατηγορίας 

επιπέδου 2 «Κύκλος Ζωής» της κύριας κατηγορίας «Άνθρωποι, Κοινότητες και ∆ιαβίωση» της 

Λίστας Κυβερνητικών Κατηγοριών ενώ οι υπηρεσίες «Xορήγηση οικοδοµικής άδειας», 

«Χορήγηση άδειας µικροεπισκευών κτιρίων» και «Χορήγηση αναθεώρησης οικοδοµικής άδειας» 

κατατάσσονται στην υποκατηγορία επιπέδου 3 «Οικοδοµικές άδειες» της υποκατηγορίας 

επιπέδου 2 «Οικοδοµές και κτίρια» της κύριας κατηγορίας «Πολεοδοµία και Κτηµατολόγιο» της 

Λίστας. 
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3.3.3.4.3.2 Μεταδεδοµένα 

Για το σύνολο του περιεχοµένου ενός ∆∆Τ (πληροφοριακό υλικό και υπηρεσίες) είναι 

απαραίτητη η καταχώρηση µεταδεδοµένων για λόγους οργάνωσης, διαχείρισης και ανάκτησης. 

[ΚΥ.40] Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καταχωρεί µεταδεδοµένα για το 

πληροφοριακό υλικό και τις υπηρεσίες που παρέχει ηλεκτρονικά µέσω του ∆∆Τ του. 

Τα µεταδεδοµένα αυτά ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι σύµφωνα µε τις πολιτικές, τα πρότυπα και 

τις προδιαγραφές του Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών. 

Έτσι αν, για παράδειγµα, η ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων του Υπουργείου Εσωτερικών επιθυµεί να 

προσφέρει, µέσω της διαδικτυακής της πύλης, τη δυνατότητα στους πολίτες να 

πληροφορηθούν σχετικά µε τις διαδικασίες έκδοσης ατοµικού διαβατηρίου για ενήλικες, ο 

ιδιοκτήτης της υπηρεσίας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να συµπληρώσει τα παρακάτω 

µεταδεδοµένα για τη συγκεκριµένη υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Πλαισίου 

∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών και του Μοντέλου Τεκµηρίωσης. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κωδικός Υπηρεσίας 0062 
Τίτλος Υπηρεσίας Έκδοση ∆ιαβατηρίου Ενηλίκου (Ατοµικό 

∆ιαβατήριο) 
Αρµόδιος Φορέας ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων/ Υπουργείο 

Εσωτερικών 
Εµπλεκόµενοι Φορείς Υπουργείο Οικονοµικών 
Τελική Υπηρεσία Ναι 
Αποδέκτης Υπηρεσίας Πολίτης 
Φύση Υπηρεσίας - Πρότυπο Χορήγηση άδειας 
Κατηγορία Υπηρεσίας …∆ιαβατήρια 
Είναι Πρότυπη Υπηρεσία Ναι 
Βασίζεται στην Πρότυπη Υπηρεσία - 
Επιχειρησιακό Γεγονός ∆εν εφαρµόζεται 
Επεισόδιο Ζωής Ταξίδι 
Νοµικό Πλαίσιο Νόµος 3103/2003 (Φ.Ε.Κ. 23/29-1-2003), 

Π.∆. 126/2005 (Φ.Ε.Κ. 181/21-7-2005), 
Π.∆. 25/2004 (Φ.Ε.Κ. 17/30-1-2004),  
Κ.Υ.Α. 3021/22/10/2005 (Φ.Ε.Κ. 932/6-7-
2005, τ.Β’), Π.∆. 135/2007 (Φ.Ε.Κ. 172/31-
7-2007) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Απαίτηση για Φυσική Παρουσία κατά την 
κατάθεση της αίτησης Ναι 

Απαίτηση για Φυσική Παρουσία κατά την 
παραλαβή της διοικητικής πράξης Ναι 

Μέθοδος Πιστοποίησης Ταυτότητα 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ιστοσελίδα www.passport.gov.gr 
Τρόπος παροχής υπηρεσίας Φυλλοµετρητής 
Επίπεδο Ηλεκτρονικοποίησης Επίπεδο 2 
Πολυγλωσσικό Περιεχόµενο Ναι 
∆υνατότητα online/offline λειτουργίας Όχι 
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∆υνατότητα αποστολής XML αρχείου Όχι 
∆υνατότητα επισκόπησης προόδου 
υπηρεσίας Ναι 

Μέθοδος Πιστοποίησης ∆εν απαιτείται 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Συχνότητα - 
Σηµαντικότητα µε βάση Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές Ναι 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Πηγή πληροφοριών http://www.passport.gov.gr 
Ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης 07/12/2007 

Η καταχώρηση µεταδεδοµένων για το πληροφοριακό υλικό και τις υπηρεσίες που παρέχει ένας 

φορέας µέσω του ∆∆Τ του επιτρέπει τη µεταφερσιµότητα και την αξιοποίηση του 

περιεχοµένου από άλλα συστήµατα/ διαδικτυακούς τόπους. 

[ΚΥ.41] Οι φορείς που δηµιουργούν πρωτότυπο περιεχόµενο, το οποίο δηµοσιεύεται στους 
διαδικτυακούς τόπους τους, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ το τεκµηριώνουν µε κατάλληλα 

µεταδεδοµένα ώστε να µπορεί να αξιοποιηθεί από άλλους ∆∆Τ και να υποστηρίζονται 

δυνατότητες συγκέντρωσης (aggregation) και χρήσης (syndication) περιεχοµένου. 

[ΚΥ.42] Τα µεταδεδοµένα που τηρούνται για το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες ενός ∆∆Τ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µπορούν να εξαχθούν σε µορφή XML. 

Έτσι, κατά την ανάρτηση πληροφοριακού περιεχοµένου σε ένα διαδικτυακό τόπο, πρέπει να 

συµπληρώνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω µεταδεδοµένα: 

Μεταδεδοµένα Παράδειγµα 
Τίτλος Πρόγραµµα Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ οχηµάτων Ν. Αττικής για το 2008 
∆ηµιουργός Μ. Παπαδόπουλος 
Θέµα Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων 
Περιγραφή Σας κοινοποιούµε εκ νέου το πρόγραµµα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο 

από ΚΤΕΟ των οχηµάτων του Ν. Αττικής (ΣΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ Ε∆ΡΑ ∆ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), που καταρτίστηκε από το ΥΜΕ για το έτος 2008 ως 
εξής: 
............................................. 

Εκδότης Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Ηµεροµηνία 14/01/2008 
Γλώσσα EL 
Κατηγορία Επιχειρήσεις και Κλάδοι > Αυτοκίνητα - Μοτοποδήλατα – Μοτοσικλέτες 
Κατάσταση Ενεργό 

Η µεταφερσιµότητα του περιεχοµένου ενισχύεται από τη χρήση της Λίστας Κυβερνητικών 

Κατηγοριών για την κατηγοριοποίηση του περιεχοµένου και την ύπαρξη κοινών πρότυπων 

καταλόγων µεταδεδοµένων. 

Αντίστοιχα, µεταδεδοµένα πρέπει να καταχωρούνται και για τους ίδιους τους διαδικτυακούς 

τόπους των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

[ΚΥ.43] Οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καταχωρούν µεταδεδοµένα για τους 
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διαδικτυακούς τους τόπους, καθώς και για το περιεχόµενο που δηµοσιεύουν σε 

αυτούς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Πίνακα 4-2 της Ενότητας 4 (Πρότυπο 

Μεταδεδοµένων) του Μοντέλου Τεκµηρίωσης του Πλαισίου. 

3.3.3.5 Ορθότητα – πληρότητα – επικαιρότητα – ανανέωση περιεχοµένου 

Η αξιοπιστία του περιεχοµένου που δηµοσιεύεται σε ένα ∆∆Τ είναι µία παράµετρος µε 

σηµαντική βαρύτητα στη συνολική αξιοπιστία του διαδικτυακού τόπου. Η αξιοπιστία του 

περιεχοµένου του ∆∆Τ στο ΠΠ-∆∆Τ εξετάζεται βάσει των ιδιοτήτων: 

• Ορθότητα: το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στο ∆∆Τ δεν περιλαµβάνει ανακρίβειες και 

λάθη. 

• Πληρότητα: το περιεχόµενο είναι πλήρες, υπό την έννοια ότι είναι σαφές, δεν αφήνει 

αµφιβολίες, δεν παραλείπει την αναφορά απαραίτητων στοιχείων και, γενικά, εξυπηρετεί 

πλήρως τους σκοπούς για τους οποίους δηµοσιεύεται. 

• Επικαιρότητα: το περιεχόµενο είναι επίκαιρο, δηλαδή ενσωµατώνει τις τελευταίες εξελίξεις 

στον τοµέα ή θέµα στον οποίο αναφέρεται. 

• Ανανέωση: το περιεχόµενο του ∆∆Τ ανανεώνεται σύµφωνα µε προκαθορισµένες 

διαδικασίες µε την εµπλοκή των κατάλληλων ρόλων. 

[ΚΥ.44] Το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στο ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ελέγχεται για ορθογραφικά 

και συντακτικά λάθη, ανακρίβειες και ασάφειες πριν τη δηµοσίευσή του. 

Η εφαρµογή του συγκεκριµένου κανόνα προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριµένης διαδικασίας 

συγγραφής και δηµοσίευσης περιεχοµένου στο διαδικτυακό τόπο ενός φορέα, καθώς και την 

ύπαρξη των κατάλληλων ρόλων (π.χ. συγγραφέας, υπεύθυνος περιεχοµένου κλπ.). Η παρουσία 

λαθών και ανακριβειών στο περιεχόµενο ενός δικτυακού τόπου εκπέµπει ένα αίσθηµα 

προχειρότητας προς τους επισκέπτες. 

[ΚΥ.45] Το περιεχόµενο που παρουσιάζεται στο ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αντικατοπτρίζει την 

ισχύουσα κατάσταση του θέµατος στο οποίο αναφέρεται. 

Για παράδειγµα, έστω ότι ένας ∆∆Τ περιλαµβάνει το οργανόγραµµα του φορέα-ιδιοκτήτη του, 

στο οποίο παρουσιάζονται τα ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας της ηγεσίας και των 

προϊσταµένων των διευθύνσεων και τµηµάτων του. Εάν αλλάξει η διοικητική δοµή του φορέα 

ή συντελεστούν αλλαγές προσώπων, τα αντίστοιχα στοιχεία του ∆∆Τ πρέπει να τροποποιηθούν 

σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα από την πραγµατοποίηση των αλλαγών αυτών. Ιδανικά το 

περιεχόµενο του ∆∆Τ θα έπρεπε να αλλάξει εντός της ίδιας ηµέρας. 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα 3.3.3.4.1, η διαδικασία ενηµέρωσης του 

περιεχοµένου του ∆∆Τ µπορεί να περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 

• Ο ‘ιδιοκτήτης’ του περιεχοµένου που πρέπει να τροποποιηθεί (µονάδα ή ρόλος του φορέα) 

κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο περιεχόµενο. 



 

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας 

 

PLANET – ΕΠΙΣΕΥ - ATC 
Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

Έκδοση 3.00 50 

 

• Ο ‘ιδιοκτήτης’ του περιεχοµένου ενηµερώνει τον Υπεύθυνο Περιεχοµένου και Υπηρεσιών 

για την ανάγκη ανανέωση τµήµατος του περιεχοµένου του ∆∆Τ του φορέα. 

• Ο Υπεύθυνος Περιεχοµένου και Υπηρεσιών ελέγχει το περιεχόµενο και αφού το εγκρίνει το 

παραδίδει στον Τεχνικό Υπεύθυνο, ο οποίος θα αναλάβει τη δηµοσίευσή του στο ∆∆Τ του 

φορέα. Το περιεχόµενο πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς οδηγίες σχετικά µε τη 

µορφοποίησή του (εάν απαιτούνται) και το σηµείο του ∆∆Τ στο οποίο θα παρουσιάζεται. 

• Ο Τεχνικός Υπεύθυνος δηµοσιεύει το νέο περιεχόµενο στο ∆∆Τ του φορέα, στη θέση του 

περιεχοµένου που δεν είναι πλέον σε ισχύ. 

Επίσης, εάν αλλάξει η διαδικασία εξυπηρέτησης ενός πολίτη/ επιχείρησης από το φορέα-

ιδιοκτήτη του ∆∆Τ (π.χ. κατάργηση υποβολής δικαιολογητικών λόγω ανασχεδιασµού 

διαδικασίας ή αυτεπάγγελτης αναζήτησης από το φορέα), το περιεχόµενο του ∆∆Τ πρέπει να 

ενηµερωθεί τουλάχιστον την παραµονή της ηµέρας εφαρµογής της νέας –διαφοροποιηµένης- 

διαδικασίας. 

[ΚΥ.46] Ο φορέας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διασφαλίζει ότι το περιεχόµενο του ∆∆Τ ενηµερώνεται µε 

συγκεκριµένη διαδικασία και µε την εµπλοκή των κατάλληλων ρόλων. 

Η δυνατότητα επέµβασης στο περιεχόµενο ενός δικτυακού τόπου από µη εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες (στελέχη του φορέα ή εξωτερικούς χρήστες) ενέχει σηµαντικούς κινδύνους τόσο για 

την ακεραιότητα του περιεχοµένου του τόπου όσο και για τη συνολική ασφάλεια των 

συστηµάτων του φορέα (στην περίπτωση που εξωτερικοί χρήστες αποκτήσουν δικαιώµατα 

τροποποίησης του περιεχοµένου). 

Ένα άλλο χρήσιµο στοιχείο είναι η παρουσίαση της ηµεροµηνίας τελευταίας ενηµέρωσης του 

περιεχοµένου κάθε θέµατος ή σελίδας του διαδικτυακού τόπου. 

[KΠ.24] Για κάθε θέµα ή σελίδα ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 

δηµοσιεύεται η ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης του περιεχοµένου. 

 

3.3.3.6 Γλώσσα περιεχοµένου 

Μία παράµετρος που πρέπει να αποφασιστεί από το στάδιο κατάρτισης των προδιαγραφών 

ανάπτυξης ενός ∆∆Τ είναι η γλώσσα στην οποία θα παρουσιάζεται το περιεχόµενο. Η επιλογή 

της γλώσσας ή των γλωσσών είναι άµεση συνάρτηση του κοινού στο οποίο απευθύνονται οι 

υπηρεσίες του φορέα και συνεπώς ο διαδικτυακός του τόπος. 

[ΚΥ.47] Όλο το περιεχόµενο του ∆ιαδικτυακού Τόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι στην ελληνική 

γλώσσα. Αν απαιτείται να προστεθεί και ένα τµήµα του περιεχοµένου σε κάποια 

δεύτερη γλώσσα αυτή θα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι η αγγλική.  

Από τον παραπάνω κανόνα εξαιρούνται κοινώς χρησιµοποιούµενοι όροι σχετικά µε τις 

υπηρεσίες του φορέα, οι οποίοι µπορούν να αναφέρονται στη γλώσσα προέλευσής τους. 
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Εκτός από την ελληνική και την αγγλική γλώσσα, οι φορείς πρέπει να συνυπολογίζουν τις 

ανάγκες µεγάλων µερίδων πληθυσµού στις οποίες απευθύνονται οι υπηρεσίες τους, ώστε να 

προσθέσουν περιεχόµενο στο ∆∆Τ τους στις σχετικές γλώσσες. 

[KΠ.25] Αν επιλέγεται και τρίτη, τέταρτη κλπ. γλώσσα στην οποία θα δηµοσιεύεται 
περιεχόµενο σε ένα ∆∆Τ, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ αυτό ΝΑ γίνεται µε βάση το κοινό στο οποίο 

απευθύνονται οι υπηρεσίες των δηµοσίων φορέων π.χ. οικονοµικοί µετανάστες, 

τουρίστες, φορείς του εξωτερικού κλπ. 

Για παράδειγµα, το ΙΚΑ ήδη παραθέτει περιεχόµενο στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, 

ρουµάνικη, βουλγάρικη, αλβανική και ρωσική γλώσσα, καθώς διαµένουν και εργάζονται 

µεγάλες οµάδες πληθυσµού από τα εν λόγω κράτη (κυρίως Ρουµανία, Βουλγαρία, Αλβανία και 

κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, ο ∆∆Τ του ΕΟΤ που 

απευθύνεται σε τουρίστες περιλαµβάνει περιεχόµενο στην αγγλική, γαλλική, γερµανική, 

ισπανική, ιταλική, πορτογαλική και ολλανδική γλώσσα.  

Ο όγκος του περιεχοµένου που θα παρέχεται στους ∆∆Τ σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής 

παραµένει στη διακριτική ευχέρεια των δηµοσίων φορέων. ∆εν είναι πάντως απαραίτητο να 

παρουσιάζεται το περιεχόµενο του ∆∆Τ µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλες τις γλώσσες. 

3.3.3.7 Μηχανή αναζήτησης 

Βασικό εργαλείο που είναι σκόπιµο να προσφέρεται από ένα ∆∆Τ είναι η ύπαρξη µιας µηχανής 

αναζήτησης στο περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου. Η ύπαρξη αυτής της µηχανής είναι 

ιδιαίτερα αναγκαία στην περίπτωση ∆∆Τ µε µεγάλο όγκο περιεχοµένου. 

[ΚΥ.48] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενσωµατώνουν στους ∆∆Τ τους 

µηχανή αναζήτησης στο περιεχόµενο των ∆∆Τ. 

Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έχουν αρκετές επιλογές ως προς τις παρεχόµενες 

δυνατότητες αναζήτησης στο περιεχόµενο του ∆∆Τ τους. Έτσι, µία µηχανή αναζήτησης µπορεί 

να υποστηρίζει ενδεικτικά απλή ή/ και σύνθετη αναζήτηση, καθώς και αναζήτηση µε λέξεις-

κλειδιά επί των µεταδεδοµένων του περιεχοµένου ή/ και επί του περιεχοµένου (full-text) ή 

ακόµα και µε τη χρήση θησαυρού όρων. Επίσης, η µηχανή αναζήτησης µπορεί να αποτελεί 

δυνατότητα που παρέχεται από την υποδοµή του ∆∆Τ ή να είναι υπηρεσία που παρέχεται από 

εξωτερικό πάροχο και ενσωµατώνεται στο ∆∆Τ (π.χ. google search). 

[ΚΥ.49] Η µηχανή αναζήτησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προσφέρει στον επισκέπτη τουλάχιστον τη 

δυνατότητα απλής αναζήτησης στο περιεχόµενο του ∆∆Τ 

[ΚΥ.50] Η µηχανή αναζήτησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προσβάσιµη από κάθε ιστοσελίδα του ∆∆Τ. 

[KΠ.26] Η µηχανή αναζήτησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες στον 

επισκέπτη: 

• Αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά επί του περιεχοµένου (full-text), µε οποιεσδήποτε 
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λέξεις ή φράσεις. 

• Σύνθετη αναζήτηση, µε συνδυασµό σε στοιχεία όπως ηµεροµηνία, κατηγορία ή 

θέµα, λέξεις ή φράσεις. 

3.3.3.8 Χάρτης του τόπου 

Ο χάρτης (sitemap) ενός διαδικτυακού τόπου αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο πλοήγησης στο 

περιεχόµενο του τόπου και εντοπισµού της επιθυµητής πληροφορίας. 

[ΚΥ.51] Οι διαδικτυακοί τόποι των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτουν 

χάρτη πλοήγησης στο περιεχόµενό τους. 

Ο χάρτης του τόπου συνήθως εµφανίζεται σε ξεχωριστή ιστοσελίδα του τόπου και µπορεί να 

απεικονίζει τη δοµή του περιεχοµένου του τόπου µε γραφικό τρόπο (π.χ. δέντρο κατηγοριών) 

ή µε απλό κείµενο. Συνήθως, κάθε στοιχείο του χάρτη αποτελεί σύνδεσµο (link) στο αντίστοιχο 

περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου. 

[ΚΥ.52] Ο χάρτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προσβάσιµος από κάθε ιστοσελίδα του ∆∆Τ. 

3.3.3.9 Πλοήγηση 

Η πλοήγηση στο περιεχόµενο ενός διαδικτυακού τόπου µπορεί να γίνει µε διάφορους τόπους 

όπως: 

• µε τη χρήση µενού και κατηγοριών περιεχοµένου 

• µέσω συνδέσµων (links) 

• µε τη χρήση του χάρτη του τόπου (sitemap) 

• µέσω της µηχανής αναζήτησης του τόπου 

Οι απαιτήσεις για τα παραπάνω στοιχεία περιγράφονται ήδη στις ενότητες 3.3.3.3, 3.3.2.4, 

3.3.3.8 και 3.3.3.7 αντίστοιχα. Στην ενότητα αυτή είναι σηµαντικό να αναφερθούν ορισµένα 

σηµεία που διευκολύνουν την πλοήγηση του περιεχόµενο ενός διαδικτυακού τόπου, καθώς και 

στοιχεία που πρέπει να αποφεύγονται ώστε να µην δηµιουργείται αρνητική εντύπωση για το 

δικτυακό τόπο. 

Η δυνατότητα µετάβασης από οποιοδήποτε σηµείο ενός διαδικτυακού τόπου σε µια άλλη 

κατηγορία περιεχοµένου αυτού αποτελεί µία ιδιαίτερα χρήσιµη πρακτική που διευκολύνει και 

επιταχύνει την πλοήγηση. 

[KΠ.27] Οι θεµατικές κατηγορίες στις οποίες οργανώνεται το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες 
ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ είναι προσβάσιµες από 

οποιαδήποτε ιστοσελίδα του ∆∆Τ. 

∆εδοµένου ότι η ποιότητα του περιεχοµένου των ιστοσελίδων ενός ∆∆Τ αποτελεί βασικό 

κριτήριο για τον επισκέπτη έτσι ώστε να συνεχίσει την πλοήγησή του στον τόπο ή να τον 
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επισκεφθεί ξανά σε µεταγενέστερο χρόνο, οι ιστοσελίδες πρέπει να περιλαµβάνουν ακριβώς το 

περιεχόµενο που υποτίθεται ότι περιλαµβάνουν. 

[ΚΥ.53] Καµία ιστοσελίδα ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει 

µηνύµατα του τύπου «υπό κατασκευή». Σε περίπτωση που µία σελίδα είναι «υπό 
κατασκευή» (under construction), το γεγονός αυτό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται εξαρχής 

και ο σχετικός σύνδεσµος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι ανενεργός. 

Πολλές φορές είναι προτιµότερο να µην είναι καθόλου διαθέσιµη µια ιστοσελίδα, παρά να 

περιµένει ο επισκέπτης να εµφανιστεί ένα σχετικό µήνυµα. Εάν είναι απολύτως απαραίτητη η 

χρήση παρόµοιων µηνυµάτων, αυτό πρέπει να γίνεται µόνο για σύντοµο χρονικό διάστηµα 

(π.χ. µερικές ώρες), το οποίο να δικαιολογείται από εργασίες αποκατάστασης βλαβών, 

αναβάθµισης, συντήρησης κλπ. Σε κάθε περίπτωση, η µη διαθεσιµότητα, ειδικά µιας 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας, προτείνεται να γνωστοποιείται στο χρήστη, χωρίς να απαιτείται η 

πρόσβασή του στη σχετική ιστοσελίδα. 

[ΚΥ.54] Οι σύνδεσµοι που περιλαµβάνονται σε ένα δηµόσιο διαδικτυακό τόπο και οδηγούν σε 

άλλα σηµεία του τόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ελέγχονται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι 

οδηγούν στο κατάλληλο περιεχόµενο. 

Η ύπαρξη σπασµένων συνδέσµων (broken links) που δεν οδηγούν πουθενά (προκαλώντας 

µηνύµατα λάθους) ή οδηγούν σε λάθος σηµείο µπορούν να λειτουργήσουν αρνητικά στην 

αποδοχή ενός διαδικτυακού τόπου. 

3.3.3.10 Επικοινωνία µε το φορέα 

Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης οφείλουν να προσφέρουν, µέσω των διαδικτυακών τόπων 

τους, διάφορες δυνατότητες επικοινωνίας των επισκεπτών-χρηστών µε τις υπηρεσίες τους. Οι 

δυνατότητες αυτές περιλαµβάνουν: 

• την υποβολή ερωτήσεων για κάποιο θέµα αρµοδιότητας του φορέα 

• την υποβολή παραπόνων 

Έτσι, εκτός από τα γενικά στοιχεία επικοινωνίας µε το φορέα (τηλέφωνα, τηλεοµοιοτυπία, 

ταχυδροµική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), τα οποία συνήθως 

παρουσιάζονται σε κάποια από τις αρχικές σελίδες του ∆∆Τ, οι ∆Τ των φορέων της δηµόσιας 

διοίκησης πρέπει να υποστηρίζουν επιπλέον τις παραπάνω δυνατότητες. 

[ΚΥ.55] Ο ∆∆Τ ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρέχει σαφείς πληροφορίες 

για τις διαδικασίες επικοινωνίας των επισκεπτών µε τις υπηρεσίες του φορέα. 

Η επικοινωνία µε το φορέα µπορεί να γίνεται µε διάφορους τρόπους: 

• Μέσω ταχυδροµείου, τηλεφώνου ή τηλεοµοιοτυπίας: στην περίπτωση αυτή απαιτείται να 

παρέχονται µόνο τα στοιχεία επικοινωνίας. 
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• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ηλεκτρονικών φορµών που περιλαµβάνονται στο 

διαδικτυακό του τόπο. 

Ο ∆∆Τ ενός φορέα πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία των επισκεπτών του µε τις υπηρεσίες 

του φορέα. 

[KΠ.28] Ο ∆∆Τ ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνει τις 

πληροφορίες σχετικά µε τα ονόµατα, τηλέφωνα και αριθµούς τηλεοµοιοτυπίας των 

σηµείων επαφής για συγκεκριµένα θέµατα ή υπηρεσίες του φορέα. 

[ΚΥ.56] Ο ∆∆Τ ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ηλεκτρονικές φόρµες, µέσω των οποίων οι 

επισκέπτες του τόπου θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε το φορέα 

υποβάλλοντας ερωτήσεις για διάφορα θέµατα του φορέα. 

Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου θα πρέπει να απαντώνται 

από τα στελέχη του φορέα στα οποία απευθύνονται. Σε περίπτωση που οι ερωτήσεις 

υποβάλλονται σε µία γενική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του φορέα, της µορφής 

info@foreas.gov.gr, ή µέσω ηλεκτρονικών φορµών, οι ερωτήσεις πρέπει να δροµολογούνται 

από τον υπεύθυνο περιεχοµένου και υπηρεσιών του ∆∆Τ στους ιδιοκτήτες του περιεχοµένου ή 

της υπηρεσίας που αφορά κάθε ερώτηση (ή στο κατάλληλο διοικητικό στέλεχος του φορέα, 

εάν πρόκειται για γενικής φύσης ερωτήσεις), οι οποίοι οφείλουν να µεριµνήσουν για την 

απάντησή της. 

Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ενός φορέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι χρήσιµο να 

έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα παράπονά τους όσον αφορά τις υπηρεσίες που 

παρέχει ο φορέας. 

[KΠ.29] Ο ∆∆Τ ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνει 

πληροφορίες για τη διαδικασία και τους τρόπους υποβολής παραπόνων σχετικά µε τις 

υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας. 

 

3.3.4 Προσβασιµότητα 

Κάθε διαδικτυακός τόπος οφείλει να απευθύνεται στο µεγαλύτερο δυνατό κοινό. Η πρόσβαση 

στο διαδικτυακό τόπο πρέπει να είναι -κατά το δυνατό- ανεξάρτητη της υποδοµής που 

διαθέτουν οι χρήστες και να λαµβάνει υπόψη τυχόν ιδιαίτερες ανάγκες του κοινού στο οποίο 

απευθύνεται. 

Για τη διασφάλιση της προσβασιµότητας των διαδικτυακών τόπων, το World Wide Web 

Consortium (W3C) έχει αναλάβει την «Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα του Ιστού» 

(Web Accessibility Initiative - WAI). Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής έχει αναπτυχθεί µία σειρά 

προδιαγραφών, οδηγιών και κατευθύνσεων υλοποίησης προσβάσιµων διαδικτυακών τόπων. Οι 

οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού 1.0 (Web Content Accessibility 
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Guidelines - WCAG 1.0) του W3C, οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ∆ιαδίκτυο 

(http://www.w3.org/TR/WCAG10/), περιλαµβάνουν σηµεία ελέγχου της προσβασιµότητας, σε 

καθένα από τα οποία έχει αντιστοιχιστεί ένα επίπεδο προτεραιότητας βάσει της επίδρασης του 

σηµείου ελέγχου στην προσβασιµότητα: 

• Προτεραιότητα 1 (Priority 1): Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης περιεχοµένου Ιστού πρέπει να 
ικανοποιήσουν αυτό το σηµείο ελέγχου. ∆ιαφορετικά, µία ή περισσότερες οµάδες θα είναι 

αδύνατον να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του 

σηµείου ελέγχου είναι βασική προϋπόθεση, ώστε ορισµένες οµάδες να µπορούν να 

χρησιµοποιούν τα έγγραφα του Ιστού. 

• Προτεραιότητα 2 (Priority 2): Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης περιεχοµένου Ιστού είναι 
επιθυµητό/ προτείνεται να ικανοποιήσουν αυτό το σηµείο ελέγχου. ∆ιαφορετικά, µία ή 
περισσότερες οµάδες θα είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του 

εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σηµείου ελέγχου θα καταργήσει σηµαντικούς 

περιορισµούς πρόσβασης στα έγγραφα του Ιστού. 

• Προτεραιότητα 3 (Priority 3): Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης περιεχοµένου Ιστού µπορούν να 
εξετάσουν αυτό το σηµείο ελέγχου. ∆ιαφορετικά, µία ή περισσότερες οµάδες θα είναι 

σχετικά δύσκολο να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση 

αυτού του σηµείου ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση σε έγγραφα του Ιστού. 

Επίσης ορίζουν 3 επίπεδα συµµόρφωσης (conformance levels): 

• Επίπεδο συµµόρφωσης «Α»: Ικανοποιούνται όλα τα σηµεία ελέγχου προτεραιότητας 1. 

• Επίπεδο συµµόρφωσης «ΑΑ» (Double-A): Ικανοποιούνται όλα τα σηµεία ελέγχου 

προτεραιότητας 1 και 2. 

• Επίπεδο συµµόρφωσης «ΑΑΑ» (Triple-A): Ικανοποιούνται όλα τα σηµεία ελέγχου 

προτεραιότητας 1, 2 και 3. 

Βάσει των παραπάνω, και σε συµφωνία µε τους ορισµούς των προτεραιοτήτων των οδηγιών 

WCAG, θεωρείται απαραίτητη η συµµόρφωση µε το επίπεδο «Α» των οδηγιών (βασικό 

επίπεδο προσβασιµότητας), προτεινόµενη/ προαιρετική η συµµόρφωση µε το επίπεδο 

«ΑΑ» των οδηγιών και υπό µελέτη  η συµµόρφωση µε το επίπεδο «ΑΑΑ» των οδηγιών. 

[ΚΥ.57] Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συµµορφώνονται µε το πρότυπο Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 1.0, στο επίπεδο «Α». 

[KΠ.30] Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ συµµορφώνονται µε το πρότυπο Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 1.0, στο επίπεδο «ΑΑ». 

[ΚΜ.3] Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ συµµορφώνονται µε το πρότυπο Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 1.0, στο επίπεδο «ΑΑΑ». 

Η έκδοση 1.0 των οδηγιών WCAG εγκρίθηκε και δηµοσιεύτηκε το Μάιο του 1999. Το World 

Wide Web Consortium ήδη επεξεργάζεται την έκδοση 2.0 των οδηγιών, η οποία αναµένεται να 
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ολοκληρωθεί εντός του 20083. Η έκδοση 2.0 των οδηγιών WCAG έχει ενταχθεί σε καθεστώς 

υποψήφιας σύστασης (W3C Candidate Recommendation) από τον οργανισµό W3C. Σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στο σχετικό διαδικτυακό τόπο (http://www.w3.org/WAI/intro/wcag20), η 

συµµόρφωση µε την έκδοση 2.0 δεν αναµένεται να απαιτεί σηµαντικές αλλαγές στους 

διαδικτυακούς τόπους που ακολουθούν την έκδοση 1.0 των οδηγιών WCAG.  

[ΚΜ.4] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ λαµβάνουν υπόψη τους το 

πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0, κατά το 

σχεδιασµό, ανάπτυξη και αναβάθµιση των διαδικτυακών τους τόπων. 

Το W3C και άλλοι οργανισµοί (δηµόσιοι και ιδιωτικοί) έχουν αναπτύξει διάφορες υπηρεσίες και 

προϊόντα (δωρεάν ή έναντι χρηµατικού αντιτίµου) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά το 

στάδιο ανάπτυξης ενός διαδικτυακού τόπου ώστε να ελεγχθούν παράµετροι όπως: 

• Ορθότητα της σύνταξης HTML που περιλαµβάνεται στις ιστοσελίδες 

• Η σωστή χρήση Cascading Style Sheets 

• Η ποιότητα, προσβασιµότητα και ιδιωτικότητα του περιεχοµένου των ιστοσελίδων 

 

[KΠ.31] Κατά το στάδιο ανάπτυξης διαδικτυακών τόπων, οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ εκτελούν τους παρακάτω ελέγχους: 

• Έλεγχο συµµόρφωσης της σύνταξης HTML που περιλαµβάνεται στις ιστοσελίδες 

σύµφωνα µε τα πρότυπα του W3C.  

• Έλεγχο επικύρωσης της σωστής χρήσης Cascading Style Sheets (CSS).  

• Έλεγχο ποιότητας, προσβασιµότητας και ιδιωτικότητας του περιεχοµένου των 

ιστοσελίδων του ∆∆Τ. 

Οι παραπάνω έλεγχοι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ εκτελούνται µε εργαλεία ή υπηρεσίες που 

περιλαµβάνονται στην αντίστοιχη ενότητα4 του διαδικτυακού τόπου του W3C και 

σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους χρήσης τους. 

Εκτός από το διαδικτυακό τόπο του διεθνούς οργανισµού W3C, θέµατα προσβασιµότητας 

διαδικτυακών τόπων και περιεχοµένου Ιστού θα παρουσιάζονται σύντοµα, στην ελληνική 

γλώσσα, στις ιστοσελίδες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου «Πρόσβαση Ατόµων µε 

Αναπηρία (ΑµεΑ) στις υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης». Το συγκεκριµένο έργο 

είναι σε εξέλιξη5 και ανάµεσα στους στόχους του είναι η µετάφραση των οδηγιών 

προσβασιµότητας W3C/WAI στην ελληνική γλώσσα και η σύνταξη κανόνων βέλτιστης 

                                                

3 http://www.w3.org/WAI/WCAG20/wcag2faq.html, ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 23/6/2008. 

4 http://www.w3.org/WAI/ER/tools/Overview.html 

5 Αναθέτουσα Αρχή: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 
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πρακτικής, σχετικών συστάσεων και οδηγιών, για την ανάπτυξη προσβάσιµων υπηρεσιών και 

εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε περιβάλλον ∆ιαδικτύου. Σε επόµενη έκδοσή του, 

το Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων θα συµπεριλάβει την ακριβή 

διαδικτυακή διεύθυνση της ελληνικής πύλης για Άτοµα µε Αναπηρία. 

Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να είναι προσβάσιµοι από όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 

εύρος συσκευών και προγραµµάτων πλοήγησης. 

[ΚΥ.58] Το περιεχόµενο κάθε ∆ηµόσιου ∆ιαδικτυακού Τόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναπτύσσεται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να µην απαιτείται η χρήση συγκεκριµένου φυλλοµετρητή Ιστού 

για την πρόσβαση σε αυτό. Κάθε ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προσβάσιµος τουλάχιστον µε 

Internet Explorer (έκδοση 6) και Mozilla Firefox (έκδοση 1.5). 

[KΠ.32] Το περιεχόµενο κάθε ∆ηµόσιου ∆ιαδικτυακού Τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναπτύσσεται 

µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιµο από εναλλακτικές συσκευές όπως PDAs 

και κινητά τηλέφωνα. 

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται οι ανάγκες κατηγοριών χρηστών, οι οποίοι: 

• χρησιµοποιούν διαφορετικό φυλλοµετρητή ιστού από τον Internet Explorer, ο οποίος 

διατίθεται µαζί µε το πλέον διαδεδοµένο λειτουργικό σύστηµα των προσωπικών 

υπολογιστών (MS Windows) 

• δεν χρησιµοποιούν προσωπικό υπολογιστή αλλά άλλες συσκευές πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο 

 

3.3.5 Πολλαπλοί διαδικτυακοί τόποι 

Οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης που διαθέτουν περισσότερους από ένα διαδικτυακούς 

τόπους πρέπει να προσδιορίσουν ποιος (ή ποιοι) από αυτούς αποτελεί ‘επίσηµο’ διαδικτυακό 

τους τόπο. 

[ΚΥ.59] Κάθε ‘επίσηµος’ διαδικτυακός τόπος κάθε φορέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Πλαισίου Πιστοποίησης ∆ηµόσιων 

∆ιαδικτυακών Τόπων. 

Οι υπόλοιποι διαδικτυακοί τόποι ενός φορέα µπορούν να συνεχίσουν να συντηρούνται αλλά 

δεν µπορούν να θεωρούνται ως επίσηµοι τρόποι πρόσβασης στο περιεχόµενο και τις υπηρεσίες 

του φορέα. Το φαινόµενο ύπαρξης πολλαπλών διαδικτυακών τόπων παρουσιάζεται συνήθως 

στις περιπτώσεις δηµιουργίας ενός ∆Τ στο πλαίσιο συγκεκριµένου έργου πληροφορικής ενώ 

προϋπάρχει άλλος διαδικτυακός τόπος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φορείς πρέπει να 

κατευθύνουν τους επισκέπτες των ‘εναλλακτικών’ ∆∆Τ στον επίσηµο διαδικτυακό τους τόπο. 

[ΚΥ.60] Οι ‘εναλλακτικοί’ διαδικτυακοί τόποι ενός δηµόσιου φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παραπέµπουν 

ή να κατευθύνουν τους επισκέπτες σε ένα ‘επίσηµο’ διαδικτυακό τόπο του φορέα. 
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Κάθε ‘εναλλακτικός’ διαδικτυακός τόπος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενηµερώνει τους επισκέπτες 

σχετικά µε την ανακατεύθυνσή τους σε ένα ‘επίσηµο’ διαδικτυακό τόπο (εάν 

ακολουθείται η συγκεκριµένη τακτική), η οποία ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ολοκληρώνεται εντός 5 

δευτερολέπτων από την εµφάνιση του σχετικού µηνύµατος. 

∆ύο πρακτικοί τρόποι εφαρµογής του παραπάνω κανόνα είναι: 

• η τοποθέτηση συνδέσµου (link) σε ένα επίσηµο ∆Τ σε εµφανές σηµείο της πρώτης σελίδας 

του εναλλακτικού ∆Τ. 

• η αυτόµατη ανακατεύθυνση (redirection) του επισκέπτη σε ένα επίσηµο ∆Τ του φορέα, 

στην περίπτωση που ο εναλλακτικός διαδικτυακός τόπος έχει καταργηθεί και διατηρείται 

µόνο η διεύθυνσή του για λόγους αναγνωρισιµότητας, µέχρι να γίνει γνωστή η διεύθυνση 

του επίσηµου ∆Τ. 
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3.4 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ∆ιαλειτουργικότητα 

3.4.1 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

3.4.1.1 Υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί ένα από τα βασικά κανάλια εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων από 

τους φορείς του δηµοσίου τοµέα. Η αποδοχή που γνωρίζει το ∆ιαδίκτυο ως µέσο πρόσβασης 

σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες των φορέων της δηµόσιας διοίκησης είναι πολύ µεγάλη σε διεθνές 

επίπεδο. Στην Ελλάδα, η παρουσία των φορέων της δηµόσιας διοίκησης στο ∆ιαδίκτυο 

περιορίζεται, εκτός µερικών εξαιρέσεων, στην παροχή πληροφοριακού υλικού για τις υπηρεσίες 

που παρέχει κάθε φορέας. Επίσης, αρκετοί φορείς διαθέτουν, µέσω του διαδικτυακού τους 

τόπου, σε ηλεκτρονική µορφή τα έντυπα των αιτήσεων και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για 

τη διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών και επιχειρήσεων µε το φορέα. Οι παραπάνω 

πρακτικές ικανοποιούν τα επίπεδα 1 και 2 της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: 

• Επίπεδο 1: Πληροφόρηση (Information) 

• Επίπεδο 2: Αλληλεπίδραση (Interaction) 

 

[ΚΥ.61] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προσφέρουν υπηρεσίες επιπέδων 

τουλάχιστον 1 και 2, µέσω των διαδικτυακών τους τόπων, για το σύνολο των 

συναλλαγών τους µε πολίτες και επιχειρήσεις. Για κάθε υπηρεσία αυτών των 

επιπέδων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρέχονται τα εξής στοιχεία: 

• ονοµασία της υπηρεσίας 

• διαδικασία εξυπηρέτησης 

• εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης 

• δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσει ο ενδιαφερόµενος 

• έντυπα σχετικά µε τη διαδικασία εξυπηρέτησης και οδηγίες συµπλήρωσης 

• εκτιµώµενος χρόνος εξυπηρέτησης 

• κόστος συναλλαγής (εάν υφίσταται) 

[ΚΥ.62] Τα έντυπα σχετικά µε τη διαδικασία εξυπηρέτησης που δηµοσιεύονται στους ∆∆Τ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µπορούν να αποθηκεύονται τοπικά (download), να συµπληρώνονται µε 

λογισµικό επεξεργασίας κειµένου και να εκτυπώνονται. 

Ωστόσο, η χρησιµότητα των διαδικτυακών τόπων µεγιστοποιείται από την παροχή υπηρεσιών 

στα επίπεδα 3 και 4 της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: 

• Επίπεδο 3: Αµφίδροµη διάδραση (Two-way interaction): Ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε 

υπηρεσίες του φορέα µε ηλεκτρονικό τρόπο αλλά η διαδικασία ολοκληρώνεται µε µη 



 

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας 

 

PLANET – ΕΠΙΣΕΥ - ATC 
Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

Έκδοση 3.00 60 

 

ηλεκτρονικό τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα υπηρεσίας αυτού του επιπέδου είναι η 

συµπλήρωση και κατάθεση αίτησης για µια βεβαίωση µέσω του διαδικτυακού τόπου του 

αρµόδιου φορέα και η λήψη της βεβαίωσης µε επίσκεψη στο φορέα. 

• Επίπεδο 4: Συναλλαγή (Transaction): Οι υπηρεσίες αυτού του επιπέδου εκτελούνται 

πλήρως ηλεκτρονικά, µε το αποτέλεσµά τους (π.χ. βεβαίωση) να λαµβάνεται –σε 

ηλεκτρονική µορφή- απευθείας από το διαδικτυακό τόπο του φορέα. 

 

[KΠ.33] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ προσφέρουν υπηρεσίες επιπέδων 

3 και 4, µέσω των διαδικτυακών τους τόπων,  για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 
αριθµό συναλλαγών τους µε πολίτες και επιχειρήσεις.  

[ΚΥ.63] Για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 3 και 4 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρέχονται τα εξής 

στοιχεία (εκτός των όσων παρέχονται για τις υπηρεσίες των επιπέδων 1 και 2): 

• οι ηλεκτρονικές φόρµες που πρέπει να συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος για την 

παροχή της υπηρεσίας, µαζί µε οδηγίες συµπλήρωσης 

• οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας 

• το κόστος συναλλαγής (εάν υφίσταται) και ο τρόπος πληρωµής 

Επιπλέον, για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 3 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται ο 

τρόπος ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξυπηρέτησης και παραλαβής του 

αποτελέσµατός της. 

Στο τρίτο επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης µπορεί να 

επιτρέπουν την έναρξη της διαδικασίας εξυπηρέτησης µε ηλεκτρονικό τρόπο, για παράδειγµα 

µε την ηλεκτρονική συµπλήρωση και υποβολή µιας αίτησης και –πιθανώς- δικαιολογητικών σε 

ψηφιακή µορφή. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβάλλει την εξακρίβωση της 

ταυτότητας του συναλλασσόµενου (και την υποβολή των πρωτότυπων εγγράφων) µε τη 

φυσική µετάβασή του στο φορέα, από όπου και παραλαµβάνει το προϊόν-αποτέλεσµα της 

υπηρεσίας. Αντίθετα, στο επίπεδο 4 της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όλα τα βήµατα της 

διαδικασίας εκτελούνται ηλεκτρονικά, συµπεριλαµβανοµένων της καταβολής τυχόν οικονοµικού 

αντιτίµου και της ηλεκτρονικής παραλαβής του αποτελέσµατος της υπηρεσίας. 

Στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα επίπεδα 3 

και 4 προϋποθέτει από το χρήστη τη δήλωση της ταυτότητάς του µε την υποβολή κάποιων 

διακριτικών στοιχείων που του χορηγούνται κατά την εγγραφή του στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του φορέα. 

[ΚΥ.64] Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα επίπεδα 3 και 4 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

προϋποθέτει τη δήλωση της ταυτότητας του χρήστη και την εξακρίβωσή της από το 

σύστηµα, εάν αυτό απαιτείται από το είδος των δεδοµένων που αξιοποιούνται από τις 

υπηρεσίες. 
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Η εγγραφή, ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. 

Σηµαντικό είναι επίσης να υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων σχετικά µε τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενός φορέα σε µορφή αναγνωρίσιµη από άλλα συστήµατα, εντός ή 

εκτός φορέα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η µεταφερσιµότητα του περιεχοµένου σε 

άλλα συστήµατα (hardware/ software). 

[ΚΥ.65] Τα στοιχεία που αποθηκεύονται στα συστήµατα του φορέα και σχετίζονται µε τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µπορούν να 

εξαχθούν σε µορφή XML. 

Το πρότυπο XML όπως ορίζεται από το World Wide Web Consortium (www.w3c.org) αποτελεί 

το πλέον διαδεδοµένο σήµερα πρότυπο ανταλλαγής δεδοµένων. 

Για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των χρηστών ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου είναι πολύ χρήσιµο να παρουσιάζεται στο 

χρήστη το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν. 

[KΠ.34] Εάν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή το περιεχόµενο ενός δηµόσιου διαδικτυακού τόπου 
διαφοροποιείται ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει ένας χρήστης ή την 

ταυτότητά του ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υποστηρίζονται από την υποδοµή του ∆∆Τ 

δυνατότητες προσωποποίησης (personalization) του περιεχοµένου και των 

υπηρεσιών. 

Φυσικά, ο παραπάνω κανόνας έχει νόηµα µόνο για το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες στις οποίες 

αποκτά πρόσβαση ο χρήστης µετά από εγγραφή και αναγνώρισή του από το σύστηµα (π.χ. 

µετά την εισαγωγή του (login) στο σύστηµα). Οι απαιτήσεις εγγραφής και αυθεντικοποίησης 

προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα επίπεδα (εγγραφής και αυθεντικοποίησης) του Πλαισίου 

Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ενότητες 8.2 και 7.3 αντίστοιχα) στα οποία κατατάσσεται κάθε 

υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά µέσω του ∆Τ ενός φορέα. 

3.4.1.2 Ηλεκτρονικές πληρωµές 

Για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών πληρωµών (κυρίως σε υπηρεσίες επιπέδου 4), οι φορείς 

της δηµόσιας διοίκησης πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του Πλαισίου 

∆ιαλειτουργικότητας. 

[ΚΥ.66] Η υποστήριξη ηλεκτρονικών πληρωµών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουθεί τα πρότυπα και να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. 

Όπως αναφέρεται και στο Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών, για την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωµών πρέπει να γίνεται χρήση του 

πρωτοκόλλου SSL. 
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[ΚΥ.67] Η ολοκλήρωση µιας πληρωµής µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

συνοδεύεται από την απόδοση ενός αριθµού συναλλαγής στο χρήστη. Επίσης, ο 

χρήστης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης και τοπικής αποθήκευσης της 

απόδειξης εκτέλεσης της ηλεκτρονικής πληρωµής. 

3.4.1.3 Παρακολούθηση προόδου διεκπεραίωσης υποθέσεων 

Εάν µία ηλεκτρονική υπηρεσία δεν ολοκληρώνεται αυτόµατα αλλά απαιτούνται και άλλες 

ενέργειες (ηλεκτρονικές ή µη) από την πλευρά του χρήστη ή του φορέα για την παραγωγή του 

τελικού προϊόντος της είναι χρήσιµο ο χρήστης να µπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδό της. 

[KΠ.35] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ δίνουν στους χρήστες των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την 

πρόοδο της διαδικασίας εξυπηρέτησης των υποθέσεών τους, τουλάχιστον µέσω των 

διαδικτυακών τους τόπων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Για κάθε στάδιο της διαδικασίας εξυπηρέτησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ παρέχονται στο 

χρήστη πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας της οργανωτικής µονάδας ή του στελέχους 

του φορέα από όπου ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες 

για την υπόθεσή του. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες που περιλαµβάνουν 

πολλά στάδια. Ανάλογα µε τις δυνατότητες που παρέχουν τα πληροφοριακά συστήµατα των 

φορέων που υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η πληροφορία σχετικά µε την πρόοδο 

µιας υπόθεσης µπορεί να δίνεται αυτόµατα (π.χ. στην περίπτωση υποστήριξης από σύγχρονα 

συστήµατα διαχείρισης ροών εργασίας – workflow management systems) ή να καταχωρείται 

µε ηµι-αυτόµατο ή χειρονακτικό τρόπο. Ως βασικά κανάλια παρακολούθησης της προόδου 

διεκπεραίωσης µιας υπόθεσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι ίδιοι οι διαδικτυακοί τόποι των 

φορέων και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Τα ίδια κανάλια µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για 

την ειδοποίηση των χρηστών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης ή κάποιου 

σταδίου αυτής. 

Για παράδειγµα, έστω η υπηρεσία «Χορήγηση πιστοποιητικού Χ», η παροχή της οποίας 

περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 

• Στάδιο 1: Συµπλήρωση και υποβολή αίτησης µέσω του ∆Τ του φορέα που παρέχει την 

υπηρεσία 

• Στάδιο 2: Αναµονή υποβολής δικαιολογητικών 

• Στάδιο 3: Επεξεργασία αίτησης και δικαιολογητικών από α’θµια επιτροπή – Εισήγηση σε 

β’θµια επιτροπή 

• Στάδιο 4: Επεξεργασία αίτησης και δικαιολογητικών από β’θµια επιτροπή – Εισήγηση σε 

προϊστάµενο υπηρεσίας 

• Στάδιο 5: Έλεγχος από προϊστάµενο 
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• Στάδιο 6: Πιστοποιητικό έτοιµο προς παραλαβή 

Από τη στιγµή που ο χρήστης της υπηρεσίας καταθέτει µέσω του διαδικτυακού τόπου του 

φορέα την αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού (Στάδιο 1), πιθανότατα αφού έχει προηγηθεί 

εγγραφή στην υπηρεσία και αναγνώρισή του από το σύστηµα, λαµβάνει κάποιο αποδεικτικό 

κατάθεσης της αίτησης, π.χ. έναν αριθµό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, ανάλογα µε τις 

δυνατότητες που παρέχονται από το σύστηµα και τις επιλογές του φορέα, ο χρήστης 

αποκτώντας πρόσβαση στο σύστηµα µπορεί να εισάγει το συγκεκριµένο αριθµό πρωτοκόλλου 

(ή άλλο στοιχείο, π.χ. ΑΦΜ/Α∆Τ ή ακόµα και κανένα στοιχείο) και να βλέπει το Στάδιο στο 

οποίο βρίσκεται η διαδικασία εξυπηρέτησης της αίτησής του. Αντίστοιχα, αν το επιθυµεί ο 

φορέας, η ειδοποίηση για τη µετάβαση της υπόθεσης από ένα Στάδιο στο επόµενο µπορεί να 

αποστέλλεται και µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον αιτούντα. 

Πολύ χρήσιµη θα ήταν ακόµα η δυνατότητα ειδοποίησης των πολιτών, µέσω κινητής 

τηλεφωνίας, για να µεταβούν στο φορέα για την παραλαβή του αποτελέσµατος µιας υπηρεσίας 

ή για να εκτελέσουν µία διαδικασία που έχει σαφώς καθορισµένες προθεσµίες (π.χ. υποβολή 

φορολογικής δήλωσης). 

[ΚΜ.5] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ ενηµερώνουν, µέσω κινητής 

τηλεφωνίας, τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν για τη 

ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης ή κάποιου σταδίου αυτής. 

Το υψηλό ποσοστό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό αναµένεται να 

οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο χρήσης τέτοιων υπηρεσιών. 

3.4.1.4 Εκτύπωση και τοπική αποθήκευση περιεχοµένου 

Πολλές φορές οι επισκέπτες ενός ∆∆Τ έχουν την ανάγκη να εκτυπώσουν µέρος του 

περιεχοµένου του ώστε να το έχουν διαθέσιµο και σε έντυπη µορφή ή γιατί επιθυµούν να το 

διαβάσουν µε µεγαλύτερη προσοχή κάποια άλλη στιγµή. 

[ΚΥ.68] Το περιεχόµενο των ιστοσελίδων ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µπορεί να εκτυπωθεί, 

διατηρώντας τα χαρακτηριστικά µορφοποίησής του. 

[ΚΥ.69] Το υλικό που προσφέρεται για τοπική αποθήκευση (download) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

συνοδεύεται από επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τον τύπο (format) και το 

µέγεθός του.  

Αν ο τύπος του υλικού είναι αναγνώσιµος µε δωρεάν (freeware) ή ανοιχτού κώδικα 

(open source) λογισµικό ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ υπάρχει σύνδεσµος που να οδηγεί σε τόπο από 

όπου µπορεί να γίνει download το σχετικό λογισµικό. 

Ένας πρακτικός τρόπος εφαρµογής του παραπάνω κανόνα είναι η τοποθέτηση του 

χαρακτηριστικού εικονιδίου που δηλώνει τον τύπο του αρχείου πριν ή µετά το όνοµα του 

αρχείου. Επίσης, ο σύνδεσµος εύρεσης του προγράµµατος ανάγνωσης του αρχείου µπορεί να 
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εµφανίζεται είτε δίπλα στο όνοµα του αρχείου ή σε άλλη κοντινή θέση της σελίδας. Ενδεικτικός 

τρόπος απεικόνισης των ανωτέρω είναι ο εξής: 

 Υπεύθυνη ∆ήλωση (45 kB)  

για να διαβάσετε το αρχείο χρειάζεστε το πρόγραµµα Acrobat Reader. Download Acrobat 
Reader. 

3.4.2 Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας 

3.4.2.1 Υπηρεσίες παροχής ενηµέρωσης στους χρήστες 

Η φιλικότητα ενός ∆∆Τ και ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση των χρηστών του βελτιώνεται 

σηµαντικά εάν οι χρήστες ενηµερώνονται για θέµατα που περιγράφονται στο ∆Τ και τους 

αφορούν χωρίς να απαιτείται να αποκτούν συνεχώς πρόσβαση στο ∆Τ. Η δυνατότητα αυτή 

παρέχεται µέσω διαφόρων δράσεων, οι συνηθέστερες εκ των οποίων είναι η παροχή 

ενηµερωτικών δελτίων (newsletters) και η παροχή νέων µέσω µηχανισµών RSS. 

[ΚΜ.6] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρέχουν ενηµέρωση στους 

χρήστες του διαδικτυακού τους τόπου µέσω newsletters και RSS. 

Η υποστήριξη των παραπάνω υπηρεσιών θέτει ορισµένες προϋποθέσεις για τους φορείς της 

δηµόσιας διοίκησης. Έτσι, σε περίπτωση που ένας φορέας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης παρέχει 

ενηµέρωση στους χρήστες του διαδικτυακού του τόπου µέσω newsletters πρέπει να ακολουθεί 

τους παρακάτω κανόνες: 

[ΚΥ.70] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που παρέχουν ενηµέρωση στους χρήστες των 
διαδικτυακών τους τόπων µέσω ενηµερωτικών δελτίων (newsletters) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ: 

• Ορίσουν ένα στέλεχος ως υπεύθυνο σύνταξης των ενηµερωτικών δελτίων. Το 

στέλεχος αυτό ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες από όλα τα 

εµπλεκόµενα στελέχη του φορέα στη συγγραφή των δελτίων και θα είναι 

συνολικά υπεύθυνο για τη σύνταξη των δελτίων. 

• Μεριµνήσουν για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη τυποποίηση των κατηγοριών 

νέων που θα περιλαµβάνονται στα δελτία και να προσδιορίσουν ποια στελέχη του 

φορέα θα είναι υπεύθυνα για την παροχή στοιχείων για κάθε κατηγορία νέων του 

δελτίου. 

[ΚΥ.71] Τα ενηµερωτικά δελτία (newsletters) των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

• την επωνυµία του φορέα που το εκδίδει 

• το θέµα του ενηµερωτικού δελτίου 

• την ηµεροµηνία ή το χρονικό διάστηµα στο οποίο αναφέρεται το ενηµερωτικό 

δελτίο 
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• στοιχεία επικοινωνίας µε το φορέα (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

και URL διαδικτυακού τόπου σε µορφή υπερσυνδέσµου) 

[ΚΥ.72] Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τα οποία αποστέλλονται τα ενηµερωτικά 
δελτία στους αποδέκτες ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ πληρούν τις εξής προδιαγραφές: 

• Στο πεδίο ‘αποστολέας’ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναφέρονται κάποια στοιχεία του 

φορέα (π.χ. επωνυµία φορέα, ονοµασία οργανωτικής µονάδας φορέα, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

• Στο πεδίο ‘αποδέκτης’ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται είτε µόνο η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του αποδέκτη του δελτίου είτε να είναι κενό ή να 

αναφέρεται ότι η λίστα των αποδεκτών δεν είναι ανακοινώσιµη (‘undisclosed 

recipients’). Σε καµία περίπτωση ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι φανερά στους αποδέκτες 

του δελτίου τα στοιχεία των υπολοίπων αποδεκτών. 

• Στο θέµα (subject) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται το θέµα του δελτίου και η ηµεροµηνία 

έκδοσης ή το χρονικό διάστηµα που καλύπτουν τα νέα του δελτίου. 

• Στο σώµα του δελτίου, εκτός των νέων που περιλαµβάνει, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

αναφέρεται ο τρόπος διαγραφής του χρήστη από την υπηρεσία πληροφόρησης. 

[KΠ.36] Για την εγγραφή ενός χρήστη στην υπηρεσία πληροφόρησης µέσω ενηµερωτικών 

δελτίων (newsletters) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ απαιτείται µόνο η συµπλήρωση της 

επιθυµητής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην οποία θα αποστέλλεται το 

δελτίο. 

[KΠ.37] Για τη διαγραφή ενός χρήστη από την υπηρεσία πληροφόρησης µέσω ενηµερωτικών 

δελτίων (newsletters) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ απαιτείται µόνο η απλή επιλογή ενός 

υπερσυνδέσµου (hyperlink) που θα περιλαµβάνεται στο δελτίο. 

[KΠ.38] Τα ενηµερωτικά δελτία (newsletters) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αποστέλλονται ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα, όχι λιγότερο από 2 φορές το µήνα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου που θα ορίσει ο χρήστης. 

[KΠ.39] Τα ενηµερωτικά δελτία (newsletters) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ είναι προσβάσιµα και από το 

διαδικτυακό τόπο του φορέα. 

[KΠ.40] Για τη διαχείριση των ενηµερωτικών δελτίων (newsletters) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 

χρησιµοποιούνται ειδικές εφαρµογές, οι οποίες επιτρέπουν: 

• τη διαχείριση των παραληπτών ή οµάδων παραληπτών των δελτίων 

• τη διαχείριση περισσοτέρων του ενός ενηµερωτικών δελτίων που αποστέλλονται 

σε διαφορετικές οµάδες παραληπτών 

• τη διαχείριση µη παραληφθέντων (bounced) µηνυµάτων 
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Για την παροχή νέων µέσω RSS υπάρχουν αντίστοιχες προϋποθέσεις µε αυτές της 

πληροφόρησης µέσω ενηµερωτικών δελτίων.  

[ΚΥ.73] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που παρέχουν ενηµέρωση στους χρήστες των 
διαδικτυακών τους τόπων µέσω RSS feeds ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ: 

• Ορίσουν ένα στέλεχος ως υπεύθυνο για τη συλλογή των πληροφοριών και τη 

δηµιουργία των νέων στην κατάλληλη µορφή/ πρότυπο. Το στέλεχος αυτό ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες από κάθε άλλη πηγή ή 

εµπλεκόµενο. 

• Μεριµνήσουν για την όσο το δυνατό µεγαλύτερη τυποποίηση των κατηγοριών 

νέων που θα περιλαµβάνονται στα RSS feeds και να προσδιορίσουν ποια στελέχη 

του φορέα θα είναι υπεύθυνα για την παροχή στοιχείων για κάθε κατηγορία 

νέων. 

[ΚΥ.74] Σε περίπτωση που για την ανάγνωση των νέων που λαµβάνονται µέσω RSS 

υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις (π.χ. απαιτείται η χρήση ειδικού λογισµικού), οι δηµόσιοι 

φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ παρέχουν στο διαδικτυακό τους τόπο σχετικές οδηγίες στους 

χρήστες της υπηρεσίας και να τους κατευθύνουν, µέσω συνδέσµων, σε δικτυακούς 

τόπους από τους οποίους θα µπορέσουν να κάνουν download το σχετικό λογισµικό. 

[KΠ.41] Η χρήση της υπηρεσίας πληροφόρησης µέσω RSS ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην απαιτεί 

κάποιου είδους εγγραφή του χρήστη στην υπηρεσία. 

 

3.4.2.2 Χώροι συζήτησης των χρηστών 

Μία δυνατότητα που αναµένεται να αυξήσει την επισκεψιµότητα του διαδικτυακού τόπου ενός 

φορέα της δηµόσιας διοίκησης και ταυτόχρονα να υποστηρίξει την επικοινωνία και την 

ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των χρηστών για θέµατα που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχει 

ο φορέας είναι η ύπαρξη χώρων συζήτησης των χρηστών (fora). 

[ΚΜ.7] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρέχουν µέσω των ∆∆Τ τη 

δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των χρηστών για θέµατα 

που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας-ιδιοκτήτης του ∆∆Τ. Η δυνατότητα 

αυτή ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρέχεται σε συγκεκριµένους χώρους συζήτησης (fora), οι 

οποίοι θα είναι προσβάσιµοι µέσω του διαδικτυακού τόπου του φορέα.  

Η διάθεση ενός χώρου συζήτησης (forum) στους χρήστες ενός ∆∆Τ προϋποθέτει την ύπαρξη 

ορισµένων ρόλων και διαδικασιών από την πλευρά του φορέα σχετικά µε την παρακολούθηση 

της λειτουργίας και την υποστήριξη του forum. 
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[ΚΥ.75] Σε περίπτωση που ένας φορέας υποστηρίζει µέσω του διαδικτυακού του τόπου χώρο 

συζήτησης των χρηστών (forum) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτει τουλάχιστον τους παρακάτω 

ρόλους: 

• ∆ιαχειριστή (administrator), ο οποίος θα έχει την ευθύνη τεχνικής διαχείρισης του 

χώρου. 

• Υποκινητή (motivator), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία θεµάτων 

συζήτησης, θα συµµετέχει σε συζητήσεις και γενικά θα ενεργεί µε σκοπό την 

προσέλκυση χρηστών στο χώρο συζήτησης. 

• Συντονιστή (moderator), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και τον 

έλεγχο του περιεχοµένου του χώρου, έτσι ώστε τα θέµατα συζήτησης να 

σχετίζονται µε το φορέα και τις υπηρεσίες του και να µην περιλαµβάνουν 

προσβλητικές και άσεµνες απόψεις. 

Η πρόσβαση στο forum προτείνεται να επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες µόνο για ανάγνωση 

περιεχοµένου και στους εγγεγραµµένους χρήστες τόσο για ανάγνωση όσο και για προσθήκη 

περιεχοµένου (δηµιουργία νέου θέµατος, κατάθεση απόψεων σε υπάρχον θέµα κλπ.). Στην 

τελευταία περίπτωση (προσθήκη περιεχοµένου) πρέπει να ελέγχεται η ταυτότητα του χρήστη, 

πριν του επιτραπεί η πρόσβαση στο forum. 

3.4.3 ∆ιαλειτουργικότητα διαδικτυακού τόπου µε back-office 
συστήµατα 

Οι διαδικτυακοί τόποι χρησιµοποιούνται από τους φορείς της δηµόσιας διοίκησης ως µέσο 

πρόσβασης των πολιτών και επιχειρήσεων στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 

προσφέρουν και κατά κανόνα δεν παρέχουν από µόνοι τους τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Αντίθετα, οι ∆∆Τ δροµολογούν τα αιτήµατα των χρηστών των υπηρεσιών στα κατάλληλα 

υποστηρικτικά συστήµατα (back-office) των φορέων και γενικά δρουν ως ενδιάµεσοι στην 

αλληλεπίδραση µεταξύ των φορέων και των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Έτσι, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους φορείς της δηµόσιας 

διοίκησης µέσω των διαδικτυακών τους τόπων, ιδιαίτερα στα επίπεδα 3 και 4, προϋποθέτει τη 

διαλειτουργικότητα των συστηµάτων των διαδικτυακών τόπων µε τα πληροφοριακά 

συστήµατα των φορέων που αναλαµβάνουν τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και 

επιχειρήσεων. 

[ΚΥ.76] Οι διαδικτυακοί τόποι των φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διασυνδέονται 

µε τα back-office συστήµατα των φορέων που υποστηρίζουν την εκτέλεση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

Η διαλειτουργικότητα των ∆∆Τ µε τα back-office συστήµατα των φορέων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ακολουθεί τα πρότυπα και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πλαισίου 

∆ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. 
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Η διασύνδεση των ∆∆Τ µε τα back-office συστήµατα των φορέων µπορεί να είναι είτε on line 

για τη λήψη και αποστολή άµεσης πληροφορίας (π.χ. απόδοση και αποστολή αριθµού 

πρωτοκόλλου για την καταχώρηση µιας αίτησης από τον πολίτη), είτε batch (π.χ. εκτέλεση της 

διαδικασίας υπολογισµού φόρου, µετά την παραλαβή της φορολογικής δήλωσης).  

Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενός φορέα δεν πρέπει να γνωρίζουν λεπτοµέρειες 

για τον τρόπο εξυπηρέτησης των αιτηµάτων τους από τα πληροφοριακά συστήµατα (πύλη και 

back-office) του φορέα. Τα σηµεία της διαδικασίας που πρέπει να τους ενδιαφέρουν είναι µόνο 

εκείνα στα οποία χρειάζεται να προβούν οι ίδιοι σε κάποια ενέργεια. 

[ΚΥ.77] Η ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των ∆∆Τ και των back-office συστηµάτων και η 

διαδικασία εξυπηρέτησης µιας υπόθεσης του πολίτη από τα back-office συστήµατα 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ γίνεται µε διαφανή για το χρήστη τρόπο. 

 

3.4.4 ∆ιαλειτουργικότητα διαδικτυακού τόπου µε τρίτα sites 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ένας πολίτης δεν γνωρίζει σε ποιον φορέα πρέπει να 

απευθυνθεί για µία συγκεκριµένη υπηρεσία και αναγκάζεται να αναζητά σχετικές πληροφορίες 

σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους φορέων της δηµόσιας διοίκησης. Για παράδειγµα, ένας 

πολίτης µπορεί να µην γνωρίζει εάν για την έκδοση άδειας λειτουργίας ενός καταστήµατος 

πρέπει να απευθυνθεί στην Περιφέρεια, Νοµαρχία ή ∆ήµο της έδρας του καταστήµατος. Ένας 

τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος αυτού είναι µέσω διαδικτυακών τόπων που 

συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν περιεχόµενο από άλλους τόπους (content aggregation). 

[ΚΥ.78] Οι ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης και παρουσίασης 

περιεχοµένου που περιλαµβάνεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. 

Χρησιµοποιώντας τη συγκεκριµένη δυνατότητα, η δικτυακή πύλη µιας Περιφέρειας θα 

µπορούσε να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει περιεχόµενο από τις Νοµαρχίες που 

περιλαµβάνει ή, αντίστοιχα, η δικτυακή πύλη µιας Νοµαρχίας θα µπορούσε να συγκεντρώσει 

και να παρουσιάσει περιεχόµενο από τους ∆ήµους της χωρικής αρµοδιότητάς της. 

Η συγκέντρωση και αναπαραγωγή περιεχοµένου από άλλους διαδικτυακούς τόπους δεν λύνει, 

ωστόσο, το πρόβληµα της ενηµέρωσης του περιεχοµένου. Για παράδειγµα, εάν ο ∆Τ µιας 

Νοµαρχίας αντλεί και παρουσιάζει περιεχόµενο από το ∆Τ ενός ∆ήµου, το περιεχόµενο του ∆Τ 

της Νοµαρχίας κινδυνεύει να µην είναι επίκαιρο στην περίπτωση που τροποποιηθεί το 

αντίστοιχο περιεχόµενο του ∆Τ του ∆ήµου. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να λυθεί είτε σε 

επιχειρησιακό επίπεδο µε τον προσδιορισµό συγκεκριµένης διαδικασίας είτε σε τεχνικό επίπεδο, 

µέσω web services. Στην τελευταία περίπτωση, ο ∆Τ απλά κάνει χρήση και δεν αποθηκεύει 

τοπικά το περιεχόµενο του άλλου τόπου (content syndication). 

[ΚΥ.79] Οι ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ έχουν τη δυνατότητα χρήσης περιεχοµένου που περιλαµβάνεται 

σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. 
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Με τη χρήση αυτής της δυνατότητας διασφαλίζεται η αυτόµατη ενηµέρωση του περιεχοµένου 

ενός ∆∆Τ σε περίπτωση πραγµατοποίησης αλλαγών από τον αρχικό «ιδιοκτήτη» του.  

[ΚΥ.80] Εάν ένας φορέας της δηµόσιας διοίκησης παρουσιάζει στο διαδικτυακό του τόπο 
περιεχόµενο που συγκεντρώνει ή αντλεί από άλλους διαδικτυακούς τόπους ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ αναφέρει σαφώς την πηγή παροχής του περιεχοµένου. Ειδικά στην περίπτωση της 

συγκέντρωσης και παρουσίασης περιεχοµένου από άλλους διαδικτυακούς τόπους, 

εκτός από την πηγή, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρεται και η ηµεροµηνία και ώρα 

συγκέντρωσης (άντλησης) του περιεχοµένου από την πηγή του. 

Οι δυνατότητες συγκέντρωσης & παρουσίασης περιεχοµένου και χρήσης περιεχοµένου που 

περιλαµβάνεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους µπορεί να αξιοποιούνται εναλλακτικά ή 

συµπληρωµατικά, ανάλογα µε τις επιλογές κάθε φορέα κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

του διαδικτυακού του τόπου. Ωστόσο, είναι κρίσιµο οι πλατφόρµες ανάπτυξης και λειτουργίας 

των ∆∆Τ να υποστηρίζουν και τις δύο αυτές δυνατότητες. 

Οι δυνατότητες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιµες σε κεντρικές διαδικτυακές πύλες της δηµόσιας 

διοίκησης, όπως είναι για παράδειγµα η υπό ανάπτυξη Κεντρική Κυβερνητική ∆ιαδικτυακή Πύλη 

ΕΡΜΗΣ ή η διαδικτυακή πύλη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

[ΚΥ.81] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κατά το σχεδιασµό και ανάπτυξη νέων 

διαδικτυακών τόπων, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διασφαλίζουν ότι το περιεχόµενο που 

δηµοσιεύουν στους ∆Τ θα µπορεί να αξιοποιηθεί από κεντρικές διαδικτυακές πύλες 

της δηµόσιας διοίκησης. 

[ΚΥ.82] Οι πολιτικές, πρότυπα και τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν είτε για τη 
συγκέντρωση είτε για τη χρήση περιεχοµένου από άλλους διαδικτυακούς τόπους 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας και 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. 

Φυσικά, και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να ελεγχθούν πρόσθετες παράµετροι όπως ο τύπος 

του περιεχοµένου που θα αντλείται ή θα χρησιµοποιείται, η συχνότητα άντλησης ή 

ενηµέρωσης κλπ. 
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3.5 Αξιολόγηση ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 
Οι διαδικτυακοί τόποι των δηµόσιων φορέων πρέπει να βελτιώνονται και να εξελίσσονται 

διαρκώς έτσι ώστε αφενός να βελτιώνονται το περιεχόµενο και οι παρεχόµενες υπηρεσίες 

αφετέρου να γίνονται οι απαραίτητες προσαρµογές σε αλλαγές διαδικασιών, οργάνωσης, 

νοµικού και κανονιστικού πλαισίου. Εποµένως, είναι απαραίτητο οι ∆∆Τ να παρέχουν ορισµένες 

δυνατότητες συλλογής παρατηρήσεων, παραπόνων και σχολίων από τους χρήστες των ∆∆Τ 

αναφορικά µε: 

• το περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου 

• τις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτυακού τόπου 

• τη συνολική λειτουργία και απόδοση του διαδικτυακού τόπου 

3.5.1 Αξιολόγηση περιεχοµένου 

Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης πρέπει να φροντίζουν για τη συνεχή βελτίωση του 

περιεχοµένου που περιλαµβάνεται στο διαδικτυακό τους τόπο. Η εγκυρότητα του 

περιεχοµένου αποτελεί πρωταρχική ευθύνη των συγγραφέων (‘ιδιοκτητών’) του περιεχοµένου 

(ενότητα 3.2). Ωστόσο, θα µπορούσε να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της ποιότητας του 

περιεχοµένου και στους χρήστες του ∆∆Τ, µέσω κατάλληλων µηχανισµών λήψης σχολίων. 

[KΠ.42] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δίνουν στους χρήστες του 

διαδικτυακού τους τόπου τη δυνατότητα να αξιολογούν την ποιότητα των 

παρεχόµενων επιχειρησιακών πληροφοριών. 

[KΠ.43] Για την αξιολόγηση της ποιότητας των επιχειρησιακών πληροφοριών ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
ΝΑ δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να συµπληρώνουν έτοιµες ηλεκτρονικές 

φόρµες πολλαπλών επιλογών, οι οποίες θα παρουσιάζονται σε κάθε σελίδα του 

διαδικτυακού τόπου. Επίσης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υπάρχει και δυνατότητα υποβολής 

σχολίων σχετικά µε την αξιολόγηση της ποιότητας των επιχειρησιακών πληροφοριών 

µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή/ και γενικών ηλεκτρονικών φορµών. 

Οι επιλογές που θα παρουσιάζονται στις φόρµες αξιολόγησης της ποιότητας των 

επιχειρησιακών πληροφοριών µπορεί να είναι της µορφής: 

Πώς αξιολογείτε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στη συγκεκριµένη σελίδα; 

Πλήρεις  

Επαρκείς  

Ελλιπείς  

Ανεπαρκείς  

Αδιάφορες  
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Η συλλογή των απαντήσεων των χρηστών ανά πληροφορία θα πρέπει να τροφοδοτεί σχετική 

διαδικασία αξιολόγησης, µέσω της οποίας θα εκκινεί η διαδικασία βελτίωσης της πληρότητας, 

ακρίβειας και ποιότητας της πληροφορίας. Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται σε πληροφορίες, 

για τις οποίες συλλέγονται αθροιστικά περισσότερες απαντήσεις στα επίπεδα ‘Ελλιπείς’, 

‘Ανεπαρκείς’ και ‘Αδιάφορες’ από ότι στα επίπεδα ‘Πλήρεις’ και ‘Επαρκείς’. Τα στοιχεία 

αξιολόγησης του περιεχοµένου των σελίδων του ∆Τ που εισάγουν οι χρήστες πρέπει να 

δροµολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (όχι περισσότερο από ένα µήνα), µέσω του 

Υπευθύνου Περιεχοµένου & Υπηρεσιών του ∆Τ, στους ιδιοκτήτες του περιεχοµένου κάθε 

σελίδας. Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες του περιεχοµένου πρέπει να µεριµνήσουν για τη βελτίωση 

του περιεχοµένου στην περίπτωση που έχουν διατυπωθεί αρκετά αρνητικά σχόλια από τους 

χρήστες και να ακολουθήσουν την προβλεπόµενη διαδικασία για την ανάρτηση του 

βελτιωµένου περιεχοµένου (ενηµέρωση) στο ∆Τ. 

3.5.2 Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες µέσω του 

διαδικτυακού τους τόπου πρέπει να φροντίζουν για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου παροχής 

των υπηρεσιών. Ένας τρόπος για να αξιολογείται η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

είναι η λήψη σχολίων από τους χρήστες των υπηρεσιών. 

[KΠ.44] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δίνουν στους χρήστες των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρουν µέσω του διαδικτυακού τους τόπου τη 

δυνατότητα να αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

[KΠ.45] Για την αξιολόγηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 

δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να συµπληρώνουν έτοιµες ηλεκτρονικές φόρµες 

πολλαπλών επιλογών ή/ και ερωτήσεων µετά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. 

Επίσης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υπάρχει και δυνατότητα υποβολής σχολίων σχετικά µε την 

αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή/ και 

γενικών ηλεκτρονικών φορµών. 

Ενδεικτικά, οι ερωτήσεις που θα παρουσιάζονται στις φόρµες αξιολόγησης της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών µπορεί να είναι της µορφής: 
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1) Γνωρίζατε την ύπαρξη της υπηρεσίας πριν επισκεφθείτε το συγκεκριµένο 
διαδικτυακό τόπο; 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

2) Εντοπίσατε εύκολα την ηλεκτρονική υπηρεσία στο διαδικτυακό τόπο; ΝΑΙ ΟΧΙ 

3) Βρήκατε εύκολη τη χρήση της υπηρεσίας; ΝΑΙ ΟΧΙ 

4) Η απόκριση της υπηρεσίας ήταν ικανοποιητική; ΝΑΙ ΟΧΙ 

5) Πιστεύετε ότι η συγκεκριµένη υπηρεσία θα µπορούσε να βελτιωθεί; ΝΑΙ ΟΧΙ 

6) Παρακαλούµε, συµπληρώστε τις παρατηρήσεις σας σχετικά µε την υπηρεσία: 

 

 

Η συλλογή των απαντήσεων των χρηστών ανά ηλεκτρονική υπηρεσία θα πρέπει να τροφοδοτεί 

σχετική διαδικασία αξιολόγησης, µέσω της οποίας θα εκκινεί η διαδικασία βελτίωσης της 

υπηρεσίας. Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται σε υπηρεσίες, για τις οποίες συλλέγονται 

αθροιστικά περισσότερες αρνητικές απαντήσεις (περισσότερα ‘ΟΧΙ’). Τα στοιχεία αξιολόγησης 

των υπηρεσιών που εισάγουν οι χρήστες πρέπει να δροµολογούνται ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα (όχι περισσότερο από ένα µήνα), µέσω του Υπευθύνου Περιεχοµένου & Υπηρεσιών 

του ∆Τ, στον ιδιοκτήτη κάθε υπηρεσίας (για επιχειρησιακά θέµατα και θέµατα ευκολίας χρήσης 

ή σχολίων/ προτάσεων βελτίωσης της υπηρεσίας) ή στον Τεχνικό υπεύθυνο και τους 

διαχειριστές για θέµατα που σχετίζονται µε την ταχύτητα απόκρισης ή τεχνικά προβλήµατα 

χρήσης της υπηρεσίας. 

3.5.3 Αξιολόγηση λειτουργίας ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

Η συνολική λειτουργία και απόδοση ενός ∆∆Τ αποτελούν δύο ιδιαίτερα κρίσιµους παράγοντες 

για την αποδοχή του από τους χρήστες. Εποµένως είναι απαραίτητο οι ∆∆Τ να παρέχουν 

ορισµένες δυνατότητες συλλογής στατιστικών στοιχείων όσον αφορά συγκεκριµένες 

παραµέτρους-δείκτες που θα παρακολουθούνται, βάσει των οποίων θα εξάγονται χρήσιµα 

συµπεράσµατα για την αξιοποίηση του ∆∆Τ και των λειτουργιών του από τους χρήστες του. Τα 

συµπεράσµατα αυτά, µε τη σειρά τους, µπορούν να τροφοδοτήσουν δράσεις βελτίωσης ή 

προσαρµογής του ∆∆Τ στις απαιτήσεις των χρηστών του. 

Η αξιολόγηση της λειτουργίας ενός ∆∆Τ θέτει ως προαπαιτούµενα: 

• τον προσδιορισµό του ρόλου εντός του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση 

της λειτουργίας του ∆∆Τ 

• τον καθορισµό των παραµέτρων-δεικτών αξιολόγησης 

• τη διαδικασία παρακολούθησης των δεικτών αξιολόγησης 
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Όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα 3.2, υπεύθυνος για τον καθορισµό και την παρακολούθηση 

των παραµέτρων αξιολόγησης ενός ∆∆Τ είναι ο Τεχνικός Υπεύθυνος του ∆∆Τ. 

[ΚΥ.83] Ο φορέας-ιδιοκτήτης ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διαθέτει θεσµοθετηµένη διαδικασία 

αξιολόγησης της λειτουργίας του ∆∆Τ. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος προσδιορίζει και είναι 

κύριος της συγκεκριµένης διαδικασίας. 

[ΚΥ.84] Η διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει κατ’ 

ελάχιστον τα εξής: 

• τις ελάχιστες πληροφορίες που θα συλλέγονται κατά τη λειτουργία του ∆∆Τ 

• τους δείκτες αξιολόγησης της λειτουργίας του ∆∆Τ 

• τη συχνότητα συλλογής στοιχείων για τον υπολογισµό των δεικτών αξιολόγησης 

• τον τρόπο υπολογισµού των δεικτών αξιολόγησης από τα στοιχεία λειτουργίας 

του ∆∆Τ που συλλέγονται 

• τον τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης για τη βελτίωση του 

∆∆Τ 

[ΚΜ.8] Για την αξιολόγηση της λειτουργίας ενός ∆∆Τ ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρακολουθούνται οι 

παρακάτω δείκτες: 

∆1: Αποδοχή του ∆∆Τ 

Υπολογίζεται βάσει των παρακάτω στοιχείων επισκεψιµότητας που καταγράφονται 
από την υποδοµή του ∆∆Τ: 

• Αριθµός µεµονωµένων χρηστών 

• Αριθµός επισκέψεων 

• ∆ιάρκεια επισκέψεων 

∆2: Αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Υπολογίζεται βάσει των παρακάτω στοιχείων πρόσβασης σε περιεχόµενο και 
υπηρεσίες του φορέα που παρέχονται ηλεκτρονικά: 

• Σελίδες µε τις περισσότερες επισκέψεις  

• Σελίδες µε τις λιγότερες επισκέψεις 

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε τις περισσότερες συναλλαγές 

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε τις λιγότερες συναλλαγές 

∆3: Απόδοση ∆∆Τ 

Υπολογίζεται βάσει των παρακάτω στοιχείων απόδοσης: 

• Αριθµός επιτυχών αιτηµάτων/ συναλλαγών χρηστών 
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• Αριθµός ανεπιτυχών αιτηµάτων/ συναλλαγών χρηστών 

• Αριθµός υποβληθέντων παραπόνων/ ερωτήσεων χρηστών 

• Αριθµός ερωτήσεων χρηστών που απαντήθηκαν 

• Αριθµός προβληµάτων, λαθών ή δυσλειτουργιών του ∆∆Τ 

• Χρόνος απόκρισης 

• ∆ιαθεσιµότητα ∆∆Τ 

Πέραν των παραπάνω δεικτών ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ συλλέγονται επιπλέον στοιχεία σχετικά 

µε την τεχνολογική υποδοµή των χρηστών του ∆∆Τ όπως ο τύπος και η έκδοση του 

φυλλοµετρητή και το λειτουργικό σύστηµα του σταθµού εργασίας του χρήστη. Όλα 

τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των παραπάνω δεικτών 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ τηρούνται στα αρχεία καταγραφής (log files) των συστηµάτων του 

διαδικτυακού τόπου. 

Οι παραπάνω πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να:  

• προσδιορίσουν τόσο το δηµοφιλέστερο όσο και το λιγότερο δηµοφιλές περιεχόµενο και 

υπηρεσία του ∆∆Τ 

• αναθεωρήσουν, πιθανόν, την οργάνωση του περιεχοµένου και των υπηρεσιών του ∆∆Τ 

• ελέγξουν το µηχανισµό απόκρισης στις ερωτήσεις των χρηστών που υποβάλλονται µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και ηλεκτρονικές φόρµες 

• αξιολογήσουν την απόδοση του ∆∆Τ, ιδιαίτερα αν η λειτουργία του υποστηρίζεται από 

εξωτερικό πάροχο 

• καταγράψουν τις ανάγκες των χρηστών ή τις δυσκολίες που συναντούν κατά τις 

συναλλαγές τους µε το ∆∆Τ 

Η διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας του ∆∆Τ µπορεί να περιλαµβάνει τα παρακάτω 

βήµατα: 

• Στο τέλος κάθε τριµήνου, ή σε χρονικό διάστηµα που θα ορίσει ο Επιτελικός Υπεύθυνος 

του ∆∆Τ, ο Τεχνικός Υπεύθυνος συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό 

των παραπάνω δεικτών από τα συστήµατα του ∆∆Τ. 

• Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του ∆∆Τ υπολογίζει τους δείκτες αξιολόγησης της λειτουργίας του 

∆∆Τ και παρουσιάζει στον Επιτελικό Υπεύθυνο του ∆∆Τ τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µπορεί να συνοδεύονται από σύντοµη τεκµηρίωση, 

καθώς και σύγκριση µε τα αντίστοιχα στοιχεία της προηγούµενης περιόδου. 

• Ο Επιτελικός Υπεύθυνος του ∆∆Τ ελέγχει τα στοιχεία της έκθεσης αξιολόγησης της 

λειτουργίας του ∆∆Τ µε σκοπό το σχεδιασµό πρόσθετων ενεργειών βελτίωσης του ∆∆Τ. 

• Ο Τεχνικός Υπεύθυνος του ∆∆Τ υποβάλλει τις προτάσεις για βελτιώσεις στη λειτουργία του 

∆∆Τ: 
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♦ στον Υπεύθυνο Περιεχοµένου και Υπηρεσιών για βελτιώσεις που δεν απαιτούν τη 

χρήση πόρων που δεν είναι διαθέσιµοι στο φορέα. Τέτοιες ενέργειες σχετίζονται, για 

παράδειγµα, µε την αναδιοργάνωση του περιεχοµένου ή των υπηρεσιών του φορέα. 

♦ στην ηγεσία του φορέα, πιθανώς µέσω του Επιτελικού Υπευθύνου του ∆∆Τ, για τη 

λήψη έγκρισης για βελτιώσεις που περιλαµβάνουν τη χρήση πόρων ή υπηρεσιών 

τρίτων. Τέτοιες ενέργειες σχετίζονται, για παράδειγµα, µε την απόδοση ή τη διάδοση 

του ∆∆Τ, στην περίπτωση που απαιτείται η προµήθεια υπηρεσιών από εξωτερικούς 

εργολάβους. 

Για παράδειγµα, στην περίπτωση που για την αξιολόγηση της λειτουργίας του ∆∆Τ 

χρησιµοποιούνταν οι δείκτες ∆1-∆3 που παρουσιάστηκαν παραπάνω, ο Τεχνικός Υπεύθυνος 

του ∆∆Τ µπορεί να προτείνει, ενδεικτικά, τις εξής δράσεις βελτίωσης: 

• Καταχώρηση του ∆∆Τ σε µηχανές αναζήτησης και δηµοφιλείς ∆Τ του ελληνικού δηµόσιου 

ή ιδιωτικού τοµέα, Προσθήκη συνδέσµων σε άλλους φορείς της ελληνικής δηµόσιας 

διοίκησης, ∆ράσεις διάδοσης του ∆∆Τ του φορέα (π.χ. διαφηµιστικά µηνύµατα σε ΜΜΕ, 

φυλλάδια), εάν η επισκεψιµότητα είναι χαµηλή. 

• Αναδιοργάνωση του περιεχοµένου και των υπηρεσιών του φορέα που παρέχονται 

ηλεκτρονικά µέσω του ∆∆Τ ανάλογα µε τα στοιχεία υπολογισµού του δείκτη ∆2. 

• Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού υποστήριξης της λειτουργίας του ∆∆Τ, εάν το 

διαθέσιµο προσωπικό δεν επαρκεί για να ανταποκρίνεται άµεσα στις ερωτήσεις των 

χρηστών. 

• Αγορά ή αναβάθµιση εξοπλισµού ή λογισµικού αν η απόδοση του ∆∆Τ είναι χαµηλή ή 

επαναδιαπραγµάτευση όρων συµβολαίου SLA, εάν ο ∆∆Τ φιλοξενείται και υποστηρίζεται 

από εξωτερικό πάροχο. 
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3.6 Ασφάλεια Συστηµάτων & Προστασία Προσωπικών 
∆εδοµένων 

Η ασφάλεια των ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων είναι άµεσα συνυφασµένη µε την αξιοπιστία 

τους και την αποδοχή τους από τους χρήστες/ επισκέπτες τους. Οι ∆ηµόσιοι ∆ικτυακοί Τόποι 

πρέπει να παρέχουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας διασφαλίζοντας τις εξής 

παραµέτρους: 

• Ακεραιότητα (integrity): Η πληροφορία που δηµοσιεύεται, διακινείται, επεξεργάζεται και 

αποθηκεύεται παραµένει αναλλοίωτη. 

• Εµπιστευτικότητα (confidentiality): Πρόσβαση στην πληροφορία έχουν µόνο όσοι 

διαθέτουν κατάλληλη εξουσιοδότηση. 

• Αναγνώριση (identification): Ο προσδιορισµός της ταυτότητας του χρήστη. 

• Πιστοποίηση ταυτότητας (authentication): Η ενέργεια που διασφαλίζει ότι η ταυτότητα 

που δηλώνει ο χρήστης είναι η πραγµατική. 

• Εξουσιοδότηση (authorization): Η εξασφάλιση ότι κάθε οντότητα έχει πρόσβαση στους 

επιτρεπόµενους σε αυτή πόρους του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της ίδιας της 

πληροφορίας. 

• ∆ιαθεσιµότητα (availability): Η πληροφορία είναι διαθέσιµη κάθε στιγµή που ένας 

εξουσιοδοτηµένος χρήστης επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτή. 

• Μη άρνηση συµµετοχής (non-repudiation): Ένας χρήστης δεν µπορεί να αρνηθεί ότι 

εκτέλεσε µία ενέργεια σχετική µε πρόσβαση/ καταχώρηση/ επεξεργασία πληροφορίας. 

Η ασφάλεια των ∆∆Τ αποτελείται από ένα σύνθετο πλαίσιο κανόνων και οδηγιών που 

σχετίζονται µε την οργάνωση του φορέα-ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου και του παρόχου που 

τον φιλοξενεί (στις περιπτώσεις hosting του τόπου σε υποδοµές ISP), τις διαδικασίες που 

εφαρµόζει, τις υπηρεσίες που παρέχει, τις τεχνικές του υποδοµές και το νοµικό πλαίσιο σχετικά 

µε την ασφάλεια των επικοινωνιών και την προστασία προσωπικών δεδοµένων. 

 

Σηµειώνεται ότι ορισµένοι από τους κανόνες που παρουσιάζονται στη συνέχεια εξειδικεύονται 

είτε στο Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π∆&ΥΗΣ) 

είτε στο Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ). Αν και θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 

προσπάθεια για το συγχρονισµό του περιεχοµένου των τριών Πλαισίων, σε περίπτωση 

διαπίστωσης ασυµφωνίας µεταξύ των επιµέρους αναφορών, επικρατέστερες για τα 

συγκεκριµένα θέµατα είναι οι αναφορές που περιλαµβάνονται στα Π∆&ΥΗΣ και ΠΨΑ. 
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3.6.1 Πολιτικές ασφάλειας 

[ΚΥ.85] Οι φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουθούν σαφώς ορισµένες και εγκεκριµένες από τη 

∆ιοίκηση/ Ηγεσία τους πολιτικές σχετικά µε την ασφάλεια των ∆ιαδικτυακών τους 

Τόπων. 

Μία πολιτική ασφάλειας περιλαµβάνει τους στόχους και τις απαιτήσεις ασφάλειας του φορέα, 

το πεδίο εφαρµογής της, καθώς και τις επιπτώσεις από τη µη εφαρµογή της (εάν 

προβλέπονται). Στην περίπτωση των ∆∆Τ, οι πολιτικές ασφάλειας ενδέχεται να καλύπτουν 

θέµατα όπως ακεραιότητα περιεχοµένου, προστασία προσωπικών δεδοµένων, ταυτοποίηση 

χρηστών κλπ. 

[ΚΥ.86] Για θέµατα εγγραφής, ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης χρηστών σε υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι πολιτικές ασφάλειας που ακολουθούν οι φορείς της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πλαισίου Ψηφιακής 

Αυθεντικοποίησης. 

Τα συγκεκριµένα θέµατα αναλύονται στα Κεφάλαια 8, 6 και 7 της τρέχουσας έκδοσης του 

Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης. 

[KΠ.46] Οι πολιτικές ασφάλειας ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αποτελούν µέρος ενός 

συνολικότερου πλάνου διαχείρισης της ασφάλειας του φορέα. 

Εάν ένας φορέας του δηµόσιου τοµέα έχει καθιερώσει ένα σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας 

των πληροφοριακών του πόρων (information assets), είναι σκόπιµο οι ειδικές πολιτικές 

ασφάλειας του ∆∆Τ να ενσωµατωθούν σε αυτό. 

3.6.2 Πρόσβαση – Αυθεντικοποίηση 

Οι δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι περιλαµβάνουν µεγάλο όγκο περιεχοµένου, το οποίο αποτελεί 

ως επί το πλείστον δηµόσια πληροφορία. Από την άλλη πλευρά, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 

παρέχονται από τους ∆∆Τ µπορεί να περιλαµβάνουν την καταχώρηση προσωπικών στοιχείων 

των χρηστών, την πρόσβασή τους σε δεδοµένα που τους αφορούν, την υποβολή αιτήσεων για 

βεβαιώσεις και άλλες ενέργειες που γενικά σχετίζονται µε την πρόσβαση, καταχώρηση και 

τροποποίηση δεδοµένων που δεν αποτελούν δηµόσια πληροφορία αλλά συνδέονται άµεσα µε 

τον κάθε χρήστη. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες και δεδοµένα που δεν έχουν δηµόσιο χαρακτήρα 

είναι ανάγκη να ελέγχεται. 

[ΚΥ.87] Το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται µέσω ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το επίπεδο διαβάθµισης/ ευαισθησίας τους και τις 

κατηγορίες χρηστών στις οποίες απευθύνονται.  

Ειδικά για την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών ανάλογα µε το επίπεδο διαβάθµισης/ 

ευαισθησίας των δεδοµένων που αξιοποιούν, οι φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ λαµβάνουν υπόψη 

τις σχετικές κατευθύνσεις του Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (Κεφάλαιο 4 της 
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τρέχουσας έκδοσης του ΠΨΑ). 

[ΚΥ.88] Η πρόσβαση ενός πολίτη, επιχείρησης, φορέα κλπ. στο περιεχόµενο και τις υπηρεσίες 

ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ επιτρέπεται µόνο στο τµήµα εκείνο της πληροφορίας ή των 

υπηρεσιών στο οποίο έχει δικαίωµα πρόσβασης. 

[ΚΥ.89] Η πρόσβαση στο περιεχόµενο και τις υπηρεσίες ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ επιτρέπεται 

κατόπιν κατάλληλης εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη. Αντίστοιχα, προτού 

επιτραπεί η πρόσβαση, είναι απαραίτητη η αυθεντικοποίηση των χρηστών από το 

∆∆Τ. 

Γενικά προτείνεται να ακολουθούνται οι εξής αρχές, όπως αυτές εξειδικεύονται στο Πλαίσιο 

Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης: 

• Η πρόσβαση σε δηµόσια πληροφορία, λειτουργίες του ∆∆Τ όπως αναζήτηση πληροφορίας 

και γενικά υπηρεσίες επιπέδων 1 και 2, η ταυτοποίηση των χρηστών δεν είναι απαραίτητη. 

• Για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το χρήστη (πολίτη, επιχείρηση, φορέα) 

πρέπει να προηγείται εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών. Το επίπεδο ασφάλειας 

καθορίζεται ανάλογα µε την κρισιµότητα ή ευαισθησία των δεδοµένων που αξιοποιούν οι 

υπηρεσίες, οδηγώντας στη χρήση διακριτικών όπως συνδυασµό ονόµατος (username) και 

συνθηµατικού (password) ή ισχυρότερων µέτρων δήλωσης και εξακρίβωσης της 

ταυτότητας των χρηστών, όπως πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υποδοµές ∆ηµοσίου 

Κλειδιού. 

[KΠ.47] Για την πρόσβαση σε δηµόσια πληροφορία και υπηρεσίες επιπέδων 1 και 2 ενός ∆∆Τ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µην απαιτείται η ταυτοποίηση των χρηστών, εκτός εάν συντρέχουν 

ειδικοί λόγοι. 

[ΚΥ.90] Η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιπέδων 3 ή 4 που παρέχονται από ένα ∆∆Τ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ επιτρέπεται µόνο σε εγγεγραµµένους χρήστες του ∆∆Τ, κατόπιν δήλωσης 

και εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους, εφόσον οι υπηρεσίες αξιοποιούν δεδοµένα που 

σχετίζονται µε τους χρήστες. Οι µέθοδοι αυθεντικοποίησης που χρησιµοποιούνται 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις του Πλαισίου Ψηφιακής 

Αυθεντικοποίησης (Ενότητα 7.3 της τρέχουσας έκδοσης του ΠΨΑ). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η εξυπηρέτηση των χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

παρέχονται µέσω ∆∆Τ ξεκινά µε τη δήλωση της ταυτότητας του χρήστη και την εξακρίβωσή 

της από τα συστήµατα του φορέα. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, στη 

διαδικασία εξυπηρέτησης εµπλέκονται επιπλέον αρκετά υποστηρικτικά (back-office) συστήµατα 

του φορέα, τα οποία επεξεργάζονται τα δεδοµένα που εισάγει ο χρήστης, διεκπεραιώνουν τη 

διαδικασία εξυπηρέτησης και παρουσιάζουν πληροφορίες ή το τελικό αποτέλεσµα της 

υπηρεσίας στο χρήστη µέσω του ∆∆Τ του φορέα. Καθένα από τα συστήµατα αυτά µπορεί να 

απαιτεί επίσης την πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη, προκειµένου να διεκπεραιωθεί η 

υπόθεσή του. 
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[ΚΥ.91] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία που 

υποβάλλει ο πολίτης για την πρόσβασή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 

παρέχονται µέσω των ∆∆Τ επαρκούν για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και τη 

διεκπεραίωση των υπηρεσιών. 

Η δήλωση της ταυτότητας ενός χρήστη πρέπει να γίνεται µόνο στο ∆Τ του φορέα και να µην 

απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες στη συνέχεια για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η 

αρχή της µονοσήµαντης δήλωσης της ταυτότητας, Single-Sign-On, είναι απαραίτητη για τη 

διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Η µη εφαρµογή της συγκεκριµένης αρχής δηµιουργεί δυσκολίες στη 

χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς οι χρήστες θα πρέπει να χρησιµοποιούν 

διαφορετικά στοιχεία πρόσβασης σε κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία, πρακτική που θα τους 

αποθαρρύνει και µπορεί να τους στρέψει σε άλλα κανάλια παροχής της υπηρεσίας. Φυσικά, για 

την εφαρµογή του Single-Sign-On είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση/ διαλειτουργικότητα των 

συστηµάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία των ∆Τ µε τα back-office συστήµατα που 

υποστηρίζουν την παροχή των υπηρεσιών. 

Αναλυτικές απαιτήσεις για την πρόσβαση και αυθεντικοποίηση των πολιτών και των 

επιχειρήσεων σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιγράφονται στο Πλαίσιο Ψηφιακής 

Αυθεντικοποίησης. 

3.6.3 Μετάδοση 

Οι χρήστες ενός ∆∆Τ πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς όσον αφορά την εµπιστευτικότητα και 

ακεραιότητα των στοιχείων που υποβάλλουν για τη λήψη µιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Η 

ασφάλεια των στοιχείων κατά τη µετάδοσή τους περιλαµβάνει τόσο τη µετάδοση των 

στοιχείων από το χρήστη στο σύστηµα του ∆∆Τ µέσω ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου όσο και 

τη µετάδοση των στοιχείων (πιθανώς µετά από κατάλληλη επεξεργασία) από το σύστηµα του 

∆∆Τ στα υποστηρικτικά (back-office) συστήµατα του φορέα προς εξυπηρέτηση.  

Η ανάγκη προστασίας των δεδοµένων που ανταλλάσσονται µεταξύ του ∆∆Τ και των 

υποστηρικτικών συστηµάτων του φορέα γίνεται ακόµα µεγαλύτερη στην περίπτωση που ο 

∆∆Τ φιλοξενείται σε εξωτερικό πάροχο (ISP provider). 

[ΚΥ.92] Τα στοιχεία που ανταλλάσσονται κατά την επικοινωνία ενός χρήστη µε ένα ∆∆Τ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προστατεύονται µέσω χρήσης του πρωτοκόλλου HTTPS (HyperText 

Transfer Protocol Secure), όταν αυτό απαιτείται από τη φύση των στοιχείων. 

Έτσι, σύµφωνα και µε τις σχετικές υποδείξεις του ΠΨΑ, η χρήση του HTTPS είναι απαραίτητη 

για την αξιοποίηση υπηρεσιών που εντάσσονται στα Επίπεδα Εµπιστοσύνης 1, 2 και 3. 
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3.6.4 Αποθήκευση 

Τόσο το περιεχόµενο που δηµοσιεύεται στο ∆∆Τ όσο και τα στοιχεία που αφορούν τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται µέσω αυτού πρέπει να αποθηκεύονται µε ασφάλεια 

στα συστήµατα του φορέα. 

[ΚΥ.93] Τα συστήµατα αποθήκευσης του περιεχοµένου και των δεδοµένων των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι διαφορετικά από το σύστηµα στο οποίο 

λειτουργεί ο ∆∆Τ (web server). 

[ΚΥ.94] Τα στοιχεία του ∆∆Τ που αποθηκεύονται στα συστήµατα αποθήκευσης του φορέα 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διατηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή για χρονικό διάστηµα ίσο 

τουλάχιστον µε το χρονικό διάστηµα διατήρησης των αντίστοιχων στοιχείων σε 

έντυπη µορφή, όπως αυτό ορίζεται από τις διάφορες διατάξεις του νοµικού ή 

κανονιστικού πλαισίου σχετικά µε τη διατήρηση δηµοσίων εγγράφων. 

[ΚΥ.95] Τα κατάλληλα εξουσιοδοτηµένα στελέχη του φορέα (π.χ. διαχειριστές συστηµάτων) 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ λαµβάνουν αντίγραφα ασφαλείας (backup) των στοιχείων του ∆∆Τ 

σύµφωνα µε τη σχετική πολιτική που εφαρµόζει ο φορέας. 

Μία συνήθης πρακτική είναι να λαµβάνονται σε καθηµερινή βάση αυξητικά (incremental) 

αντίγραφα των δεδοµένων και σε εβδοµαδιαία βάση πλήρη (full) αντίγραφα. 

3.6.5 Ακεραιότητα συναλλαγών 

Η εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών, ιδιαίτερα επιπέδων 3 και 4, απαιτεί αυξηµένο επίπεδο 

ασφάλειας τόσο για την πρόσβαση στις υπηρεσίες όσο και για τη διασφάλιση της επιτυχούς 

ολοκλήρωσης και τη λεπτοµερή καταγραφή των συναλλαγών. Ο χρήστης µιας ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας που παρέχει ένας φορέας του ∆ηµοσίου µέσω του δικτυακού του τόπου πρέπει να 

νιώθει ασφαλής να χρησιµοποιήσει τη συγκεκριµένη υπηρεσία. Έτσι, πέραν των απαιτήσεων 

πιστοποίησης του χρήστη στο σύστηµα του ∆∆Τ που αναλύονται σε προηγούµενη ενότητα, η 

διασφάλιση της ακεραιότητας των συναλλαγών του χρήστη µε το ∆∆Τ προϋποθέτει ότι: 

[ΚΥ.96] Όλες οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί ένας χρήστης µε το ∆∆Τ ενός φορέα ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ καταγράφονται αναλυτικά στα αρχεία του συστήµατος (log files). 

Τα αρχεία καταγραφής (log files) χρησιµοποιούνται για διάφορους λόγους σχετικά µε την 

παρακολούθηση της λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήµατος. Στον τοµέα της ασφάλειας, 

η τήρηση αναλυτικής περιγραφής των γεγονότων/ συναλλαγών στα log files ενός συστήµατος 

επιτρέπει στους διαχειριστές τους να εντοπίσουν ‘µη τυπικές’ συναλλαγές µε το πληροφοριακό 

σύστηµα (π.χ. εκτέλεση υπέρµετρου όγκου συναλλαγών κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι 

οποίες δεν δικαιολογούνται από υπηρεσιακούς λόγους, όπως λήξη προθεσµίας υποβολής 

αιτήσεων για κάποιο θέµα). Επιπλέον, δίνουν τη δυνατότητα αναπαράστασης της σειράς 

εκτέλεσης των συναλλαγών ενώ, ανάλογα µε τις λεπτοµέρειες που τηρούν, µπορούν να 

δώσουν µέχρι και την πλήρη εικόνα κάθε συναλλαγής. Ενδεικτικά στοιχεία που καταγράφονται 
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στα log files ενός συστήµατος είναι η ταυτότητα του χρήστη (username), η ηµεροµηνία και η 

ώρα της συναλλαγής, ένας κωδικός για τη συναλλαγή, η διεύθυνση IP του σταθµού από τον 

οποίο εκτελέστηκε η συναλλαγή, η πόρτα (port) και η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς 

και το αρχείο ή αρχεία που προσπελάστηκαν. 

[KΠ.48] Οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί ένας χρήστης µε το ∆∆Τ ενός φορέα 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ υπογράφονται µε την ψηφιακή υπογραφή του χρήστη. 

Η χρήση ψηφιακών υπογραφών που εκδίδονται από κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο φορέα 

(πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης) διασφαλίζουν την ακεραιότητα των συναλλαγών. Για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης των 

ψηφιακών υπογραφών και των υποδοµών που έχουν δηµιουργηθεί µέσω του έργου ανάπτυξης 

του Εθνικού ∆ικτύου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και συγκεκριµένα, µέσω του Υποέργου 9 

αυτού, καθώς και του έργου ανάπτυξης της Κεντρικής Κυβερνητικής ∆ιαδικτυακής Πύλης 

ΕΡΜΗΣ. 

[KΠ.49] Οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί ένας χρήστης µε το ∆∆Τ ενός φορέα 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ λαµβάνουν σφραγίδα του χρόνου εκτέλεσής τους. 

Για συναλλαγές που εκτελούνται µέσω της Κεντρικής Κυβερνητικής ∆ιαδικτυακής 

Πύλης ΕΡΜΗΣ, η χρονοσφραγίδα ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ παρέχεται από τα συστήµατα της 

Πύλης. 

Η χρήση χρονοσφραγίδων (timestamps) είναι ιδιαίτερα κρίσιµη στις περιπτώσεις συναλλαγών, 

η εγκυρότητα των οποίων εξαρτάται από τον παράγοντα χρόνο. Για παράδειγµα, η 

ηλεκτρονική υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ επιτρέπεται µέχρι µια συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία. Εάν παρόλα αυτά (υποθετικά), ο χρήστης επιτρέπεται να υποβάλλει τη δήλωση 

ΦΠΑ ηλεκτρονικά και µετά την παρέλευση της προκαθορισµένης ηµεροµηνίας, η 

χρονοσφραγίδα που λαµβάνει η συναλλαγή αποδεικνύει ότι η υποβολή της δήλωσης έγινε 

εκπρόθεσµα. Υπάρχουν διάφορες επιλογές σχετικά µε τη χρήση χρονοσφραγίδων: υλοποίηση 

σχετικής λειτουργικότητας στο σύστηµα εσωτερικά ή χρήση υπηρεσιών χρονοσφράγισης από 

τρίτους εξωτερικούς φορείς. 

[ΚΥ.97] Η επιτυχία ή αποτυχία ολοκλήρωσης µιας συναλλαγής του χρήστη µε το ∆∆Τ ενός 

φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συνοδεύεται από την εµφάνιση µηνύµατος επιβεβαίωσης στην 

οθόνη του χρήστη. Εάν η συναλλαγή περιλαµβάνει την πρωτοκόλληση 

υποβληθέντων από το χρήστη στοιχείων, το µήνυµα επιβεβαίωσης της συναλλαγής 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ περιλαµβάνει στοιχεία καταχώρησης της συναλλαγής στα συστήµατα του 

φορέα, τα οποία να µπορούν να εκτυπωθούν από το χρήστη ή να αποθηκευτούν σε 

τοπική µονάδα αποθήκευσης. 

Για παράδειγµα, έστω ότι ένας χρήστης υποβάλλει ηλεκτρονικά µια αίτηση για την παροχή µιας 

συγκεκριµένης υπηρεσίας ενός φορέα, µέσω του διαδικτυακού του τόπου. Η αίτηση ενδέχεται 

να συνοδεύεται και από άλλα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά. Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει την 

υποβολή των στοιχείων, πρέπει να δει στην οθόνη του, τουλάχιστον τα εξής: 
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• Μήνυµα µε το οποίο να ενηµερώνεται ότι η συναλλαγή του ολοκληρώθηκε επιτυχώς ή ότι 

ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση της συναλλαγής (σε αυτή την περίπτωση πρέπει να του 

δίνονται οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει, π.χ. να δοκιµάσει εκ νέου στη συνέχεια). 

• Στοιχεία καταχώρησης της συναλλαγής, ενδεικτικά: ηµεροµηνία και ώρα καταχώρησης και 

αριθµό πρωτοκόλλου. 

• Επιλογή εκτύπωσης του µηνύµατος ολοκλήρωσης της συναλλαγής µε τα στοιχεία 

καταχώρησης ή/ και αποθήκευσής του σε ηλεκτρονική µορφή στον υπολογιστή του 

χρήστη. 

Τα παραπάνω στοιχεία, εκτός ότι βελτιώνουν τη φιλικότητα των συστηµάτων, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν, εάν χρειαστεί, για την επιβεβαίωση εκτέλεσης της συναλλαγής. 

3.6.6 ∆ιαθεσιµότητα & απόδοση συστηµάτων 

Η διαθεσιµότητα ενός ∆∆Τ είναι µία ακόµα ιδιότητα-συνιστώσα της ασφάλειας ενός 

διαδικτυακού τόπου. Η εύρυθµη λειτουργία ενός διαδικτυακού τόπου, σε επίπεδο τεχνολογικής 

υποδοµής, εξαρτάται από µία σειρά παραµέτρων που σχετίζονται µε τις δικτυακές υποδοµές 

που υποστηρίζουν τη λειτουργία του, τα συστήµατα (υλικό και λογισµικό), καθώς και την 

ανοχή/ αντοχή σε παράγοντες-κινδύνους όπως οι φυσικές καταστροφές, οι διακυµάνσεις ή 

διακοπές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.  

[ΚΥ.98] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µεριµνούν για τη µέγιστη δυνατή 

διαθεσιµότητα των διαδικτυακών τους τόπων, λαµβάνοντας υπόψη τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες που παρέχονται µέσω αυτών και το µέγεθος του κοινού στο οποίο 

απευθύνονται.  

Μία επιπλέον παράµετρος που επηρεάζει τη διαθεσιµότητα ενός δικτυακού τόπου στους 

δυνητικούς επισκέπτες του είναι η διαθεσιµότητα των υποδοµών πρόσβασης των χρηστών στο 

δικτυακό τόπο. Ωστόσο, η συγκεκριµένη παράµετρος δεν εξετάζεται στο παρόν Πλαίσιο, καθώς 

θεωρείται ότι δεν σχετίζεται άµεσα µε τη διαθεσιµότητα ενός ∆∆Τ στο ευρύ κοινό ενώ η 

διασφάλισή της δεν αποτελεί ευθύνη των φορέων-ιδιοκτητών των ∆∆Τ αλλά των επισκεπτών-

χρηστών. 

Ενδεικτικές αρχές που προτείνεται να ακολουθούνται από τους φορείς για τον καθορισµό του 

επιθυµητού ποσοστού διαθεσιµότητας των διαδικτυακών τους τόπων είναι: 

• Βαθµός επισκεψιµότητας: ∆ιαδικτυακοί τόποι µε µεγάλη επισκεψιµότητα θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από υψηλή διαθεσιµότητα (ιδανικά 365 ηµέρες ανά έτος, 24 ώρες ανά 

ηµέρα ή ποσοστό διαθεσιµότητας που να προσεγγίζει το 100%, π.χ. 99,999%). 

Παραδείγµατα τέτοιων διαδικτυακών τόπων είναι ο ∆Τ των ΚΕΠ, της ΕΛΑΣ (διαβατήρια, 

ταυτότητες), του ΙΚΑ (εργοδοτικές εισφορές) και της ΓΓΠΣ (φορολογία, ΦΠΑ), καθώς και η 

υπό ανάπτυξη διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ. 

• Υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών: Ένας φορέας που παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

µέσω του ∆Τ, ιδιαίτερα στα επίπεδα 3 και 4, θα πρέπει να διασφαλίζει την υψηλή 
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διαθεσιµότητα του ∆Τ και των υπηρεσιών. Το ποσοστό της διαθεσιµότητας πρέπει να 

αυξάνεται όσο µεγαλώνει το πλήθος των χρηστών των ηλεκτρονικών αυτών υπηρεσιών και 

η συχνότητα χρήσης τους. Για παράδειγµα, ο ∆Τ ενός ∆ήµου µε πληθυσµό 5.000 κατοίκων 

που δίνει τη δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών δηµοτολογίου 

δεν είναι απαραίτητο να έχει το ίδιο ποσοστό διαθεσιµότητας µε αυτό του ∆Τ ενός ∆ήµου 

50.000 κατοίκων που παρέχει την ίδια υπηρεσία. Επίσης, διαδικτυακοί τόποι που παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται συχνά και από σηµαντικό αριθµό χρηστών 

θα πρέπει να εµφανίζουν υψηλή διαθεσιµότητα (π.χ. ο ∆Τ του ΙΚΑ για την κατάθεση των 

εργοδοτικών εισφορών). 

• Μέγεθος δυνητικού κοινού: Μεγάλο ποσοστό διαθεσιµότητας πρέπει να εµφανίζουν και ∆Τ 

φορέων που δεν παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες αλλά παρέχουν πληροφορίες για πολύ 

συχνά χρησιµοποιούµενες διαδικασίες της δηµόσιας διοίκησης από µεγάλη µερίδα του 

πληθυσµού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου διαδικτυακού τόπου είναι ο ∆Τ της ΕΛΑΣ, 

ο οποίος απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και περιλαµβάνει –µεταξύ άλλων- 

πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση αστυνοµικής ταυτότητας και την έκδοση και 

ανανέωση διαβατηρίων. 

Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισµός του επιθυµητού ποσοστού διαθεσιµότητας του διαδικτυακού 

τόπου ενός φορέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης απαιτεί τον συνυπολογισµό όλων των παραπάνω, 

καθώς και άλλων παραµέτρων (π.χ. αριθµός ταυτόχρονων χρηστών, όγκος διακινούµενων 

δεδοµένων), µε γνώµονα πάντα την εξυπηρέτηση των στόχων του φορέα και των αναγκών 

των δυνητικών χρηστών του ∆Τ σε συνδυασµό µε το µέγεθος της απαιτούµενης επένδυσης. 

3.6.6.1 ∆ιαθεσιµότητα & απόδοση δικτυακών υποδοµών 

Το εσωτερικό δίκτυο του φορέα, το οποίο χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση του ∆∆Τ µε τα 

υποστηρικτικά συστήµατα (back-office) του φορέα, απαρτίζεται από τα παθητικά (π.χ. 

δοµηµένη καλωδίωση) και τα ενεργά στοιχεία (π.χ. µεταγωγείς, δροµολογητές). Έτσι, η 

διαθεσιµότητα και η απόδοση του ∆∆Τ από την πλευρά των δικτυακών υποδοµών εξαρτάται 

αντίστοιχα από τη διαθεσιµότητα και την απόδοση των ενεργών και παθητικών στοιχείων. 

[ΚΥ.99] Η δοµηµένη καλωδίωση του φορέα που χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση του ∆∆Τ 

µε τα υποστηρικτικά συστήµατα του φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ακολουθεί το πρότυπο 

ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ 568Α. 

∆εδοµένου ότι η δοµηµένη καλωδίωση ενός φορέα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της δικτυακής του 

υποδοµής, έχει σηµαντικό κόστος και δεν είναι εφικτή η συχνή αντικατάστασή της, ο φορέας 

θα πρέπει να µεριµνήσει για την εξυπηρέτηση τόσο των άµεσων όσο και µελλοντικών αναγκών 

του. Η συµµόρφωση µε διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα, σε συνδυασµό µε τη χρήση υλικών 

µε υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ικανοποιεί στο µέγιστο βαθµό τη συγκεκριµένη απαίτηση. 

[ΚΥ.100] Τα ενεργά στοιχεία του εσωτερικού δικτύου του φορέα που εξυπηρετούν τη 

διασύνδεση του ∆∆Τ µε τα υποστηρικτικά συστήµατα του φορέα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του φορέα, σε επίπεδο αριθµού χρηστών και όγκου 
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διακινούµενων δεδοµένων. 

Για παράδειγµα, οι µεταγωγείς του δικτύου του φορέα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα 

χαρακτηριστικά έτσι ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τον όγκο των µεταδιδόµενων 

πακέτων πληροφορίας και µην προκαλούν συµφόρηση στο δίκτυο (bottleneck). 

[KΠ.50] Το εσωτερικό δίκτυο του φορέα ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνει πλεονάζοντα ενεργά 

στοιχεία για τη διασύνδεση του ∆∆Τ µε τα υποστηρικτικά συστήµατα του φορέα, σε 

διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας. 

Η χρήση πλεοναζόντων στοιχείων (π.χ. δύο µεταγωγείς αντί ενός) σε διάταξη υψηλής 

διαθεσιµότητας εξασφαλίζει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να λειτουργεί ακόµα και στην 

περίπτωση που υπάρξει πρόβληµα (π.χ. αστοχία υλικού) σε ένα από τα στοιχεία.  

3.6.6.2 ∆ιαθεσιµότητα & απόδοση εξυπηρετητών 

Οι εξυπηρετητές που κατά κανόνα σχετίζονται µε τη λειτουργία ενός ∆∆Τ είναι: 

• ο εξυπηρετητής ∆ιαδικτύου (web server), ο οποίος υποστηρίζει την παρουσίαση του ∆∆Τ 

στο ∆ιαδίκτυο και τη διεπαφή των χρηστών/ επισκεπτών µε το ∆∆Τ, 

• ο εξυπηρετητής εφαρµογών (application server), στον οποίο φιλοξενούνται οι εφαρµογές 

που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ∆∆Τ και τις υπηρεσίες που παρέχει και 

• ο εξυπηρετητής βάσεων δεδοµένων (database server), στον οποίο τηρούνται τα δεδοµένα 

των διαφόρων εφαρµογών. 

[ΚΥ.101] Οι εξυπηρετητές που υποστηρίζουν λειτουργία ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καλύπτουν 

επαρκώς τις ανάγκες του φορέα και των επισκεπτών του τόπου, σε επίπεδο αριθµού 

επισκεπτών-χρηστών και όγκου διακινούµενων δεδοµένων. 

Έτσι, οι φορείς του δηµοσίου πρέπει να έχουν προβεί σε κατάλληλη εκτίµηση των αναγκών 

τους πριν την προµήθεια των συστηµάτων που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία του ∆∆Τ. 

Ενδεικτικά θα πρέπει να έχουν συνεκτιµήσει τον αριθµό των ταυτόχρονων χρηστών του ∆∆Τ, 

τον όγκο των διακινούµενων δεδοµένων και τις απαιτήσεις του λογισµικού εφαρµογών σε 

υπολογιστική ισχύ. 

[KΠ.51] Η υποδοµή ενός φορέα ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνει πλεονάζοντες εξυπηρετητές 

για τη λειτουργία του ∆∆Τ, σε διάταξη υψηλής διαθεσιµότητας ή/ και κάνοντας χρήση 

τεχνικών εξισορρόπησης φόρτου (load balancing). 

Οι συστοιχίες (clusters) εξυπηρετητών διασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας ενός 

επιπέδου εξυπηρέτησης, ακόµα και στην περίπτωση που ένα από τα στοιχεία της συστοιχίας 

τεθεί εκτός λειτουργίας. Επίσης, οι τεχνικές εξισορρόπησης φόρτου (load balancing) 

επιτρέπουν το διαµοιρασµό του φόρτου µεταξύ των συστηµάτων αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τη συνολική απόδοση του συστήµατος.  
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3.6.6.3 Αντοχή σε κινδύνους φυσικής ασφάλειας 

Οι φορείς του δηµοσίου πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους την πιθανότητα εκδήλωσης 

διαφόρων κινδύνων όπως οι φυσικές καταστροφές (φωτιά, πληµµύρα), οι διακυµάνσεις ή 

διακοπές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα. 

[ΚΥ.102] Τα συστήµατα που υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ φιλοξενούνται 

σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους (computer rooms), οι οποίοι πληρούν τις 

παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις: 

• ∆ιαθέτουν επαρκή εξαερισµό και κλιµατισµό. 

• ∆ιαθέτουν µέσα πυρόσβεσης (π.χ. πυροσβεστήρες). 

• Κλειδώνουν έτσι ώστε να µην είναι εφικτή η πρόσβαση σε όλους. 

• Τα υπολογιστικά συστήµατα είναι τοποθετηµένα σε ικριώµατα (racks). 

• Τα υπολογιστικά συστήµατα υποστηρίζονται από λύσεις αδιάλειπτης παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) µε ισχύ ικανή να καλύψει τις συνολικές ανάγκες των 

συστηµάτων για τουλάχιστον 20 λεπτά από τη στιγµή διακοπής της τροφοδοσίας 

τους µε ηλεκτρική ενέργεια. 

 

[KΠ.52] Τα συστήµατα που υποστηρίζουν λειτουργία ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 

φιλοξενούνται σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους (computer rooms), οι οποίοι 

πληρούν, πλέον των παραπάνω, τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• ∆ιαθέτουν συστήµατα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. 

• ∆ιαθέτουν ψευδοροφές και υπερυψωµένο δάπεδο. 

• ∆ιαθέτουν ηλεκτρονικό σύστηµα ελεγχόµενης πρόσβασης. 

• Υποστηρίζονται από γεννήτριες στην περίπτωση διακοπής της κανονικής 

τροφοδοσίας σε ηλεκτρική ενέργεια. 

 

[KΠ.53] Οι φορείς ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ δηµιουργήσουν/ διαθέτουν εναλλακτική τοποθεσία στην 

οποία να φιλοξενείται ακριβές αντίγραφο του ∆∆Τ και των εφαρµογών που τον 

υποστηρίζουν. 

Η εναλλακτική αυτή τοποθεσία, η οποία συνήθως αναφέρεται ως disaster recovery site, τίθεται 

σε λειτουργία στην περίπτωση εκτεταµένης καταστροφής της κύριας υποδοµής φιλοξενίας των 

συστηµάτων του ∆∆Τ. 
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3.6.7 Φιλοξενία ∆∆Τ σε υποδοµές ιδιωτικών φορέων 

Στην περίπτωση που ένας ∆∆Τ φιλοξενείται στις υποδοµές ενός ιδιωτικού φορέα-παρόχου 

σχετικών υπηρεσιών, ο φορέας-ιδιοκτήτης του ∆∆Τ πρέπει να διασφαλίζει ένα ελάχιστο 

επίπεδο εξυπηρέτησης, το οποίο συνάδει µε τις ανάγκες που εξυπηρετεί ο διαδικτυακός τόπος. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας δεν προσδιορίζει απαιτήσεις για τον εξοπλισµό και τις 

υποδοµές που χρησιµοποιεί ο πάροχος φιλοξενίας του ∆∆Τ αλλά περιγράφει τις απαιτήσεις 

επιδόσεων του ∆∆Τ και της επικοινωνίας του µε τα συστήµατα του φορέα. 

[ΚΥ.103] Οι όροι και τα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης που συµφωνούνται µεταξύ του 

δηµόσιου φορέα και του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας του ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

αποτυπώνονται σε κατάλληλο συµβόλαιο, το οποίο επικυρώνεται και από τις δύο 

πλευρές και οριοθετεί πλήρως τη µεταξύ τους συνεργασία στο συγκεκριµένο θέµα. 

Το συµβόλαιο αυτό αναφέρεται συνήθως ως Service Level Agreement (SLA). ∆εδοµένου ότι η 

επιλογή ενός παρόχου αποτελεί κρίσιµη απόφαση για ένα φορέα, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

όπου µέσω του ∆∆Τ παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι φορείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί και να προσδιορίζουν µε σαφήνεια τις υπηρεσίες που λαµβάνουν σε σχέση µε το 

οικονοµικό αντίτιµο που καταβάλλουν. 

[ΚΥ.104] Η συµφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης (Service Level Agreement) για τη φιλοξενία ενός 

∆∆Τ στις υποδοµές ενός παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας του ∆∆Τ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

περιλαµβάνει και να οριοθετεί κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω θέµατα: 

• Απαιτήσεις φιλοξενίας του ∆∆Τ: π.χ. σε ιδιόκτητο διακοµιστή του φορέα (co-

location), σε µεµονωµένο διακοµιστή (dedicated server) ή σε διαµοιραζόµενο 

διακοµιστή (shared hosting). 

• Απαιτήσεις διασύνδεσης ∆∆Τ µε τα υποστηρικτικά συστήµατα του φορέα, τα 

οποία χρησιµοποιούνται για την παροχή περιεχοµένου και ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών: περιλαµβάνουν τις ανάγκες διασύνδεσης, την περιγραφή των µέσων 

διασύνδεσης (π.χ. εικονικά ιδιωτικά δίκτυα – VPN), το µέγιστο επιτρεπτό χρόνο 

που απαιτείται για την επικοινωνία µεταξύ ∆∆Τ και υποστηρικτικών συστηµάτων 

κλπ. 

• Απαιτήσεις λειτουργίας του ∆∆Τ: π.χ. 24 ώρες την ηµέρα επί 365 ηµέρες το 

χρόνο. 

• Απαιτήσεις απόκρισης του ∆∆Τ: π.χ. µέγιστος επιτρεπτός χρόνος εµφάνισης 

αρχικής σελίδας – 5 δευτερόλεπτα. 

• Απαιτήσεις αποθήκευσης, δηλαδή το µέγιστο µέγεθος του αποθηκευτικού χώρου 

του παρόχου που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση των σελίδων 

του φορέα. 

• ∆ιαδικασία ενηµέρωσης του περιεχοµένου του ∆∆Τ: περιλαµβάνει θέµατα που 

σχετίζονται µε τον τρόπο ενηµέρωσης του περιεχοµένου του ∆∆Τ και εάν αυτή 
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γίνεται από το φορέα ή από τον πάροχο, κατ’ εντολή του φορέα. 

• ∆είκτες και εργαλεία µέτρησης του επιπέδου εξυπηρέτησης. 

• Ασφάλεια του ∆∆Τ: περιλαµβάνει πολιτικές και µέτρα ασφάλειας που πρέπει να 

εφαρµόζει ο πάροχος (π.χ. SSL, κρυπτογράφηση, firewalls, προσωπικά δεδοµένα, 

φυσική ασφάλεια computer room), απαιτήσεις λήψης αντιγράφων ασφαλείας 

(π.χ. σε καθηµερινή βάση) κλπ. 

• Οικονοµικό τίµηµα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας και τρόπος πληρωµής. 

• Οικονοµικοί όροι για επεκτάσεις – µελλοντικές αναπροσαρµογές απαιτήσεων και 

επιπέδων εξυπηρέτησης. 

• Ποινικές ρήτρες (σε περίπτωση µη επίτευξης του επιθυµητού επιπέδου 

εξυπηρέτησης) και τρόπος υπολογισµού τους. 

Γενικά, οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θα πρέπει να περιλαµβάνουν, στις συµφωνίες 

επιπέδου εξυπηρέτησης που συνάπτουν για τη φιλοξενία των διαδικτυακών τους τόπων µε 

παρόχους σχετικών υπηρεσιών, όλες τις απαιτήσεις αναφορικά µε τη διαθεσιµότητα, απόδοση, 

ασφάλεια, διαλειτουργικότητα κλπ. του ∆Τ που θα ικανοποιούσαν στην περίπτωση που ο ∆Τ 

λειτουργούσε στις υποδοµές του φορέα και υποστηριζόταν από στελέχη του. 

Βασικά σηµεία που πρέπει να προσέχουν οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κατά την επιλογή 

ενός παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας διαδικτυακών τόπων είναι: 

• το κύρος και η αξιοπιστία του παρόχου 

• οι πολιτικές και τα µέτρα ασφάλειας που ακολουθεί 

• οι δυνατότητες των τηλεπικοινωνιακών του υποδοµών 

• οι διαδικασίες και οι υποδοµές που διαθέτει για την αντιµετώπιση µεγάλης κλίµακας 

καταστροφών και βλαβών 

• οι δυνατότητες που παρέχει στους διαχειριστές του φορέα να έχουν πρόσβαση στα 

στοιχεία του διαδικτυακού τόπου 

• οι δυνατότητες που παρέχει στο φορέα να παρακολουθεί τη λειτουργία του διαδικτυακού 

τόπου  

• τα στατιστικά στοιχεία και οι αναφορές λειτουργίας που παραδίδει στο φορέα 

• τα εργαλεία και οι δυνατότητες παρακολούθησης των δεικτών του συµβολαίου SLA που 

παρέχει στο φορέα 

Τα παραπάνω στοιχεία συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε το κόστος παροχής των υπηρεσιών 

φιλοξενίας. Ωστόσο, πολλές φορές είναι προτιµότερο οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης να 

επιλέγουν έναν πάροχο που τους προσφέρει ακριβότερο συµβόλαιο παροχής υπηρεσιών, τους 

παρέχει περισσότερες δυνατότητες και είναι πιο αξιόπιστος, από έναν πάροχο που προσφέρει 

πιο φτηνές αλλά λιγότερο ποιοτικές υπηρεσίες. 
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3.7 Χρήστες ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

3.7.1 Κατηγορίες χρηστών 

Ο διαδικτυακός τόπος ενός φορέα της δηµόσιας διοίκησης απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό 

ανάλογα µε τις αρµοδιότητες του και τις υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας. Γενικά, όλοι οι 

δηµόσιοι διαδικτυακοί τόποι απευθύνονται στις παρακάτω κατηγορίες κοινού: 

• Πολίτες 

• Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες 

• Στελέχη του φορέα (χρήστες και διαχειριστές) 

• Άλλους δηµόσιους φορείς 

Ανάλογα µε τις ειδικές αρµοδιότητες και υπηρεσίες των φορέων-ιδιοκτητών τους, οι παραπάνω 

κατηγορίες κοινού µπορεί να περιλαµβάνουν ειδικές υποκατηγορίες: 

• Πολίτες: Μετανάστες, αλλοδαποί, τουρίστες, δηµοσιογράφοι και εργαζόµενοι σε Μέσα 

Μαζικής Ενηµέρωσης 

• Επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις και φορείς της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται ή επιθυµούν 

να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα 

3.7.2 ∆ικαιώµατα χρηστών 

Κάθε κατηγορία χρηστών ενός ∆∆Τ έχει συγκεκριµένα δικαιώµατα πρόσβασης στο περιεχόµενο 

και τις υπηρεσίες του ∆∆Τ, σύµφωνα µε την πολιτική που εφαρµόζει κάθε φορέας. Κάθε 

χρήστης, µετά την εγγραφή του στο ∆∆Τ αποκτά πρόσβαση στο περιεχόµενο και τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται µέσω αυτού.  

[ΚΥ.105] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ανάλογα µε το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες που 

παρέχουν µέσω του διαδικτυακού τους τόπου και τις κατηγορίες χρηστών στις οποίες 

απευθύνονται, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ προσδιορίσουν ρόλους, τους οποίους θα αποδίδουν στους 

χρήστες του ∆Τ, κατά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Σε κάθε ρόλο 

χρήστη ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αποδίδονται συγκεκριµένα δικαιώµατα πρόσβασης στο 

περιεχόµενο και τις υπηρεσίες του ∆Τ. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δικαιώµατα που έχουν οι κατηγορίες χρηστών ενός ∆∆Τ 

όσον αφορά το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες του αντίστοιχου φορέα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

είναι: 

• Όλοι οι ενδιαφερόµενοι: Ελεύθερη πρόσβαση σε δηµόσιο περιεχόµενο και υπηρεσίες, 

χωρίς να απαιτείται η εγγραφή του χρήστη και η εξακρίβωση της ταυτότητάς του. 
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• Πολίτες, επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελµατίες: Πρόσβαση σε περιεχόµενο που τους 

αφορά και υπηρεσίες στις οποίες τους έχει δοθεί σχετική εξουσιοδότηση. Απαιτείται η 

εγγραφή και η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. 

• Εσωτερικοί χρήστες του φορέα-ιδιοκτήτη του ∆∆Τ: Ανάλογα µε το ρόλο τους (π.χ. 

συγγραφείς περιεχοµένου, υπεύθυνοι περιεχοµένου και υπηρεσιών ή απλά στελέχη του 

φορέα) και τις δυνατότητες που υποστηρίζει ο ∆∆Τ (π.χ. ύπαρξη intranet portal) οι 

εσωτερικοί χρήστες αποκτούν ελεγχόµενη πρόσβαση σε επιχειρησιακές λειτουργίες του 

φορέα ή/ και σε λειτουργίες δηµοσίευσης, ενηµέρωσης, µορφοποίησης περιεχοµένου του 

∆∆Τ. 

• ∆ιαχειριστές του φορέα-ιδιοκτήτη του ∆∆Τ: Ελεγχόµενη πρόσβαση σε διαδικασίες 

διαχείρισης των πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ∆∆Τ. 

• Άλλοι δηµόσιοι φορείς: Ελεύθερη πρόσβαση σε δηµόσιο περιεχόµενο και υπηρεσίες και 

ελεγχόµενη πρόσβαση σε ειδικό περιεχόµενο και υπηρεσίες κατόπιν σχετικής 

εξουσιοδότησης. 

• Ειδικές κατηγορίες κοινού, όπως µετανάστες, αλλοδαποί, τουρίστες, επιχειρήσεις και φορείς 

της αλλοδαπής, δηµοσιογράφοι και εργαζόµενοι σε ΜΜΕ: Εντάσσονται σε κάποια από τις 

παραπάνω περιπτώσεις. 

Τα ακριβή δικαιώµατα πρόσβασης σε περιεχόµενο και υπηρεσίες ενός ∆∆Τ που αποδίδονται σε 

κάθε κατηγορία χρηστών ή κάθε µεµονωµένο χρήστη καθορίζονται από το φορέα-ιδιοκτήτη 

του ∆∆Τ, ο οποίος λαµβάνει υπόψη του και συναξιολογεί διάφορες παραµέτρους όπως ανάγκες 

κατηγοριών χρηστών, µέγεθος κατηγοριών υποψήφιων χρηστών, απαιτήσεις ασφάλειας 

συστηµάτων και υπηρεσιών φορέα, διαθεσιµότητα πόρων υποστήριξης χρηστών. 

3.7.3 Εγγραφή χρηστών 

Στην περίπτωση που ένας ∆∆Τ παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιπέδων 3 και 4, οι χρήστες, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, αποκτούν πρόσβαση σε αυτές κατόπιν εγγραφής τους σε 

αυτές, δήλωσης και εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους από τα συστήµατα του φορέα. 

[ΚΥ.106] Οι φορείς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ καθορίσουν και να δηµοσιεύσουν στους ∆∆Τ τη διαδικασία 

εγγραφής των χρηστών στις παρεχόµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

[ΚΥ.107] Η διαδικασία εγγραφής των χρηστών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες των φορέων της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που παρέχονται µέσω των διαδικτυακών τους τόπων ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ακολουθεί τις πολιτικές, πρότυπα και κατευθύνσεις του Πλαισίου Ψηφιακής 

Αυθεντικοποίησης6.  

 

 

                                                

6 Κεφάλαιο 8 της τρέχουσας έκδοσης του ΠΨΑ. 
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Ο καθορισµός της διαδικασίας εγγραφής µπορεί να περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 

• Εκτίµηση των απαιτήσεων ασφάλειας κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας. 

• Προσδιορισµός των απαιτήσεων εγγραφής κάθε χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

• Προσδιορισµός κατηγοριών χρηστών. 

• Καθορισµός των ρόλων που εµπλέκονται και υποστηρίζουν τη διαδικασία εγγραφής των 

χρηστών. 

• Προσδιορισµός των βηµάτων εγγραφής ενός χρήστη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Μία τυπική διαδικασία εγγραφής ενός χρήστη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενός φορέα της 

δηµόσιας διοίκησης µπορεί να περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 

• Ο ενδιαφερόµενος χρήστης επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο του φορέα που παρέχει τις 

επιθυµητές υπηρεσίες και ενηµερώνεται για τη διαδικασία εγγραφής σε αυτές. 

• Ο ενδιαφερόµενος χρήστης συµπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται στις σχετικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του ∆∆Τ και υποβάλλει την αίτηση εγγραφής.  

• Ο χρήστης εντάσσεται σε κατηγορίες χρηστών και του αποδίδονται τα κατάλληλα 

δικαιώµατα πρόσβασης µε αυτόµατο ή µη τρόπο. 

• Ανάλογα µε τη διαδικασία που εφαρµόζει κάθε φορέας και το απαιτούµενο επίπεδο 

ασφάλειας των υπηρεσιών, ο χρήστης παραλαµβάνει τα στοιχεία πρόσβασης στις 

υπηρεσίες –αµέσως- µέσω του ∆∆Τ ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή πρέπει να 

προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, οι οποίες ενδεχόµενα περιλαµβάνουν τη φυσική µετάβαση 

του ενδιαφερόµενου στο φορέα για την προσκόµιση έντυπων δικαιολογητικών ή/και την 

παραλαβή των στοιχείων. 

• Ο χρήστης χρησιµοποιεί τα στοιχεία πρόσβασης που του χορηγήθηκαν προκειµένου να 

αποκτήσει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 
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3.8 Νοµικά θέµατα 

3.8.1 Προσωπικά δεδοµένα 

Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων που υποβάλλουν οι πολίτες µέσω του ∆∆Τ για την 

εγγραφή ή την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα αποτελεί κυρίαρχο ζήτηµα για 

το φορέα-ιδιοκτήτη του ∆∆Τ, καθώς ενδεχόµενη αποκάλυψή τους, εκτός από καίριο πλήγµα 

στην αξιοπιστία του φορέα, ενδέχεται να επισύρει και σοβαρές νοµικές κυρώσεις. Βασική 

διάταξη που ορίζει το πλαίσιο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα αποτελεί ο Ν. 2472/1997 και οι µεταγενέστερες διατάξεις που τον συµπληρώνουν ή 

τροποποιούν. 

Κύρια θέµατα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών ενός 

∆∆Τ αποτελούν: 

• Το πλήθος και το είδος των προσωπικών δεδοµένων που απαιτούνται σε σχέση µε τη 

ζητούµενη υπηρεσία. 

• Ο σκοπός συλλογής των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών. 

• Η πολιτική που εφαρµόζει ο φορέας για την τήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών 

στοιχείων των χρηστών. 

• Η παροχή δυνατότητας στο χρήστη να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδοµένα. 

 

[ΚΥ.108] Σε περίπτωση που η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω του διαδικτυακού τόπου 

ενός φορέα περιλαµβάνει τη χρήση προσωπικών δεδοµένων του αιτούντος, ο ∆∆Τ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναφέρει τις πολιτικές που εφαρµόζει ο φορέας για τη συλλογή, χρήση, 

αποθήκευση και προστασία προσωπικών δεδοµένων. Ο φορέας ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ικανοποιεί 

τις απαιτήσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, και τις κατευθύνσεις της Αρχής 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

[ΚΥ.109] Το περιεχόµενο και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται µέσω ενός ∆∆Τ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων των χρηστών. 

Οι απαιτήσεις του νοµικού πλαισίου, καθώς και των τεχνικών προτύπων που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται (π.χ. SSL), όσον αφορά την προστασία προσωπικών και ευαίσθητων 

δεδοµένων κατά τη διαδικασία εγγραφής, ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης των χρηστών σε 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρατίθενται στο Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης 

(Κεφάλαιο 3 της τρέχουσας έκδοσης του ΠΨΑ).  
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Το νοµικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων (Ν.2472/1997) θέτει -

µεταξύ άλλων- τους εξής ορισµούς: 

• «∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο 

των δεδοµένων. ∆εν λογίζονται ως δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής 

φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν µπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα 

υποκείµενα των δεδοµένων. 

• «Ευαίσθητα δεδοµένα», τα δεδοµένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα 

πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε 

ένωση, σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και τη 

ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή καταδίκες. 

• «Υποκείµενο των δεδοµένων», το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα, 

και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή µπορεί να 

προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει ενός η 

περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη 

φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική. 

• «Αρχείο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο»), σύνολο δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας, και 

τα οποία τηρούνται είτε από το ∆ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ή 

ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο. 

• «Υπεύθυνος επεξεργασίας», οποιοσδήποτε καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας 

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή 

υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. 

Κάθε φορέας που συλλέγει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει προσωπικά δεδοµένα µέσω του 

διαδικτυακού του τόπου οφείλει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στην Αρχή Προστασίας 

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειµένου να λάβει την απαραίτητη άδεια για τη 

σύσταση και λειτουργία σχετικού αρχείου. Η αίτηση για τη λήψη της άδειας περιλαµβάνει το 

είδος των δεδοµένων που συλλέγονται, το σκοπό και τις διαδικασίες συλλογής και 

επεξεργασίας, τον Υπεύθυνο επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο του φορέα που είναι αρµόδιο 

έναντι της Αρχής για την παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών, καθώς και πληροφορίες για 

τα µέτρα που λαµβάνει ο φορέας για την προστασία των δεδοµένων αυτών. Ο Υπεύθυνος 

επεξεργασίας, στην περίπτωση των φορέων του ∆ηµοσίου και ανάλογα µε τη µορφή τους 

(∆ηµόσιο, ευρύτερο δηµόσιο, ΝΠ∆∆ κλπ.), ταυτίζεται µε το φορέα-ιδιοκτήτη του διαδικτυακού 

τόπου, ο οποίος, ωστόσο, πρέπει να ορίσει ένα επιπλέον στέλεχός του ως σηµείο επικοινωνίας 

µε την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Κατ’ αντιστοιχία, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων που πρέπει να καταρτίσει ο 

φορέας και να αναρτήσει στο διαδικτυακό του τόπο πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 

• την αναγνώριση των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται και τηρούνται από το 

φορέα και το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας τους 



 

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας 

 

PLANET – ΕΠΙΣΕΥ - ATC 
Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

Έκδοση 3.00 93 

 

• τις διαδικασίες που ακολουθεί ο φορέας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των 

προσωπικών δεδοµένων 

• τα µέτρα και τις διαδικασίες ασφάλειας που εφαρµόζει ο φορέας προκειµένου να 

διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

• τα δικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων σχετικά µε ενηµέρωση, πρόσβαση, 

αντίρρηση και προσωρινή δικαστική προστασία για τα προσωπικά του δεδοµένα που 

συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει ο φορέας 

• τυχόν εξαιρέσεις και περιορισµούς της πολιτικής 

 

3.8.2 Πνευµατικά δικαιώµατα 

Το περιεχόµενο που δηµοσιεύεται σε ένα ∆∆Τ θεωρείται δηµόσιο. Εάν µέρος του περιεχοµένου 

καλύπτεται από τη νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων, αυτό πρέπει να αναφέρεται 

ρητά. 

[ΚΥ.110] Κάθε ∆∆Τ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ενηµερώνει τους χρήστες του σχετικά µε τα πνευµατικά 

δικαιώµατα του περιεχοµένου που δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή. 

Η παραπάνω απαίτηση ισχύει τόσο για πρωτογενές υλικό που προέρχεται από συγκεκριµένους 

δηµιουργούς όσο και για περιεχόµενο που προέρχεται από άλλες πηγές, οι οποίες καλύπτονται 

από τη νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Στην τελευταία περίπτωση εµπίπτει και 

περιεχόµενο που αντλείται από διαδικτυακούς τόπους άλλων δηµόσιων φορέων. Η 

αναπαραγωγή του σχετικού περιεχοµένου επιτρέπεται µε την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η 

πηγή άντλησής του, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό σε αυτή. 

3.8.3 Όροι χρήσης – Αποκηρύξεις 

Κάθε ∆∆Τ προορίζεται για συγκεκριµένες χρήσεις που αντιστοιχούν στο σκοπό ανάπτυξής του 

(π.χ. πληροφόρηση, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διαφήµιση κλπ.). Εάν υπάρχουν 

περιορισµοί στη χρήση των υπηρεσιών του ∆∆Τ, όροι χρήσης, καθώς και δηλώσεις αποκήρυξης 

ευθύνης (disclaimers) του φορέα για συγκεκριµένα θέµατα, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

γίνονται γνωστά στους χρήστες του Τόπου. 

[KΠ.54] Οι όροι και οι περιορισµοί χρήσης ενός ∆∆Τ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνονται σε 

συγκεκριµένο σύνδεσµο (link) του ∆∆Τ, ο οποίος είναι τοποθετηµένος σε εµφανές 

σηµείο του ∆∆Τ. 

[KΠ.55] Οι δηλώσεις αποκήρυξης ευθύνης (disclaimers) του φορέα για συγκεκριµένα θέµατα, 

τα οποία προσδιορίζονται ρητά, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ περιλαµβάνονται σε συγκεκριµένο 

σύνδεσµο (link) του ∆∆Τ, ο οποίος είναι τοποθετηµένος σε εµφανές σηµείο του ∆∆Τ. 
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Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την ύπαρξη αποκηρύξεων ευθύνης, η ευθύνη της 

ποιότητας, εγκυρότητας και ακρίβειας του περιεχοµένου του ∆∆Τ παραµένει στον ίδιο το 

φορέα. Αντίστοιχα, η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται για 

τους χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενός ∆∆Τ αποτελεί ευθύνη των φορέων, οι οποίοι δεν 

µπορούν να την αποποιηθούν µε σχετική δήλωση. 

 



 

Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας 

 

PLANET – ΕΠΙΣΕΥ - ATC 
Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

Έκδοση 3.00 95 

 

3.9 ∆ιάδοση ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

3.9.1 Καταχώρηση σε µηχανές αναζήτησης και καταλόγους 
διαδικτυακών τόπων 

Για τη σταδιακή εξάπλωση της χρήσης των ∆ιαδικτυακών τους Τόπων από πολίτες και 

επιχειρήσεις, οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης πρέπει να φροντίζουν για τη διάδοση των 

τόπων και των λειτουργιών τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  

[ΚΥ.111] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ µεριµνούν για την εγγραφή του 

∆ιαδικτυακού Τόπου σε µηχανές αναζήτησης και καταλόγους διαδικτυακών τόπων.  

Μία ερώτηση σε µία µηχανή αναζήτησης (ευρείας χρήση µηχανή αναζήτησης ή µηχανή 

αναζήτησης στα περιεχόµενα ενός καταλόγου) συχνά µπορεί να επιστρέψει δεκάδες, 

εκατοντάδες ή χιλιάδες συναφών ιστοσελίδων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, µόνο οι 10 «πιο 

σχετικές» εµφανίζονται στην πρώτη σελίδα των αποτελεσµάτων της µηχανής αναζήτησης. Το 

ζητούµενο είναι να εµφανίζεται ο ∆Τ στις πρώτες δέκα θέσεις των αποτελεσµάτων, γιατί οι 

περισσότεροι χρήστες δεν πρόκειται να µεταβούν στις επόµενες σελίδες αποτελεσµάτων.  

[KΠ.56] Για την επίτευξη της εµφάνισης ενός ∆∆Τ σε όσο το δυνατό καλύτερη θέση ανάµεσα 

στα αποτελέσµατα µιας αναζήτησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ:  

• δοθεί µεγάλη σηµασία στην επιλογή των λέξεων-κλειδιών που θα αναζητούσε το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται ο ∆Τ 

• εµφανίζονται οι λέξεις-κλειδιά στις σηµαντικές θέσεις των ιστοσελίδων του ∆Τ, µε 

σηµαντικότερη το Title Tag των HTML σελίδων. Η µη τοποθέτηση λέξεων-

κλειδιών στο Title Tag είναι ο κύριος λόγος της µη εµφάνισης σε καλή θέση ενός 

πολύ σχετικού µε την αναζήτηση ∆Τ.  

• σχετίζονται οι λέξεις-κλειδιά µε το περιεχόµενο των σελίδων, το οποίο σηµαίνει 

ότι πρέπει να χρησιµοποιείται κείµενο HTML στις σελίδες και όχι απεικόνιση µέσω 

γραφικών.      

Ενδεικτικά στοιχεία που απαιτείται να καταχωρηθούν για ένα διαδικτυακό τόπο στις 

περισσότερες µηχανές αναζήτησης ή καταλόγους είναι το URL του τόπου, ο τίτλος του τόπου, 

µία συνοπτική περιγραφή, λέξεις-κλειδιά σχετικά µε το περιεχόµενο και τις υπηρεσίες του 

τόπου, καθώς και στοιχεία σχετικά µε τον κάτοχο/ ιδιοκτήτη του τόπου (π.χ. επωνυµία φορέα/ 

επιχείρησης/ οργανισµού ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου). Εκτός από τα παραπάνω 

στοιχεία, ανάλογα µε τη µηχανή αναζήτησης ή τον κατάλογο, είναι πιθανό να υπάρχει 

απαίτηση καταχώρησης πρόσθετων στοιχείων, όπως για παράδειγµα η θεµατική κατηγορία 

στην οποία προτείνεται να ενταχθεί ο διαδικτυακός τόπος, οι κατηγορίες κοινού στις οποίες 

απευθύνεται, µία εικόνα που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διαφηµιστική προβολή του 

τόπου κλπ. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις προηγείται της καταχώρησης ο έλεγχος 

προϋπάρχουσας εγγραφής του διαδικτυακού τόπου στη µηχανή αναζήτησης ή τον κατάλογο. 
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3.9.2 Καταχώρηση σε συναφείς διαδικτυακούς τόπους 

Εκτός από τις µηχανές αναζήτησης, οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης µπορούν να καταχωρούν 

το δικτυακό τους τόπο στην ενότητα «Συνδέσεις» που διαθέτουν πολλοί διαδικτυακοί τόποι. Η 

πρακτική αυτή είναι αρκετά χρήσιµη, καθώς οι επισκέπτες των διαδικτυακών τόπων, εάν 

εντοπίσουν πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν έχουν την τάση να αναζητούν πρόσθετα 

στοιχεία, µεταβαίνοντας σε άλλους τόπους, αντίστοιχου ή συναφούς περιεχοµένου. 

[KΠ.57] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ µεριµνούν για την εµφάνιση του 

∆ιαδικτυακού τους Τόπου σε διαδικτυακούς τόπους άλλων φορέων.  

Ο τρόπος ‘εγγραφής’ ενός ∆∆Τ στις ιστοσελίδες ενός άλλου ∆∆Τ εξαρτάται από τις διαδικασίες 

διαχείρισης του περιεχοµένου του ∆∆Τ-στόχου. Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως, η 

εµφάνιση ενός ∆∆Τ στην ενότητα «Συνδέσεις» ενός άλλου τόπου απαιτεί τη συνεννόηση 

(τηλέφωνο, fax, e-mail) µεταξύ των αρµόδιων στελεχών των δύο φορέων. 

Για να έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα η καταχώρηση ενός ∆∆Τ σε άλλους διαδικτυακούς 

τόπους, οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή 

των τόπων στους οποίους θα τοποθετηθεί σύνδεσµος (link) στο δικό τους ∆Τ. Οι τόποι αυτοί 

πρέπει να έχουν είτε συναφές περιεχόµενο και υπηρεσίες (π.χ. πληροφορίες για µετανάστες ή 

τουρίστες) είτε να ανήκουν σε αντίστοιχη διοικητική βαθµίδα της δηµόσιας διοίκησης (π.χ. 

υπουργεία, γενικές γραµµατείες). 

Επίσης, σύνδεσµος στο ∆∆Τ ενός φορέα προτείνεται να τοποθετείται σε µεγάλης 

επισκεψιµότητας διαδικτυακούς τόπους, καθώς και τόπους που συγκεντρώνουν τις 

διαδικτυακές διευθύνσεις των φορέων της δηµόσιας διοίκησης. 

3.9.3 ∆ράσεις προώθησης του διαδικτυακού τόπου 

Χρήσιµες πρακτικές που µπορούν να εφαρµοστούν από τους φορείς της δηµόσιας διοίκησης 

για την προώθηση του διαδικτυακού τους τόπου τόσο στο εσωτερικό του φορέα όσο και στο 

ευρύ κοινό (πολίτες, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς) αξιοποιούν πιο συµβατικά µέσα από το 

∆ιαδίκτυο όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα δελτία τύπου, τα έντυπα φυλλάδια κλπ. 

[KΠ.58] Όλα τα έντυπα που εκδίδουν οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 

περιλαµβάνουν το URL του διαδικτυακού τους τόπου.  

Στα έντυπα περιλαµβάνονται εκείνα που χρησιµοποιούνται για τη συναλλαγή µε τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις, τα δελτία Τύπου και τα έντυπα διαφηµιστικά φυλλάδια, οι εταιρικές κάρτες 

(business cards) των στελεχών του φορέα. 

Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης ενός ∆∆Τ, ιδιαίτερα όταν περιλαµβάνει ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

ή η παροχή µίας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας που απευθύνεται στο ευρύ κοινό χρήζουν 

ειδικής προβολής από το φορέα-ιδιοκτήτη του διαδικτυακού τόπου. Οι δράσεις και τα µέσα 

προβολής που θα επιλεγούν εξαρτώνται από το κοινό (µέγεθος και χαρακτηριστικά) στο οποίο 

απευθύνεται ο νέος διαδικτυακός τόπος ή η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία. 
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[ΚΜ.9] Για την προώθηση ενός νέου διαδικτυακού τόπου ή µιας νέας ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ χρησιµοποιούνται συµβατικά µέσα προβολής όπως η 

τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα έντυπα διαφηµιστικά φυλλάδια. 

Για παράδειγµα, εάν προσφερόταν µέσω ενός ∆∆Τ µια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Πληρωµή 

τελών κυκλοφορίας», η οποία απευθύνεται πρακτικά στο σύνολο του πληθυσµού της χώρας 

(κατόχους αυτοκινήτων και µοτοσικλετών), ο φορέας-ιδιοκτήτης του διαδικτυακού τόπου, 

µέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία, θα µπορούσε να προβεί σε διαφήµιση της υπηρεσίας 

στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ή µε την εκτύπωση διαφηµιστικών φυλλαδίων, τα οποία 

διατίθενται µαζί µε το λογαριασµό της ∆ΕΗ. Με τα µέσα αυτά, το µεγαλύτερο µέρος του 

κοινού-υποψήφιου χρήστη της υπηρεσίας θα ενηµερωνόταν έγκαιρα για τη διαθεσιµότητά της. 

Ένας άλλος τρόπος προώθησης ενός ∆∆Τ ή µιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι η τοποθέτηση 

σχετικού banner σε διαδικτυακούς τόπους υψηλής επισκεψιµότητας ή µε συναφές αντικείµενο. 

[ΚΜ.10] Για την προώθηση ενός διαδικτυακού τόπου ή µιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΑ γίνεται χρήση banners σε διαδικτυακούς τόπους υψηλής 

επισκεψιµότητας ή µε συναφές αντικείµενο. 

Η ακριβής στρατηγική προώθησης ενός ∆∆Τ και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει 

καθορίζεται από το φορέα-ιδιοκτήτη του διαδικτυακού τόπου. 

[KΠ.59] Οι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν 

συγκεκριµένο πλάνο προώθησης του διαδικτυακού τους τόπου και των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών που παρέχουν. 

Το πλάνο αυτό πρέπει να είναι δυναµικό και να ανανεώνεται τακτικά (τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση). Το πλάνο πρέπει να είναι εγκεκριµένο από τη ∆ιοίκηση του φορέα και να περιλαµβάνει 

όλες τις δράσεις και διαδικασίες προβολής του ∆∆Τ ή υπηρεσιών αυτού. Για την κατάρτιση του 

πλάνου απαιτείται η συνεργασία διαφόρων µονάδων του φορέα (διοίκηση, επιχειρησιακές 

µονάδες που υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οικονοµικές υπηρεσίες, µονάδες του 

φορέα που θα αναλάβουν την εκτέλεση των δράσεων προώθησης), καθώς πρέπει να 

συνεκτιµηθούν παράµετροι όπως ανάγκες προώθησης, κοινό-στόχος, µέσα προώθησης, κόστος 

ενεργειών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Συντοµογραφίες - Ορολογία 
 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

Όρος/ Ακρωνύµιο Επεξήγηση 

ΑΕ Ανώνυµη Εταιρία 

ΑΦΜ Αριθµός Φορολογικού Μητρώου 

∆∆ ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

∆Τ ∆ιαδικτυακός Τόπος 

∆∆Τ ∆ηµόσιος ∆ιαδικτυακός Τόπος 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΤΤ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

ΕΠΕ Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης 

Η∆ Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

ΚΒΣ Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων 

Κ∆∆/σιας Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 

ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

ΚΠολ∆ Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας 

ΚΤΕΟ Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων 

ΚτΠ Κοινωνία της Πληροφορίας 

ΚτΠ Α.Ε. Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 

ΜΣ Μνηµόνιο Συνεργασίας 

Ν. Νόµος 

ΟΤΑ Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Π∆ Προεδρικό ∆ιάταγµα 

Π∆&ΥΗΣ Πλαίσιο ∆ιαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 
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Όρος/ Ακρωνύµιο Επεξήγηση 

ΠΗ∆ Πλαίσιο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (συντοµογραφία του έργου) 

ΠΠ Πλαίσιο Πιστοποίησης 

ΠΠ-∆∆Τ Πλαίσιο Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ικτυακών Τόπων 

ΠΠΥ-Η∆ Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

ΠΥΠ Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης 

ΠΨΑ Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης 

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ΥΑ Υπουργική Απόφαση 

ΥΠΕΣ∆∆Α Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

Φ∆Π Φορέας ∆ιαχείρισης του Πλαισίου 

ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΜΑΠ Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

ANSI American National Standards Institute 

CD Compact Disk 

CP Checkpoints 

CSS Cascading Style Sheets 

EIF European Interoperability Framework 

G2B Government – to – Business 

G2C Government – to – Citizen 

G2G Government – to – Government 

GCL Government Category List 

HTML HyperText Markup Language 

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure 

IETF Internet Engineering Task Force 
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Όρος/ Ακρωνύµιο Επεξήγηση 

ISO International Standardization Organization 

PDF Portable Document Format 

RFC Request For Comments 

SSL Secure Sockets Layer 

UPS Uninterruptible Power Supply 

URL Unique Resource Label 

W3C World Wide Web Consortium 

WAI Web Accessibility Initiative 

WCAG Web Content Accessibility Guidelines 

ΧΜL eXtensible Markup Language 

XSL Extensible Stylesheet Language 
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Όρος Επεξήγηση 

Accessibility Προσβασιµότητα 

Administrator ∆ιαχειριστής 

Application server Εξυπηρετητής εφαρµογών  

Author Συντάκτης 

Back-office Υποστηρικτικά πληροφοριακά συστήµατα, πληροφοριακά συστήµατα 

που υποστηρίζουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών µέσω 

δικτυακών πυλών 

Broken links Σπασµένοι σύνδεσµοι, σύνδεσµοι που δεν οδηγούν σε κάποια σελίδα 

Browser Φυλλοµετρητής  

Case study Μελέτη περίπτωσης 

Check list Κατάλογος σηµείων ελέγχου 

Conformance level Επίπεδο συµµόρφωσης 

Database server Εξυπηρετητής βάσεων δεδοµένων   

Design guidelines Οδηγίες σχεδιασµού 

Designer Υπεύθυνος σχεδιασµού ή σχεδιαστής δικτυακών τόπων 

Disclaimer Αποκήρυξη ευθύνης 

Domain name Oνοµατοδοσία 

Download Τοπική αποθήκευση 

Format Μορφότυπο 

Frequently Asked 

Questions (FAQs) 

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις 

Government 

Category List 

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών 

Horizontal scrolling 

bar 

Οριζόντια ράβδος κύλισης 
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Όρος Επεξήγηση 

Information Πληροφόρηση 

Interaction Αλληλεπίδραση 

Interface Επιφάνεια διεπαφής  

Intranet Εσωτερικό δίκτυο 

Knowledge 

management 

∆ιαχείριση γνώσης 

Link Σύνδεσµος 

Load balancing Εξισορρόπηση φόρτου 

Log files Αρχεία καταγραφής 

Managers ∆ιοικητικά στελέχη 

Newsletter Υπηρεσία παροχής νέων 

Owner Ιδιοκτήτης 

Password Συνθηµατικό χρήστη 

Privacy Ιδιωτικότητα 

Quality Ποιότητα 

Rack Ικρίωµα 

Record Εγγραφή 

Relative importance Βαθµός σηµαντικότητας, φανερώνει πόσο κρίσιµη είναι η εφαρµογή 

µιας οδηγίας σε σχέση µε τις υπόλοιπες οδηγίες 

Scalable Κλιµακούµενος 

Service Level 

Agreement 

Συµφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης 

Site map Χάρτης τόπου 

Strength of evidence Βαθµός ωριµότητας, αντικατοπτρίζει το πλήθος και την επάρκεια των 

ερευνητικών προσπαθειών στις οποίες βασίζεται η τεκµηρίωση µιας 

οδηγίας 

Timestamp Χρονοσφραγίδα 
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Όρος Επεξήγηση 

Transaction Συναλλαγή 

Two-way interaction Αµφίδροµη διάδραση 

Usability specialist Ειδικός σε θέµατα φιλικότητας και χρηστικότητας 

Username Όνοµα χρήστη 

Virtual Private 

Network (VPN) 

Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο 

Web Accessibility 

Initiative (WAI) 

Πρωτοβουλία για την Προσβασιµότητα του Ιστού 

Web Content 

Accessibility 

Guidelines (WCAG) 

Οδηγίες για την προσβασιµότητα του περιεχοµένου του Ιστού 

Web server Εξυπηρετητής ∆ιαδικτύου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών 
 

Στο συγκεκριµένο Παράρτηµα του Πλαισίου Πιστοποίησης ∆ηµόσιων ∆ιαδικτυακών Τόπων 

παρατίθεται η ισχύουσα έκδοση της Λίστας Κυβερνητικών Κατηγοριών, η οποία πρέπει να 

ακολουθείται από όλους τους φορείς της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Η Λίστα Κυβερνητικών 

Κατηγοριών ανανεώνεται, όποτε υπάρχει ανάγκη, σε κάθε έκδοση του Πλαισίου και καθώς 

ενσωµατώνονται σε αυτό διοικητικές πληροφορίες και υπηρεσίες, το αντικείµενο των οποίων 

δεν ταιριάζει µε καµία από τις υπάρχουσες κατηγορίες και υποκατηγορίες. 

Η διαχείριση της Λίστας Κυβερνητικών Κατηγοριών αποτελεί ευθύνη, όπως και το λοιπό 

περιεχόµενο του ΠΠ-∆∆Τ, του Φ∆Π. Έτσι, οι φορείς της δηµόσιας διοίκησης µπορούν να 

υποβάλλουν προτάσεις αλλαγών, προσθηκών ή διορθώσεων της Λίστας, σύµφωνα µε την 

προβλεπόµενη διαδικασία. Οι αποδεκτές αλλαγές θα ενσωµατώνονται στην επόµενη έκδοση 

του Πλαισίου. Οι προτάσεις για αλλαγές αναµένεται να προκύπτουν κυρίως από την 

προσπάθεια ένταξης µιας νέας διοικητικής πληροφορίας ή υπηρεσίας στις υπάρχουσες 

κατηγορίες και υποκατηγορίες της Λίστας και ο µη εντοπισµός κάποιας σχετικής/ 

αντιπροσωπευτικής κατηγορίας ή υποκατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή, οι φορείς µπορούν να 

προτείνουν τη δηµιουργία µιας νέας κατηγορίας ή υποκατηγορίας. Αλλαγές στη Λίστα µπορούν 

να γίνονται και από τον ίδιο το Φ∆Π, όταν διαπιστώνεται ανάγκη, για παράδειγµα, για 

διάσπαση, συνένωση ή δηµιουργία κατηγοριών και υποκατηγοριών. 

Η οργάνωση της Λίστας Κυβερνητικών Κατηγοριών ακολουθεί τις εξής βασικές αρχές: 

• Η ονοµασία των κατηγοριών και υποκατηγοριών της λίστας πρέπει να αντιπροσωπεύει το 

περιεχόµενό τους σε πληροφορία και υπηρεσίες και να είναι ανεξάρτητη της ονοµασίας των 

φορέων παροχής των πληροφοριών και των υπηρεσιών. Εξαίρεση από την παραπάνω αρχή 

αποτελούν ορισµένες υποκατηγορίες της κύριας κατηγορίας «Εργασία, Ασφάλιση και 

Σύνταξη», οι οποίες ταυτίζονται µε τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία και κατηγορίες 

ασφαλισµένων, καθώς η προσέγγιση αυτή θεωρήθηκε ότι βοηθά σηµαντικά στην ανεύρεση 

των πληροφοριών. 

• Κάθε κύρια κατηγορία δεν πρέπει να περιλαµβάνει υπερβολικά µεγάλο αριθµό 

υποκατηγοριών. Ο µεγάλος αριθµός υποκατηγοριών αποτελεί ένδειξη ανάγκης διάσπασης 

της κύριας κατηγορίας σε περισσότερες κατηγορίες. 

• Κάθε κύρια κατηγορία δεν πρέπει να περιλαµβάνει υπερβολικά µικρό αριθµό 

υποκατηγοριών. Ο µικρός αριθµός υποκατηγοριών, ειδικά εάν συνδυάζεται µε µικρό αριθµό 

περιεχοµένων σε πληροφορία και υπηρεσίες στις υποκατηγορίες, αποτελεί ένδειξη ανάγκης 

κατάργησης της κύριας κατηγορίας και ένταξης των υποκατηγοριών της σε άλλη ή άλλες 

κύριες κατηγορίες. 

• Κάθε υποκατηγορία δεν πρέπει να περιλαµβάνει υπερβολικά µεγάλο αριθµό πληροφοριών 

και υπηρεσιών. Ο µεγάλος αριθµός περιεχοµένων µιας υποκατηγορίας αποτελεί ένδειξη 

ανάγκης διάσπασης της υποκατηγορίας σε περισσότερες υποκατηγορίες. 
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• Κάθε υποκατηγορία δεν πρέπει να περιλαµβάνει υπερβολικά µικρό αριθµό πληροφοριών και 

υπηρεσιών. Ο µικρός αριθµός περιεχοµένων µιας υποκατηγορίας αποτελεί ένδειξη ανάγκης 

κατάργησης της υποκατηγορίας και ένταξης των περιεχοµένων της σε άλλη ή άλλες 

υποκατηγορίες. 

Η ισχύουσα έκδοση της Λίστας Κυβερνητικών Κατηγοριών παρατίθεται στο διαδικτυακό τόπο 

www.e-gif.gov.gr. 

 

  


