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1 ΡΟΛΟΓΟΣ
Το ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ αποτελεί ζνα από τα δυναμικότερα ςυςτιματα
κακϊσ αποτελείται από νζεσ δομζσ, δομικζσ και διοικθτικζσ μεταρρυκμίςεισ ενϊ
απαιτοφνται νζα διοικθτικά εργαλεία που μποροφν να αςκοφν άμεςθ επίδραςθ τόςο
ςτθν απόδοςθ του εργαηομζνου, όςο και ςτθ ςχζςθ του με τον πολίτθ – αςφαλιςμζνο.
Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ, μζςω τθσ διείςδυςθσ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν
αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα τόςο τθσ ΕΕ όςο και του κράτουσ. Οι ψθφιακζσ
πλατφόρμεσ αποτελοφν ςθμαντικό μζροσ τθσ οικονομίασ και τθσ ηωισ των πολιτϊν που
ενζχουν πολλζσ προκλιςεισ.
Ο e- EΦΚΑ εκπλθρϊνοντασ τον κοινωνικό του ρόλο επιχειρεί να ανταποκρικεί ςτισ
προκλιςεισ τθσ ψθφιακισ εποχισ χτίηοντασ μια διαφορετικι κουλτοφρα μαηί με τθν
ψθφιακι

πραγματικότθτα.

Στο

πλαίςιο

του

οργανωτικοφ

και

ψθφιακοφ

μεταςχθματιςμοφ των υποδομϊν του ΕΦΚΑ με ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν ολικισ
ποιότθτασ προσ τουσ πολίτεσ, ζχει κζςει ςε λειτουργία ςφγχρονεσ και άμεςα
προςβάςιμεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ.
Θ ςτρατθγικι για τθν αναβάκμιςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν α) μειϊνει τισ
κακυςτεριςεισ ςτθν εξυπθρζτθςθ του Ρολίτθ από τισ Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, β) εξαλείφει
το κόςτοσ μετάβαςθσ των πολιτϊν ςτισ κατά τόπουσ δομζσ, εξαιτίασ τθσ γεωγραφικισ
απόςταςθσ τθσ δομισ από τον πολίτθ και γ) ενιςχφει τθν Ρολιτοκεντρικι Διοίκθςθ του
Αφριο. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ επιτρζπουν ςε χιλιάδεσ αςφαλιςμζνουσ να εξυπθρετοφνται
γριγορα και εφκολα, από το ςπίτι ι τθν εργαςία τουσ, χωρίσ να απαιτείται φυςικι
παρουςία και αναμονι ςτα υποκαταςτιματα του φορζα.
Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ, θ διαλειτουργικότθτα όπωσ ορίηεται μζςα από το
Ευρωπαϊκό πλαίςιο λειτουργικότθτασ, θ ενιαία ψθφιακι πφλθ, το κυβερνθτικό νζφοσ,
οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, οι θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ, το ευρωπαϊκό ςφςτθμα
θλεκτρονικισ ανταλλαγισ δεδομζνων κοινωνικισ αςφάλιςθσ, είναι μερικά από τα
καίρια εκείνα εργαλεία που αςκοφν άμεςθ επίδραςθ ςτθν αποδοτικότθτα και τθν
αποτελεςματικότθτα των υπθρεςιϊν του Φορζα, ενδυναμϊνουν τθ ςχζςθ του
υπαλλιλου με τον πολίτθ και ενιςχφουν τθν αςφαλιςτικι ςυνείδθςθ.
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Οι ιδιαιτερότθτεσ του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ του e- EΦΚΑ, ιδιαιτερότθτεσ τόςο ςε
επίπεδο οργανωτικό, λειτουργικό, υποδομϊν, όςο και ςε επίπεδο οργανωςιακισ
κουλτοφρασ αποτελοφν παράγοντεσ αναςταλτικοφσ ςτο όλο εγχείρθμα που κα πρζπει
να αναδειχκοφν ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν και να διευκολφνουν το διαχειριςτικό ζργο
των υπαλλιλων του μεγαλφτερου αςφαλιςτικοφ φορζα τθσ χϊρασ.
Στο πλαίςιο αυτό, του μεταςχθματιςμοφ και των ιδιαιτεροτιτων, αναπτφςςεται ωσ
βαςικόσ πυλϊνασ το myEFKAlive.

1.1 Ειςαγωγι ςτο myEFKAlive
Το myEFKAlive είναι θ εξ αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ και θ παροχι διοικθτικισ
πλθροφόρθςθσ ςτουσ πολίτεσ. Το ομότιτλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΛΝ.ΕΡ.,
ενταγμζνο ςτο κεματικό τομζα «Ρλθροφορικι και Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ» αφορά ςτθ
χριςθ τθσ πλατφόρμασ myEFKAlive και ειδικότερα ωσ προσ τον επικοινωνιακό και
λειτουργικό χειριςμό τθσ από τουσ χριςτεσ τθσ.
Στόχοσ του myEFKAlive είναι να παρζχει ςτουσ πολίτεσ τθ δυνατότθτα αφενόσ να
κλείςουν ραντεβοφ θλεκτρονικά, αφετζρου να εξυπθρετθκοφν με προγραμματιςμζνθ
βιντεοκλιςθ από εκπαιδευμζνο υπάλλθλο των υπθρεςιϊν του e–ΕΦΚΑ υποβάλλοντασ
τισ ςχετικζσ αιτιςεισ από το ςπίτι τουσ, δίχωσ να χρειάηεται να περιμζνουν ςτθν ουρά
κάποιασ υπθρεςίασ (απομακρυςμζνθ εξυπθρζτθςθ). Με τον τρόπο αυτό μζςω τθσ τθν
ψθφιακισ πλατφόρμασ αναβακμίηεται και βελτιϊνεται θ απρόςκοπτθ εξυπθρζτθςθ των
πολιτϊν με ςτόχο τθ διαφάνεια και τθ διευκόλυνςθ τουσ.
Με τθ λειτουργία του myEFKAlive δθμιουργείται ζνα εικονικό γκιςζ εξυπθρζτθςθσ που
μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ Οργανικζσ μονάδεσ του Φορζα και για πολλζσ από τισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του. Θ λίςτα των ενταγμζνων υπθρεςιϊν ζχουν κακοριςτεί
ςτθν ΚΥΑ που ζχει υπογραφεί μεταξφ των Υπουργείων Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. Οι πολίτεσ κα μποροφν μζςω βιντεοκλιςθσ να
υποκαταςτιςουν τθ φυςικι τουσ παρουςία ςτθν δομι. Μζχρι ςιμερα προςφζρονται 16
υπθρεςίεσ και ςταδιακά εντάςςεται όλθ θ επικράτεια ανά γεωγραφικι περιφζρεια και
ανά περιφερειακι υπθρεςία. Θ ζνταξθ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του e-EFKA
γίνεται κατά φάςεισ. Πλα τα ανωτζρω άπτονται τθσ υποςτιριξθσ των νζων υπθρεςιϊν

myEFKAlive

Σελίδα 11 από 258

και τθσ εφαρμογισ τουσ ςτον τομζα τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν ςτον αςφαλιςτικό
φορζα.
Θ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ςτο φυςικό κόςμο κα παραμζνει πάντα ζνα κανάλι
εξυπθρζτθςθσ που ο πολίτθσ κα κζλει να απολαμβάνει. Μεςοφςθσ τθσ κρίςθσ τθσ
πανδθμίασ θ δυνατότθτα τθσ δια ηϊςθσ εξυπθρζτθςθσ περιορίςτθκε αρκετά. Θ
εξυπθρζτθςθ με τθλεδιάςκεψθ ζγινε ο εναλλακτικόσ τρόποσ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ,
διατθρϊντασ τθν προςωπικι επαφι με τον υπάλλθλο αλλά τθρϊντασ παράλλθλα τθν
επικυμθτι απόςταςθ.
Επιπροςκζτωσ, άμεςοσ και κφριοσ ςτόχοσ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ myEFKAlive
είναι θ εξίςωςθ των πολιτϊν όλθσ τθσ Επικράτειασ ωσ προσ τθ δυνατότθτα
διεκπεραίωςθσ των αιτθμάτων τουσ και επίλυςθσ των προβλθμάτων τουσ, τα οποία
άπτονται

τθσ

κοινωνικισ

αςφάλιςθσ

και

θ

καταλυτικι

αντιμετϊπιςθ

τθσ

γραφειοκρατίασ και των κακυςτεριςεων ςτον e-ΕΦΚΑ, ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ
πολιτϊν που αδυνατοφν να προςζλκουν δια ηϊςθσ ςτθν υπθρεςία ι λόγω του ότι ηουν
απομακρυςμζνα από τισ δομζσ εξυπθρζτθςισ τουσ.
Επιπλζον με τθν εξυπθρζτθςθ με τθλεδιάςκεψθ εξαςφαλίηεται θ μείωςθ του κόςτουσ
μετακίνθςθσ των πολιτϊν και του ανκρωποχρόνου που χρειάηεται ο πολίτθσ για να
εξυπθρετθκεί. Με αυτό τον γνϊμονα, ςκοπόσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι θ
προετοιμαςία και θ κατάλλθλθ επιμόρφωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που
εξυπθρετεί κοινό, ϊςτε να επιδεικνφει τθν ςυμπεριφορά που αρμόηει ςε δθμόςιο
λειτουργό προσ τον πολίτθ, να διαχειρίηεται τισ προκφπτουςεσ υποκζςεισ ςφμφωνα με
τον κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και τον κϊδικα ορκισ διοικθτικισ ςυμπεριφοράσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ των όποιων κρίςεων και φυςικά να εξοικειωκεί
με τθν πλατφόρμα του myEFKAlive, ανάλογα με τον ρόλο που καλείται να
διαδραματίςει, ςυμβάλλοντασ κατ’ αυτόν τον τρόπο ςτθν υλοποίθςθ του Ψθφιακοφ
Μεταςχθματιςμοφ του e-ΕΦΚΑ. Oι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα γνωρίςουν τισ εξελίξεισ του
δυναμικοφ αςφαλιςτικοφ περιβάλλοντοσ και κα

μπορζςουν να ςυνδζςουν τουσ

ευρφτερουσ μεταςχθματιςμοφσ με το αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ ϊςτε αυτό να
λειτουργιςει

καταλυτικά

ςτθν

κατεφκυνςθ

τθσ

υλοποίθςθσ

του

Ψθφιακοφ

Μεταςχθματιςμοφ του e-ΕΦΚΑ. Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, αποβλζπει θ παρουςίαςθ
των δομϊν από τισ οποίεσ απαρτίηεται ο e-ΕΦΚΑ, θ κατάρτιςθ των υπαλλιλων πάνω
myEFKAlive
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ςτο νζο οργανόγραμμα, θ παράκεςθ των λοιπϊν θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν τισ οποίεσ
πλζον ζχει εντάξει ο Οργανιςμόσ ςτθ φαρζτρα του για τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν
και φυςικά θ εκπαίδευςι τουσ ςτο myEFKAlive.
H επίγνωςθ τθσ αναγκαιότθτασ τθσ Ψθφιακισ Μεταρρφκμιςθσ ςε αυτι τθ μεταβατικι
φάςθ του Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ με το προφίλ πλζον τθσ
προςωποποιθμζνθσ εξυπθρζτθςθσ χάρθ ςτο myEFKAlive που φζρνει κοντά τον πολίτθ,
όςο απομακρυςμζνα κι αν ηει, με τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, εξαςφαλίηει ςε ζνα μεγάλο
βακμό τθν επίτευξθ του οράματοσ για μια αναβακμιςμζνθ Κοινωνικι Αςφάλιςθ.

2 ΣΤΟΧΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΘΩΣΘ ΥΛΙΚΟΥ
2.1 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα myEFKAlive
Με βάςθ το προαναφερκζν πλαίςιο του myEFKAlive διαμορφϊκθκε το ομότιτλο
επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΛΝ.ΕΡ., του οποίου βαςικόσ ςκοπόσ είναι θ αλλαγι του
τρόπου εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν που ζχουν ςυναλλαγι με τον Θλεκτρονικό Εκνικό
Φορζα

Κοινωνικισ

Αςφάλιςθσ

(e-ΕΦΚΑ)

υπό

το

πρίςμα

του

ψθφιακοφ

μεταςχθματιςμοφ του, ο οποίοσ βρίςκεται ςε ςτάδιο υλοποίθςθσ.
Στόχοσ του προγράμματοσ είναι αφενόσ θ παροχι γνϊςεων που αφοροφν ςτθν
θλεκτρονικι πλατφόρμα myEFKAlive και ςτον Φορζα, αφετζρου θ ανάπτυξθ βαςικϊν
δεξιοτιτων χειριςμοφ τθσ αλλά και δεξιοτιτων, που ςχετίηονται με τον τρόπο
αλλθλεπίδραςθσ, για τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, ςτο πλαίςιο τθσ πολιτοκεντρικισ
κουλτοφρασ και τθσ Νζασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Ειδικότεροσ ςτόχοσ είναι οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να αντιλθφκοφν τον ρόλο τθσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτο ςφγχρονο περιβάλλον, να γνωρίηουν και να δφνανται να
εφαρμόςουν τισ βαςικζσ αρχζσ επικοινωνίασ και ορκισ διοικθτικισ ςυμπεριφοράσ και
να αναπτυχκεί μια πολιτοκεντρικι κουλτοφρα εξυπθρζτθςθσ ςτον φορζα. Ακόμθ οι
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα πρζπει να γνωρίηουν τθν οργανωτικι δομι του φορζα ϊςτε
να μποροφν να κρίνουν τθν δρομολόγθςθ κάκε υπόκεςθσ με βάςθ τθν αρμοδιότθτα.

myEFKAlive
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Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα εξοικειωκοφν με το κεςμικό πλαίςιο τθσ Ψθφιακισ
Διακυβζρνθςθσ (Ν. 4727/2020), κα ενθμερωκοφν για τθν αναγκαιότθτα τθσ
θλεκτρονικισ διακίνθςθσ εγγράφων, κα αντιλθφκοφν τισ ζννοιεσ “εγκεκριμζνθ
θλεκτρονικι υπογραφι” και “ςφραγίδα” κακϊσ και τθν αναγκαιότθτά τουσ για τθ
διαςφάλιςθ του κφρουσ και τθσ αποδεικτικι ιςχφοσ των θλεκτρονικϊν εγγράφων.
Επιπροςκζτωσ, κα μάκουν πϊσ να ελζγχουν τθν εγκυρότθτα των θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνων εγγράφων.
Οι επιμορφοφμενοι κα ενθμερωκοφν για τα κανάλια παροχισ υπθρεςιϊν και
τθν “Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ gov.gr”. Κα γνωρίςουν τα βαςικά ςτοιχεία χειριςμοφ τθσ
εξυπθρζτθςθσ μζςω τθλεδιάςκεψθσ και κα εξοικειωκοφν με το ςφςτθμα διαχείριςθσ
ραντεβοφ.
Ωσ δθμόςιοι υπάλλθλοι κα πλθροφορθκοφν για τθν φπαρξθ των Κωδικϊν
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθ δυνατότθτά τουσ να χρθςιμοποιθκοφν από οποιαδιποτε
Φορζα του Δθμοςίου για τθν αυκεντικοποίθςθ (ταυτοποίθςθ) των υπαλλιλων του κατά
τθν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςιακζσ εφαρμογζσ του Φορζα.
Επιπλζον, οι επιμορφοφμενοι κα ενθμερωκοφν για κζματα που αφοροφν ςτθν
αςφάλεια των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, για τουσ τρόπουσ ςυμμετοχι τουσ ςτθν
ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ του Φορζα, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ εργαςίασ τουσ
και τουσ τρόπουσ χειριςμοφ ςε περιπτϊςεισ που βρεκοφν αντιμζτωποι με κζματα
επικζςεων.
Τζλοσ, κα ενθμερωκοφν για το Εκνικό Μθτρϊο Επικοινωνίασ (ΕΜΕπ), κα
αντιλθφκοφν τθν προςτικζμενθ αξία που προςφζρει θ φπαρξθ ενόσ κεντρικοφ και
μοναδικοφ ςθμείου καταχϊριςθσ των ςτοιχείων επικοινωνίασ των φυςικϊν προςϊπων
αλλά και τον ρόλο που το ΕΜΕπ μπορεί να διατελζςει ςτθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ
κατά τθν πρόςβαςθ των φυςικϊν προςϊπων ςε θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που
διαχειρίηονται ευαίςκθτα δεδομζνα ι/και επιτρζπουν κρίςιμεσ ςυναλλαγζσ.
Ακόμθ οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα κατανοιςουν όρουσ, όπωσ ο ψθφιακόσ
μεταςχθματιςμόσ, όπωσ εκφράηεται μζςα από τισ πολιτικζσ και τισ προτεραιότθτεσ τθσ
ΕΕ, του κράτουσ και του ίδιου του Φορζα. Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ του Φορζα προσ τον
πολίτθ μζςω τθσ διαλειτουργικότθτασ αποτελοφν μερικά από τα καίρια εκείνα εργαλεία
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που αςκοφν επίδραςθ ςτθν ςχζςθ του πολίτθ με το Φορζα, ενδυναμϊνοντασ και
ενιςχφοντασ τθσ αςφαλιςτικι ςυνείδθςθ. κα γνωρίςουν τισ ιδιαιτερότθτεσ του e- ΕΦΚΑ
ςε επίπεδο οργανωτικό, λειτουργικό, υποδομϊν ϊςτε να διευκολυνκεί το διαχειριςτικό
ζργο των υπαλλιλων του αςφαλιςτικοφ Φορζα. Κα εξοικειωκοφν με τθ λειτουργία του
myEFKAlive μζςω του ςχεδιαςμοφ του, τθσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του
προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ του Φορζα.
Ρροςδοκία του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ είναι να καλφψει ζνα κεωρθτικό
κενό και να αποτελζςει το εργαλείο, κεωρθτικό και πρακτικό, που κα καταςτιςει τουσ
υπαλλιλουσ κοινωνοφσ των μεταρρυκμίςεων, του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ, των
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν δίνοντασ νζα οπτικι ςτο εργαςιακό αντικείμενο των
ςυμμετεχόντων και ςυμβάλλοντασ ςε μια κοινι εργαςιακι κουλτοφρα.

2.2 Μακθςιακά αποτελζςματα
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ςτοχεφει ςτο να αποτελζςει ζνα χριςιμο βοικθμα
γνϊςεων και τθν ανάπτυξθσ δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων, αφενόσ κατά τθ διάρκεια
τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ, αφετζρου κατά τθν πρακτικι εφαρμογι του περιεχομζνου
του. Επίςθσ εςτιάηει ςτθ προςτικζμενθ αξία τθσ ςυμμετοχι τουσ, ακόμα και μετά τθν
ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, με τθν εφαρμογι τθσ ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ
ςτισ ομάδεσ ςυμμετεχόντων που αναπτφςςονται, αλλά και ςτθ διαμόρφωςθ ςτάςεων
και ςυμπεριφορϊν που ςυνάδουν με τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ.
Ειδικότερα, οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ όταν ολοκλθρϊςουν τθν εκπαίδευςι τουσ κα
διακζτουν

τον

απαραίτθτο

εννοιολογικό

και

πρακτικό

εξοπλιςμό

για

να

ανταποκρίνονται ςε κάκε φάςθ εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν τόςο εξ αποςτάςεωσ
(myEFKAlive) όςο και εκ του ςφνεγγυσ, ενϊ παράλλθλα κα ζχουν ενθμερωκεί για τουσ
κινδφνουσ και τισ απειλζσ κατά τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, κα
ζχουν κατανοιςει γιατί θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αςφάλειασ είναι ςθμαντικι και κα είναι
ςε κζςθ να γνωρίηουν πϊσ να αποτρζπουν τυχόν ςυμβάντα αςφάλειασ και τι πρζπει να
κάνουν αν ςυμβεί κάτι τζτοιο.
Τζλοσ, κα βελτιωκεί θ απόδοςι τουσ, κα αυξθκοφν οι δεξιότθτζσ τουσ και οι
επιδόςεισ τουσ, ενϊ κα δθμιουργθκεί κλίμα προςαρμοςτικότθτασ ςτισ αλλαγζσ, που κα
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τουσ επιτρζψει να ανταποκρικοφν ςε κάκε φάςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν
αποβάλλοντασ το φόβο του καινοφριου και των αλλαγϊν.

2.3 Διάρκρωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ
Θ διάρκρωςθ του παρόντοσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ακολουκεί τθ δομι του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ με τθ ςειρά των ενοτιτων που παρουςιάηονται ανά
θμζρα. Οι κεματικζσ ενότθτεσ / κεφάλαια του παρόντοσ είναι:

2.3.1 Θμζρα 1θ
O ρόλοσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και θ ανάπτυξθ πολιτοκεντρικισ κουλτοφρασ ςτθ
Δθμόςια Διοίκθςθ
Επικοινωνία, Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και Οδθγόσ ορκισ διοικθτικισ
ςυμπεριφοράσ
Ραρουςίαςθ

του

e-ΕΦΚΑ

–

Δομι

&

Λειτουργία/

Αναγκαιότθτα

ψθφιακοφ

μεταςχθματιςμοφ

2.3.2 Θμζρα 2θ
Κεςμικό Ρλαίςιο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (Ν. 4727/2020)
Κανάλια Ραροχισ Υπθρεςιϊν - Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ gov.gr
myEFKAlive - Εξυπθρζτθςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ
myEFKAlive -Εξοικείωςθ με το ςφςτθμα διαχείριςθσ ραντεβοφ
Κωδικοί Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
Ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα αςφάλειασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
Εκνικό Μθτρϊο Επικοινωνίασ (ΕΜΕπ)

2.3.3 Θμζρα 3θ
Λδιαιτερότθτεσ του Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ του e-EΦΚΑ και πορεία αντιμετϊπιςισ
τουσ
Νζεσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ του e-EΦΚΑ ςτθν υπθρεςία του πολίτθ-Διαςφνδεςθ με
άλλεσ υπθρεςίεσ.
myEFKAlive, Σχεδιαςμόσ, εφαρμογι, λειτουργία, ανάπτυξθ
myEFKAlive
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3 Κοινωνικι Αςφάλιςθ και Δθμόςια Διοίκθςθ
υγγραφζασ: Γεϊργιοσ Χαμάκοσ
Θ Κοινωνικι Αςφάλιςθ, προςεγγίηεται από τουσ μελετθτζσ του πεδίου τθσ
κοινωνικισ πολιτικισ ωσ το ςφνολο των μζτρων που αφοροφν ςτθ χοριγθςθ
οικονομικϊν πόρων από ειδικοφσ φορείσ, όπωσ ο e-ΕΦΚΑ, ςε πρόςωπα που υπάγονται
ςε αυτοφσ (δθλαδι αςφαλιςμζνουσ), τα οποία αντιμετωπίηουν τυποποιθμζνουσ
κινδφνουσ μείωςθσ ειςοδθμάτων ι αφξθςθσ των δαπανϊν τουσ και ζχουν ςυμπλθρϊςει
προκακοριςμζνεσ χρονικζσ και οικονομικζσ προχποκζςεισ.
Τα μζτρα αυτά προχποκζτουν τθν αναγκαιότθτα από μζρουσ του κράτουσ
διαμόρφωςθσ ςυςτθμάτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τα οποία κα πρζπει να πλθροφν
τουσ όρουσ που τίκενται από τα γενικότερα πλαίςια διακυβζρνθςθσ και καλφπτουν τα
δικαιϊματα του πολίτθ, ςτα οποία κα αναφερκοφμε ςτθ ςυνζχεια. Θ κεςμικι
διαμόρφωςθ ενόσ ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςυνεπάγεται ότι κα πρζπει να
πλθροί όρουσ βιωςιμότθτασ αλλά και ςεβαςμοφ των αρχϊν που διζπουν τα δικαιϊματα
των πολιτϊν.
Οι μελετθτζσ του πεδίου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ επιςθμαίνουν τθν
πολιτοκεντρικι προςζγγιςθ που κα πρζπει να διζπει τθν δράςθ τθσ και χαρακτθριςτικά
αναφζρεται: “… ο πολίτθσ γίνεται ο “επιςπεφδων” τθσ διοικθτικισ δράςθσ, ο τελικόσ
αποδζκτθσ των ενεργειϊν τθσ διοίκθςθσ, ο οποίοσ κρίνει τον δθμόςιο τομζα...”
(αμματά, 2011)1 ενϊ από τθν πλευρά του Δθμοςίου, ο Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ καλείται
“να ικανοποιιςει μία ςειρά πολφπλοκων ζργων με ζξυπνο τρόπο (worksmarter, not
harder), να αναπτφςςει δίκτυα ςυνεργαςίασ, να εργάηεται περιςςότερο οριηόντια και
ομαδικά, από ότι κάκετα και ατομικά, όπωσ είχε ςυνθκίςει, να εφαρμόηει ζνα ευρφ
μείγμα δεξιοτιτων για να επιτφχει ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα ςε δεδομζνο χρόνο,
κ.ά.. “ και οι Δθμόςιοι Υπάλλθλοι ςιμερα “πρζπει να επιδείξουν ικανότθτεσ χειριςμοφ
νομικϊν

κεμάτων,

διοικθτικϊν,

οικονομικϊν

και

πρακτικϊν

ηθτθμάτων

ςε

διαφορετικοφσ τομείσ και πεδία.” (αμματά, 2017)2
1

Ρακκαηά, Μ. (2011) χγρξνλε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε αλάκεζα ζηε γξαθεηνθξαηία θαη ην κάλαηδκελη. Δθδ.
Κξηηηθή, Αζήλα. ει. 27
2
Ρακκαηά, Μ. (2017) Αλάπηπμε εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ηε κάζεζε ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ζην
Καξαΐζθνπ, E., Κνπηξνκάλνο, Γ., Βνπηζηλάο,I., Πέγθαο, Π., Πξφληδαο, Π., Ρεληίθεο, Γ., νιάθε, Μ., (επηκ.) (2017)
Πξαθηηθά ηνπ 1νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ κε Γηεζλή πκκεηνρή «Διιάδα-Δπξψπε 2020: Δθπαίδεπζε, Γηα Βίνπ Μάζεζε,
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Θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ είναι ζνα μζςο μεταςχθματιςμοφ τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ. Θ τεχνολογικι πρόοδοσ ςυνεχίηει να οδθγεί ςε καινοτόμεσ αναπτυξιακζσ
παρεμβάςεισ. Θ χριςθ των δεδομζνων GIS3 και του Διαδικτφου των Ρραγμάτων (IoT)
μετατρζπουν τον τρόπο διαμόρφωςθσ, εφαρμογισ και παρακολοφκθςθσ τθσ δθμόςιασ
πολιτικισ (UN, 2016)4. Στο πλαίςιο αυτό θ Δθμόςια Διοίκθςθ είναι πλζον ςυνυφαςμζνθ
με τθν τεχνολογικι εξζλιξθ και ο κάκε φορζασ με τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό του.

3.1 Νζα Δθμόςια Διοίκθςθ
Στθ Νζα Δθμόςια Διοίκθςθ δίνεται ζμφαςθ ςτισ εκροζσ του ςυςτιματοσ δθλαδι
ςτα αποτελζςματα - τθν επίτευξθ των ςτόχων (Hood, 1994)5. Θ Δθμόςια Διοίκθςθ
διατθρϊντασ τισ κλαςςικζσ αρχζσ και αξίεσ τθσ, ςτο πλαίςιο τθσ Νζασ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ υιοκετεί επιπλζον “τθν προςιλωςθ ςτθν ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ των
πολιτϊν/πελατϊν και τθν επίτευξθ αποτελεςμάτων μζςω τθσ ορκολογικισ/αποδοτικισ
χριςθσ των πόρων (Μιχαλόπουλοσ, 2003)6.
Στο πλαίςιο που διαμορφϊνεται από τα ανωτζρω, θ Κοινωνικι Αςφάλιςθ ςιμερα
καλείται να εςτιάςει ςτο δίπτυχο “ποιότθτα εξυπθρζτθςθσ των αςφαλιςμζνων/
πολιτϊν” και “ορκολογικι/αποδοτικι χριςθ πόρων” με ςτόχο τθν επίτευξθ των
επικυμθτϊν αποτελεςμάτων.
Θ Δθμόςια Διοίκθςθ λειτουργεί μζςα ςε ζνα δυναμικό περιβάλλον που ςυνεχϊσ
εξελίςςεται και οφείλει να εναρμονίηεται ςτισ ςυνκικεσ πάνω ςτισ οποίεσ λειτουργεί,
ενϊ παράλλθλα να διατθρεί τθ βιωςιμότθτά τθσ χωρίσ τθν υπζρμετρθ επιβάρυνςθ του
κράτουσ. Οι μελετθτζσ του πεδίου επιςθμαίνουν ότι τθν “υιοκζτθςθ μιασ ςυςτθματικισ
διαδικαςίασ εντοπιςμοφ των υπαρκτϊν ι «μελλοντικϊν κινδφνων» και τθν εφρεςθ των
«κενϊν απόδοςθσ», ϊςτε ζγκαιρα και προγραμματιςμζνα θ διοίκθςθ να διαςφαλίηει τθν

Έξεπλα, Καηλνηνκία θαη Οηθνλνκία», Αζήλα 1,2 & 3 Ινπιίνπ 2016, Αζήλα: Έθδνζε ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ
Οηθνλνκηθψλ ηεο Δθπαίδεπζεο & Γηά Βίνπ Μάζεζεο, ηεο Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο, Ηιεθηξνληθή έθδνζε : Διιεληθφ
Κέληξν Σεθκεξίσζεο. Αλαθηήζεθε απφ: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/issue/view/70
3
ηνπ Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ
4

United Nations (2016) E-government survey2016: E-government in support of sustainable
development.New York, United Nations. Αλαθηήζεθε απφ:
https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2016-Survey/EGovernment%20Survey%202016.pdf p5 25
5
C. Hood From Old public administration to new public management. Public Money and Management 14 (3)
9-16 1994
6
Μηραιφπνπινο Ν., Απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζην Γεκφζην Management, Αζήλα:Παπαδήζεο, 2003
myEFKAlive

Σελίδα 18 από 258

ομαλι λειτουργία του οργανιςμοφ και κατ’ επζκταςθ τθ βιωςιμότθτά του”7. Γίνεται
όμωσ αντιλθπτό ότι εφόςον αναφερόμαςτε ςτο Δθμόςιο τομζα θ απόδοςθ, που ςτον
ιδιωτικό τομζα είναι ςχετικά εφκολα προςεγγίςιμθ (παραγωγι/κζρδθ), δθλαδι
δθμιουργία ιδιωτικισ αξίασ, ςχετίηεται με τθ δθμιουργία δθμόςιασ αξίασ (Moore,
1998)8. Στο πλαίςιο αυτό, παρά τουσ εναλλακτικοφσ οριςμοφσ που υπάρχουν για τθν
ζννοια “απόδοςθ”, το κζμα είναι ότι “απόδοςθ είναι θ αποτελεςματικότθτα και
αποδοτικότθτα τθσ δράςθσ”9, όπωσ αναφζρεται ςε επόμενθ ενότθτα, ο ψθφιακόσ
μεταςχθματιςμόσ του e-ΕΦΚΑ εςτιάηει ςτο δίπτυχο αποτελεςματικότθτα και
αποδοτικότθτα τθσ δράςθσ, διατθρϊντασ τον κακαρά δθμόςιο χαρακτιρα του.

3.2 O ρόλοσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Ο ρόλοσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ζχει αναμφίβολα οικονομικι προςζγγιςθ
δεδομζνου

ότι

αςφαλιςμζνουσ,

αφορά
οι

ςτθ

οποίοι

χοριγθςθ
καλφπτονται

οικονομικϊν

πόρων

αςφαλιςτικά

και

ςτουσ

πολίτεσ-

αντιμετωπίηουν

τυποποιθμζνουσ κινδφνουσ μείωςθσ ειςοδθμάτων.
Ο Ρρόεδροσ οφςβελτ, κατά τθν υπογραφι τθσ Νομοκετικισ Ρράξθσ Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ του 1935 είχε δθλϊςει10: “Ποτζ δεν κα διαςφαλίςουμε το 100% του
πλθκυςμοφ από το 100% των κινδφνων και των αναποδιϊν τθσ ηωισ, όμωσ
προςπακιςαμε να δθμιουργιςουμε ζνα πλαίςιο νόμου ο οποίοσ πρόκειται να
προςφζρει ςυγκεκριμζνθ κάλυψθ προσ τον μζςο πολίτθ και τθν οικογζνειά του ενάντια
ςτθν απϊλεια τθσ εργαςίασ και τθν φτϊχεια τθσ μεγάλθσ θλικίασ.”
Θ ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ οικονομικϊν ςυνεπάγεται και τθν λογιςτικι πλευρά του
ιςοηυγίου το οποίο κα πρζπει να ιςοςτακμίςει το ποςό αυτό. Για κάκε μια ςφνταξθ που
καταβάλλεται (εκροι για το ςφςτθμα) απαιτείται και ειςφορά ι κοινωνικόσ πόροσ ι
γενικότερα κάποια ειςροι ςτο ςφςτθμα. Θ ιδιαιτερότθτα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
7

Ελευκεριάδθσ Ι., Βίττασ, Β., (2019) Ο τρατθγικόσ χεδιαςμόσ ςτθ Νζα Δθμόςια Διοίκθςθ. Σο Παράδειγμα
του Μοντζλου P.A.R.M. (Performance And Risk Measurement Model). Ανάπτυξθ και Εφαρμογι ενόσ υνεκτικοφ
Πλαιςίου Διαχείριςθσ ςτουσ Δθμόςιουσ Οργανιςμοφσ..
8

Creating Public Value: Strategic Management in Government Cambridge, Mas., Harvard University Press.

9

Johnsen A.,(2005) What does 25 years of experience tell us about the state of Performance Management in
Public Policy and Management? Public Money and Management, Vol. 25, No. 1, ς. 9-17
10

"We can never insure one hundred percent of the population against one hundred percent of the hazards and
vicissitudes of life, but we have tried to frame a law which will give some measure of protection to the average citizen
and to his family against the loss of a job and against poverty-ridden old age."--President Roosevelt upon signing Social
Security Act 1935
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από τθν οικονομικι τθσ πλευρά, είναι ότι θ προςζγγιςθ αυτι πρζπει να υπολογίηεται ςε
βάκοσ χρόνου λαμβάνοντασ υπόψθ μια ςειρά από παράγοντεσ, οι οποίοι ςε πολλζσ
περιπτϊςεισ μπορεί να είναι απρόβλεπτοι.
Πςον αφορά τον ρόλο τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ
ςυνοχισ, κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι “ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ του κράτουσπρόνοιασ είναι θ αποφυγι καταςτάςεων ακραίασ φτϊχειασ”11 αλλά “θ κοινωνικι
αςφάλιςθ δεν ταυτίηεται με τθν κοινωνικι πρόνοια”. Θ κοινωνικι αςφάλιςθ είναι το
μόνο δικαίωμα που ςτθρίηεται ςτισ ειςφορζσ των αςφαλιςμζνων και χορθγεί παροχζσ
που αναπλθρϊνουν ςε ικανοποιθτικό βακμό το ειςόδθμα που είχε ο αςφαλιςμζνοσ
κατά τθ διάρκεια του εργαςιακοφ του βίου, μζςα από το ςφςτθμα ςτο οποίο λειτουργεί
αναδιανεμθτικό12 ι κεφαλαιοποιθτικό13. Ραρά ταφτα, θ ακραία φτϊχεια που μπορεί να
προκφπτει από τθν πολφ μικρι παροχι που ενδεχομζνωσ ζχει κάποιοσ, μπορεί να
δθμιουργιςει ςοβαρά κζματα ςτθν κοινωνία.
Ραράλλθλα το ςφςτθμα κα πρζπει να ζχει το χαρακτθριςτικό τθσ βιωςιμότθτασ
και να λειτουργεί με προοπτικι ςε βάκοσ χρόνου. Οι αςφαλιςμζνοι ςυμμετζχουν ςτο
αςφαλιςτικό ςφςτθμα για μια μεγάλθ χρονικι περίοδο (πχ 15/40 ζτθ) και λαμβάνουν
τθν ςυνταξιοδοτικι παροχι ςτθ ςυνζχεια. Αυτό ςυνεπάγεται ότι το ςφςτθμα κα πρζπει
να είναι ζτοιμο ςτθ λιξθ του εργαςιακοφ βίου του αςφαλιςμζνου του να του παρζχει
τθν ςφνταξθ που κα αναπλθρϊνει ςε ζναν ικανοποιθτικό βακμό το ειςόδθμά του κατά
11

Ανακτικθκε από https://epkodi.gr/symperasmata/320-syberasmata-imeridas-9

12

Σο αναδιανεμθτικό ςφςτθμα, γνωςτό και ωσ pay as you go, βαςίηεται ςτθν ιδζα, ότι οι ςθμερινοί
εργαηόμενοι, καλφπτουν τισ ςυντάξεισ των τωρινϊν ςυνταξιοφχων , μζςω των ειςφορϊν τουσ. Η οικονομικι του βάςθ
είναι, κατά κφριο λόγο, οι ειςφορζσ των εργαηομζνων και των εργοδοτϊν και είναι επίςθσ, κακοριςμζνων παροχϊν.
Σο ςφςτθμα αυτό βαςίηεται ςτισ αρχζσ ςτισ διαγενεακισ αλλθλεγγφθσ και τθσ ενδογενεακισ αλλθλεγγφθσ, ςτθρίηεται
δθλαδι ςε μια άτυπθ, αλλά ουςιαςτικι ςυμφωνία μεταξφ των γενεϊν. Εγγυθτισ τθσ ορκισ λειτουργία του
ςυςτιματοσ είναι το κράτοσ. (Σςιαμαντά, Λ., 2014, υγκριτικι επιςκόπθςθ των αςφαλιςτικϊν ςυςτθμάτων τθσ
Ελλάδασ και των κυριότερων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία και Ηνωμζνο Βαςίλειο) πριν τθ
δθμοςιονομικι κρίςθ, Διπλωματικι Εργαςία, Πανεπιςτιμιο Πειραιά)
13
το ςφςτθμα αυτό ζχουμε προκακοριςμζνεσ ειςφορζσ τισ οποίεσ καταβάλλουν οι αςφαλιςμζνοι είτε ςε
ειδικοφσ επενδυτικοφσ Οργανιςμοφσ είτε ςε ατομικοφσ λογαριαςμοφσ, τουσ οποίουσ διαχειρίηονται ειδικοί φορείσ. Σα
κεφάλαια επενδφονται και μαηί με τισ ετιςιεσ καταβολζσ του αςφαλιςμζνου και τισ αποδόςεισ τουσ, ςυςςωρεφονται
και δθμιουργοφν το ςυνολικό κεφάλαιο. Σο κεφάλαιο αυτό, ςτθ φάςθ τθσ ςυνταξιοδότθςθσ, αποτελεί τθ βάςθ
υπολογιςμοφ τθσ ςφνταξισ τουσ. Οι ειςφορζσ λοιπόν, αποτελοφν αποταμίευςθ του αςφαλιςμζνου και δεν
χρθςιμοποιείται, για να χρθματοδοτιςει τισ ςυντάξεισ άλλων. Η αποταμίευςθ αυτι επενδφεται (ακίνθτα ι τίτλουσ)
και χρθματοδοτεί τθ ςφνταξθ του κατόχου τθσ ςτο μζλλον. Από το προϊόν τθσ επζνδυςθσ καταβάλλονται ςυντάξεισ,
αλλά και παροχζσ. Σο φψοσ τθσ παροχισ εξαρτάται από το φψοσ των ειςφορϊν, τα χρόνια, που ειςφζρει ο
αςφαλιςμζνοσ και ο εργοδότθσ, αλλά και από τθ διαχείριςθ που γίνεται ςτο κεφάλαιο. τα κεφαλαιοποιθτικά
ςυςτιματα, το φψοσ των παροχϊν και ειςφορϊν είναι οι κφριεσ μεταβλθτζσ. Σο κεφαλαιοποιθτικό ςφςτθμα ζχει τθν
ικανότθτα να αντιμετωπίηει πιο εφκολα παράγοντεσ, που ζχουν να κάνουν με τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά, αν και
είναι επιρρεπζσ ςε οικονομικζσ πιζςεισ (Σςιαμαντά, Λ., 2014, υγκριτικι επιςκόπθςθ των αςφαλιςτικϊν ςυςτθμάτων
τθσ Ελλάδασ και των κυριότερων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία και Ηνωμζνο Βαςίλειο) πριν τθ
δθμοςιονομικι κρίςθ, Διπλωματικι Εργαςία, Πανεπιςτιμιο Πειραιά)
myEFKAlive

Σελίδα 20 από 258

τθν προθγοφμενθ αςφαλιςτικι του πορεία. Εάν αυτό δεν ςυμβεί, τότε το ςφςτθμα ζχει
αποτφχει.
Να επιςθμάνουμε ότι θ κοινωνικι αςφάλιςθ είναι κατοχυρωμζνθ ςυνταγματικά
οπότε ςε κάκε περίπτωςθ το κράτοσ οφείλει να ζχει τθ λφςθ. Ππωσ είδαμε, το
αςφαλιςτικό ςφςτθμα ζχει μια πολυετι πορεία και ςυνοδεφεται από μια ςειρά
κοινωνικζσ, δθμογραφικζσ και οικονομικζσ αλλαγζσ που δεν το αφινουν ανεπθρζαςτο.
Αυτό ςυνεπάγεται ότι κα πρζπει να προςαρμόηεται ανάλογα με τισ ςυνκικεσ ϊςτε να
επιτφχει τον προαναφερόμενο ςτόχο.
Θ ςυνταγματικι κεμελίωςθ του δικαιϊματοσ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ
προβλζπεται ςτο άρκρο 22 § 5 του Συντάγματοσ, που ορίηει ότι:
«Το κράτοσ μεριμνά για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ των εργαηομζνων, όπωσ νόμοσ
ορίηει».
Οι ρυκμίςεισ περί κοινωνικϊν δικαιωμάτων ςτο ιςχφον Σφνταγμα αποτελοφν
κανόνεσ δικαίου που εξειδικεφονται από τθ Βουλι και τθ Διοίκθςθ, μζςω νομοκεςίασ
και διοικθτικϊν πράξεων. Το Ελλθνικό ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ, όπωσ ζχει
διαμορφωκεί ιςτορικά μζχρι ςιμερα, ρυκμίηεται από εκτεταμζνθ νομοκεςία που
αποτελεί τθ βαςικι πθγι του δικαίου κοινωνικισ αςφάλιςθσ.14

3.3 Θ πολιτοκεντρικι κουλτοφρα ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ
Ρθγζσ του Δικαίου είναι οι αναγνωριςμζνοι ςε ζνα κράτοσ τρόποι με τουσ
οποίουσ παράγονται κανόνεσ δικαίου. Ρθγζσ του Διοικθτικοφ Δικαίου είναι:
● το Σφνταγμα
● το ευρωπαϊκό δίκαιο
● το διεκνζσ δίκαιο
● οι νόμοι
● οι κανονιςτικζσ πράξεισ τθσ διοίκθςθσ
● θ νομολογία

14

Νηθφξνπ Α & πλ (2019), Θεζκνί θαη Πνιηηηθέο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε- Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ Πξνγξάκκαηνο “Βαζηθέο Αξρέο θαη Νένη Καλνληζκνί Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη
πληαμηνδφηεζεο”
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● οι γενικζσ αρχζσ του διοικθτικοφ δικαίου
Σφνταγμα: Ο κεμελιϊδθσ και ιεραρχικά ανϊτεροσ νόμοσ του κράτουσ που
κακορίηει τον τρόπο δθμιουργίασ των άλλων κανόνων δικαίου τθσ ζννομθσ τάξθσ, τα
όργανα, τον τρόπο ςυγκρότθςθσ και λειτουργίασ τουσ, τθν αρμοδιότθτα και τθν
ιεραρχία τουσ.
Νόμοσ: (α) Τυπικόσ, είναι θ ζκφραςθ πολιτειακισ βοφλθςθσ, όπωσ αυτι
εκφράηεται ςφμφωνα με οριςμζνουσ τφπουσ από τθ Βουλι και τον Ρρόεδρο τθσ
Δθμοκρατίασ. (β) Ουςιαςτικόσ, είναι κάκε κανόνασ δικαίου ανεξάρτθτα από τθ μορφι
του.
Κατά τθν κατάρτιςθ των νόμων πρζπει να εφαρμόηονται οι αρχζσ τθσ καλισ
νομοκζτθςθσ όπωσ:
● θ αναγκαιότθτα,
● θ αναλογικότθτα,
● θ απλότθτα και θ ςαφινεια του νόμου,
● θ διαφάνεια,
● θ δυνατότθτα υποβολισ προτάςεων από τουσ πολίτεσ,
● θ ιςότθτα των φφλων,
● θ δθμοκρατικι νομιμοποίθςθ και
● οι λοιπζσ αρχζσ του άρκρου 2 του Ν. 4048/2012
Κανονιςτικζσ πράξεισ τθσ Διοίκθςθσ: θ κατ’ εξοχιν ζκφραςθ τθσ κανονιςτικισ
αρμοδιότθτασ τθσ Διοίκθςθσ μζςω του κεςμοφ τθσ νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ. Είναι
ςυνζπεια των αρχϊν τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ και του αντιπροςωπευτικοφ ςυςτιματοσ και
ςυνακόλουκα τθσ υπεροχισ και του τεκμθρίου τθσ αρμοδιότθτασ του νομοκετικοφ
οργάνου, που ςυγκροτείται από αντιπροςϊπουσ του εκλογικοφ ςϊματοσ.
Με τθν υπαγωγι τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, που αποτελεί τθν εκτελεςτικι
εξουςία, ςτουσ κανόνεσ του δικαίου που κεςπίηονται με πράξεισ του νομοκετικοφ
οργάνου, επιδιϊκεται θ ζμμεςθ υποταγι τθσ Διοίκθςθσ ςτο εκλογικό ςϊμα, δθλαδι,
ςτον φορζα τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ.
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Θ αρχι τθσ νομιμότθτασ κατοχυρϊνεται ςυνταγματικά με άρκρα του
Συντάγματοσ που αφοροφν:
● ςτθν προςταςία τθσ προςωπικισ ελευκερίασ από επεμβάςεισ και προςβολζσ των
οργάνων τθσ κρατικισ εξουςίασ15
● ςτθν κακιζρωςθ τθσ αρχισ τθσ νομιμότθτασ ςτο ποινικό δίκαιο 16
● ςτθν κακιζρωςθ τθσ αρχισ τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν17
● ςτισ αρμοδιότθτεσ Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ18
● ςτθν αρχι τθσ νομιμότθτασ ςτο χϊρο του φορολογικοφ δικαίου 19
● ςτθν οριοκζτθςθ τθσ κυβερνθτικισ εξουςίασ20
● ςτο αποκλειςτικό δικαίωμα των δικαςτθρίων να ακυρϊνουν τισ διοικθτικζσ
πράξεισ ενϊ θ διοίκθςθ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ δικαςτικζσ
αποφάςεισ21

Τθν διοικθτικι δράςθ τθν διζπουν οι ακόλουκεσ αρχζσ:
● Θ αρχι τθσ νομιμότθτασ, θ οποία απορρζει από τθν αρχι του κράτουσ δικαίου
και ςυνεπάγεται ότι θ διοίκθςθ λειτουργεί ςτο πλαίςιο των νόμων
● Θ αρχι τθσ υπεροχισ και τθσ προςταςίασ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ
● Θ αρχι τθσ δράςθσ τθσ διοικιςεωσ, θ οποία υλοποιείται ωσ νόμιμθ και ωσ
κεμιτι δράςθ
● Θ αρχι τθσ ςυνζχειασ τθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν τθσ διοίκθςθσ
● Θ αρχι τθσ ακροάςεωσ των διοικουμζνων (άρκρο 20 § 2 Σ)22

15

Άξζξν 5 παξ. 3

16

Άξζξν 7 παξ. 1

17

Άξζξν 26 παξ. 2

18

Άξζξν 50

19

Άξζξν 78

20

Άξζξν 82 παξ. 1 θαη 2

21

Άξζξα 94 θαη 95

22

ηνλ e-ΔΦΚΑ ε αξρή ηεο αθξνάζεσο αλαιχεηαη ζε επφκελε ελφηεηα σο πξνο ηελ εμαίξεζή ηεο
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● Θ αρχι τθσ χρθςτισ διοικιςεωσ, θ οποία πρζπει να ςζβεται τθν προςταςία των
δικαιωμάτων του διοικουμζνου και να λειτουργεί με επιείκεια
● Θ αρχι τθσ καλισ πίςτθσ και τθσ δικαιολογθμζνθσ εμπιςτοςφνθσ του
διοικοφμενου
● Θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ, δθλαδι τθσ επιλογισ μζςων ανάλογων προσ τον
επιδιωκόμενο από τα όργανα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςκοπό
● Θ αρχι τθσ αμερολθψίασ των οργάνων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ κατά τθν άςκθςθ
των κακθκόντων τουσ
● Θ αρχι τθσ ιςότθτασ, και ειδικότερα τθσ αναλογικισ ιςότθτασ
● Θ αρχι τθσ αιτιολογίασ των διοικθτικϊν πράξεων
● Θ αρχι του ελζγχου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, μζςα από τθν άςκθςθ του
δικαιϊματοσ αναφοράσ ςτισ διοικθτικζσ αρχζσ και το δικαίωμα προςφυγισ ςτθν
δικαιοςφνθ
Ωσ διαφάνεια τθσ κρατικισ δράςθσ εννοοφμε τθ δθμοςιοποίθςθ όλων των
αποφάςεων και ενεργειϊν τθσ κρατικισ εξουςίασ, τθν αποκάλυψθ όλων των ςτοιχείων
ςτα οποία ςτθρίχκθκε αυτι. Θ διαφάνεια τθσ κρατικισ δράςθσ ςυνιςτά ςθμαντικό μζςο
καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ, αποςκοπεί κυρίωσ ςτθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν
άςκθςθ τθσ κρατικισ εξουςίασ και ςτθν αποτελεςματικι άςκθςθ των ατομικϊν και
κοινωνικϊν δικαιωμάτων. Θ αρχι τθσ διαφάνειασ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία
κατοχυρϊνεται με πλθκϊρα ςυνταγματικϊν διατάξεων. Στθ ςφγχρονθ Δθμόςια
Διοίκθςθ θ δραςτθριότθτα των διοικθτικϊν οργάνων διζπεται από τθν αρχι τθσ
διαφάνειασ. Ρεριοριςμοί μπορεί να επιβλθκοφν με νόμο για λόγουσ εκνικισ αςφάλειασ,
καταπολζμθςθσ του εγκλιματοσ ι προςταςίασ του δικαιωμάτων και ςυμφερόντων
τρίτων. Θ διευκόλυνςθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ αποτελεί
υποχρζωςθ του κράτουσ.
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3.4 Τα δικαιϊματα των πολιτϊν - Το Ευρωπαϊκό πλαίςιο
Σφμφωνα με τον Χάρτθ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων23 τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ:
● Πλοι οι άνκρωποι είναι ίςοι ζναντι του νόμου (άρκρο 20)
● Απαγορεφεται κάκε διάκριςθ ιδίωσ λόγω φφλου, φυλισ, χρϊματοσ, εκνοτικισ
καταγωγισ ι κοινωνικισ προζλευςθσ, γενετικϊν χαρακτθριςτικϊν, γλϊςςασ,
κρθςκείασ ι πεποικιςεων, πολιτικϊν φρονθμάτων ι κάκε άλλθσ γνϊμθσ,
ιδιότθτασ μζλουσ εκνικισ μειονότθτασ, περιουςίασ, γζννθςθσ, αναπθρίασ,
θλικίασ ι γενετιςιου προςανατολιςμοφ (άρκρο 21)
● Θ Ζνωςθ αναγνωρίηει και ςζβεται το δικαίωμα των θλικιωμζνων προςϊπων να
διάγουν αξιοπρεπι και ανεξάρτθτθ ηωι και να ςυμμετζχουν ςτον κοινωνικό και
πολιτιςτικό βίο (άρκρο 25)
Ειδικότερα, ςτο πεδίο τθσ Κοινωνικισ αςφάλιςθσ και κοινωνικισ αρωγισ (άρκρο
34), αναφζρεται για τα δικαιϊματα των πολιτϊν:
1. το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτισ παροχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ςτισ
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ που εξαςφαλίηουν προςταςία ςε περιπτϊςεισ όπωσ θ μθτρότθτα,
θ αςκζνεια, το εργατικό ατφχθμα, θ εξάρτθςθ ι το γιρασ κακϊσ και ςε περίπτωςθ
απϊλειασ τθσ απαςχόλθςθσ
2. το δικαίωμα ςτισ παροχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (για τουσ διαμζνοντεσ και
μετακινοφμενουσ εντόσ τθσ Ζνωςθσ)
3. το δικαίωμα κοινωνικισ αρωγισ και ςτεγαςτικισ βοικειασ προσ εξαςφάλιςθ
αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ ςε όλουσ όςουσ δεν διακζτουν επαρκείσ πόρουσ, (προκειμζνου
να καταπολεμθκεί ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και θ φτϊχεια)
Πςον αφορά τθ Δθμόςια Διοίκθςθ:
1. Κάκε πρόςωπο ζχει δικαίωμα ςτθν αμερόλθπτθ, δίκαιθ και εντόσ ευλόγου
προκεςμίασ εξζταςθ των υποκζςεϊν του από τα κεςμικά και λοιπά όργανα και τουσ
οργανιςμοφσ τθσ Ζνωςθσ. (Άρκρο 41 – Δικαίωμα Χρθςτισ Διοίκθςθσ)
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2. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει ιδίωσ:
α) το δικαίωμα κάκε προςϊπου ςε προθγοφμενθ ακρόαςθ πριν να λθφκεί
ατομικό μζτρο εισ βάροσ του,24
β) το δικαίωμα κάκε προςϊπου να ζχει πρόςβαςθ ςτον φάκελό του,
τθρουμζνων των νομίμων ςυμφερόντων τθσ εμπιςτευτικότθτασ και του επαγγελματικοφ
και επιχειρθματικοφ απορριτου,
γ) τθν υποχρζωςθ τθσ διοίκθςθσ να αιτιολογεί τισ αποφάςεισ τθσ.
3. Κάκε πρόςωπο ζχει δικαίωμα ςτθν αποκατάςταςθ εκ μζρουσ τθσ Ζνωςθσ τθσ
ηθμίασ που του προξζνθςαν τα κεςμικά όργανα ι οι υπάλλθλοί τθσ κατά τθν άςκθςθ
των κακθκόντων τουσ, ςφμφωνα με τισ γενικζσ αρχζσ που είναι κοινζσ ςτα δίκαια των
κρατϊν μελϊν.
4. Κάκε πρόςωπο μπορεί να απευκφνεται ςτα κεςμικά όργανα τθσ Ζνωςθσ ςε
μία από τισ γλϊςςεσ των Συνκθκϊν και πρζπει να λαμβάνει απάντθςθ ςτθν ίδια
γλϊςςα.
Κάκε πολίτθσ ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των κεςμικϊν και λοιπϊν
οργάνων και οργανιςμϊν τθσ Ζνωςθσ, ανεξαρτιτωσ υποκζματοσ (άρκρο 42).
Με τα άρκρα 43 και 44 δίνεται το δικαίωμα ςτον πολίτθ (α) να προςφεφγει ςτον
Ευρωπαίο Διαμεςολαβθτι, ςχετικά με περιπτϊςεισ κακοδιοίκθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ
δράςθσ των κεςμικϊν και λοιπϊν οργάνων και οργανιςμϊν τθσ Ζνωςθσ, με εξαίρεςθ το
Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κατά τθν άςκθςθ των δικαιοδοτικϊν κακθκόντων
του και (β) αναφοράσ προσ το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο.
Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφζρουμε ότι όςον αφορά το δικαίωμα τθσ
ακρόαςθσ με τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του Ν. 4935/22, καταργικθκε θ διαδικαςία
του άρκρου 46 του Ν. 2676/1999 (Α' 1) περί τθσ ακρόαςθσ του αςφαλιςμζνου πριν από
τθν ζκδοςθ διοικθτικισ πράξθσ με τθν οποία απορρίπτεται αίτθςθ για τθν απονομι
ςφνταξθσ. Θ κατάργθςθ τθσ εν λόγω διαδικαςίασ εφαρμόηεται ςτισ αιτιςεισ για
απονομι ςφνταξθσ που υποβάλλονται από 1-3-2020 ςφμφωνα με το άρκρο 17 του Ν.
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4670/2020 (Α' 43/28-2-2020), περί του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
απονομισ ςφνταξθσ, όπωσ ιςχφει με τα άρκρα 50 και 64 του Ν. 4921/2022 (ΦΕΚ-75
Αϋ/18-4-2022). Εφαρμόηεται επίςθσ και επί αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ που είχαν
υποβλθκεί με τισ ωσ άνω διατάξεισ από 1-3-2020 και ιταν εκκρεμείσ κατά τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του άρκρου 27 του Ν. 4935/2022, δθλαδι κατά τθν 26θ Μαΐου 2022. 25
Ειδικότερα το άρκρο 27 αναφζρει: “Θ διαδικαςία του άρκρου 46 του ν.
2676/1999 (Α’ 1), περί τθσ ακρόαςθσ του αςφαλιςμζνου πριν από τθν ζκδοςθ
διοικθτικισ πράξθσ απόρριψθσ αίτθςθσ για τθν απονομι ςφνταξθσ, δεν εφαρμόηεται
ςτισ περιπτϊςεισ αιτιςεων για απονομι ςφνταξθσ που υποβάλλονται ςφμφωνα με τθ
διαδικαςία του άρκρου 17 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), περί του ψθφιακοφ
μεταςχθματιςμοφ τθσ διαδικαςίασ απονομισ ςφνταξθσ. 2. Θ παρ. 1 εφαρμόηεται και επί
αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ που είναι εκκρεμείσ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.”
κατά ςυνζπεια για τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ και μόνο για αυτζσ ςτον e-ΕΦΚΑ δεν
εφαρμόηεται θ διαδικαςία τθσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ.

4 Eπικοινωνία – Διαδικαςίεσ – Στάςεισ/Συμπεριφορζσ
υγγραφζασ: Γεϊργιοσ Χαμάκοσ

4.1 Επικοινωνία - Βαςικζσ Αρχζσ
Ρροτοφ αναλφςουμε τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ επικοινωνίασ, για τισ ανάγκεσ του
παρόντοσ προγράμματοσ, αναφζρουμε ότι ςτθν περίπτωςθ του myEFKAlive θ
επικοινωνία προςεγγίηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν ςυμπεριφορά. Θ επικοινωνία
προςεγγίηεται ωσ "οποιαδιποτε αρχικι ςυμπεριφορά από τθ μεριά του αποςτολζα, θ
οποία μεταφζρει το επικυμθτό μινυμα ςτον αποδζκτθ, αυτό με τθ ςειρά του προκαλεί
ωσ αντίδραςθ ςτον αποδζκτθ τθν επικυμθτι ςυμπεριφορά.” (Merrihue, 1960). Αυτό
ςυνεπάγεται αφενόσ «τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και μετάδοςθ νοθμάτων»,
αφετζρου τθ “μεταβίβαςθ πλθροφοριϊν από ζνα άτομο ςε άλλο και κατανόθςθσ τουσ
από το δεφτερο» (Davis, 1990). Θ κατανόθςθ του μθνφματοσ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο
για τθν επικοινωνία και δεν αρκεί θ απλι μεταφορά του.

25
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4.2 Οι ςυντελεςτζσ τθσ επικοινωνίασ
Στθν ενότθτα αυτι κα δοφμε κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ επικοινωνίασ, ζτςι ϊςτε να
γνωρίηουμε: πϊσ γίνεται θ επικοινωνία, ποιοι παράγοντεσ επιδροφν ςε αυτι και πϊσ κα
μποροφμε να αποφφγουμε προβλιματα ϊςτε να ζχουμε μία αποτελεςματικι
επικοινωνία.
Θ ζννοια τθσ επικοινωνίασ είναι θ μετάδοςθ, θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν,
ςκζψεων, απόψεων ι οδθγιϊν ςε αποδζκτθ, με ςκοπό τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου. Θ
φπαρξθ του ςτόχου είναι αναγκαία προκειμζνου να ενεργοποιθκεί θ διαδικαςία τθσ
επικοινωνίασ. Θ επικοινωνία μπορεί να γίνει είτε με τον γραπτό λόγο, οπότε ζχουμε
γραπτι επικοινωνία, είτε με τον προφορικό λόγο, αλλά μπορεί να γίνει και με μθ
λεκτικό τρόπο.
Ρροχποκζςεισ για τθν επίτευξθ τθσ επικοινωνίασ είναι να υπάρχουν (α) από τθ
μία πλευρά ο πομπόσ, δθλαδι εκείνοσ που εκπζμπει το μινυμα, (β) από τθν άλλθ
πλευρά να υπάρχει ο δζκτθσ, δθλαδι αυτόσ ο οποίοσ παραλαμβάνει το μινυμα και (γ)
θ ςχζςθ μεταξφ των ανωτζρω να διεκπεραιϊνεται μζςα από ζνα κανάλι επικοινωνίασ.
Θ επικοινωνία κα πρζπει να φζρει μία επίδραςθ από τον πομπό προσ τον δζκτθ όμωσ
παράλλθλα μπορεί να επθρεάηεται από το περιβάλλον, είτε αυτό που υπάρχει ςτθν
πλευρά του αποςτολζα του μθνφματοσ, είτε από πλευράσ του αποδζκτθ αλλά και ςτο
κανάλι επικοινωνίασ. Ο βακμόσ επιρροισ δεν είναι ςθμαντικόσ όταν το μινυμα
μεταφζρεται ολοκλθρωμζνο και αποκωδικοποιείται ςωςτά από τον αποδζκτθ. Ζνα
πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν επίτευξθ επικοινωνίασ είναι το κομμάτι τθσ
κωδικοποίθςθσ και αποκωδικοποίθςθσ του μθνφματοσ το οποίο μεταφζρεται. Σε πολλζσ
περιπτϊςεισ είτε:
(α) υπάρχει πρόβλθμα ςτθν κωδικοποίθςθ (δθλαδι δεν ζχει κωδικοποιθκεί
ςωςτά άρα δεν μπορεί να αποκωδικοποιθκεί ι δεν μπορεί να αποκωδικοποιθκεί
ςωςτά),
(β) υπάρχει πρόβλθμα ςτθν αποκωδικοποίθςθ (δθλαδι ενϊ ζχει κωδικοποιθκεί
ςωςτά δεν μπορεί να αποκωδικοποιθκεί ι δεν μπορεί να αποκωδικοποιθκεί ςωςτά)
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(γ) υπάρχει πρόβλθμα ςε ζνα από τα περιβάλλοντα ςτα οποία διζρχεται το
μινυμα και το μινυμα είτε δεν μπορεί να μεταφερκεί, είτε μεταφζρεται αλλοιωμζνο
και δθμιουργείται ακόμα μεγαλφτερο πρόβλθμα ςτθν αποκωδικοποίθςι του.
Στθν επικοινωνία ενδεχομζνωσ να υπάρχουν εμπόδια επικοινωνίασ τα οποία δεν
επιτρζπουν το μινυμα να μεταδοκεί ςτον δζκτθ παρόλο που ζχει φφγει από τον πομπό.
Αντίκετα μία άλλθ ζννοια θ οποία δθμιουργεί κζματα ςτθν ςωςτι επικοινωνία είναι ο
κόρυβοσ. Ο κόρυβοσ επιτρζπει τθ μετάδοςθ και λιψθ του μθνφματοσ όμωσ αυτό είναι
αλλοιωμζνο. Αυτό δθμιουργεί ςοβαρό πρόβλθμα ςτθν αποκωδικοποίθςι του και ζτςι
μεταφζρεται λανκαςμζνο μινυμα.
Για το λόγο αυτό είναι πολφ ςθμαντικό να υπάρχει πάντα αμφίδρομθ ςχζςθ
δθλαδι, αφενόσ το μινυμα να μεταφζρεται από τον πομπό ςτο δζκτθ, αφετζρου να
υπάρχει ανατροφοδότθςθ, από τον δζκτθ ςτον πομπό, ότι το μινυμα ζχει μεταφερκεί
και μάλιςτα ςωςτά. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι το παραδοςιακό παιχνίδι “το
ςπαςμζνο τθλζφωνο”. Στο παιχνίδι αυτό οι παίκτεσ κάκονται ςε μία ςειρά και ο πρϊτοσ
λζει μία λζξθ ςτον δεφτερο ςυνικωσ ψικυριςτά (άρα ςε μία χαμθλι ζνταςθ το οποίο
είναι και ζνα από τα εμπόδια επικοινωνίασ αν είναι πάρα πολφ χαμθλά ι ζνασ κόρυβοσ
επικοινωνίασ δεδομζνου ότι μπορεί να μθν ακοφςει καλά ο επόμενοσ). Ο δεφτεροσ
παίκτθσ επαναλαμβάνει τθ λζξθ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία ςτον τρίτο και οφτω
κακεξισ. Αυτι λοιπόν είναι θ διαδικαςία τθσ επικοινωνίασ. Στον τελευταίο παίκτθ
ζχουμε τθν ανατροφοδότθςθ, όπου βλζπουμε εάν ζχει φτάςει ςωςτά το μινυμα (εν
προκειμζνω θ λζξθ) θ οποία ςυνικωσ είναι λανκαςμζνθ λζξθ και όλοι ξεςποφν ςε γζλια.
Στο παιχνίδι αυτό μιλάμε για μία λζξθ ι μία μικρι φράςθ οπότε ασ ςκεφτοφμε τι γίνεται
κατά τθ διαδικαςία τθσ εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ, όπου δεν είναι οφτε μία λζξθ οφτε
είναι μία φράςθ.
Εξαιρετικά ςθμαντικι αποδεικνφεται θ κωδικοποίθςθ και θ αποκωδικοποίθςθ
του μθνφματοσ. Αναμφίβολα αν ακοφςουμε μία ςειρά από παλμοφσ μικρισ και μεγάλθσ
διάρκειασ, για εμάσ μπορεί να μθν ζχει καμία ςθμαςία, ενϊ για όςουσ γνωρίηουν τον
κϊδικα μορσ26, από το 1830, αυτοί οι παλμοί μζςω του τθλζγραφου περιζγραφαν
ακριβϊσ ζνα μινυμα το οποίο μποροφςε κάποιοσ να αποκωδικοποιιςει. Εφόςον δεν
26
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μπορεί να αποκωδικοποιθκεί το μινυμα τότε δεν κα φτάςει ποτζ, ωσ μινυμα, ςτον
αποδζκτθ.
Το κζμα προκφπτει ςτθν κωδικοποίθςθ και αποκωδικοποίθςθ του μθνφματοσ
όταν αυτό αποκωδικοποιείται λανκαςμζνα με βάςθ τον αποδζκτθ. Χαρακτθριςτικό
παράδειγμα είναι όταν μιλιςει κάποιοσ με τθν τοπικι διάλεκτο ι ντοπιολαλιά (ο
προφορικόσ κυρίωσ λόγοσ των ανκρϊπων μιασ περιοχισ που περιλαμβάνει το τοπικό
γλωςςικό ιδίωμα) άλλθσ περιοχισ. Αν κάποιοσ δεν είναι από τθν Κριτθ, ι δεν ζχει
ςχζςθ με τθν περιοχι, κα δυςκολευτεί να αποκωδικοποιιςει τθ φράςθ “Ακάτεχοσ τ'
ακάτεχου, ποτζ μθν αρμθνεφγει” (όποιοσ δεν γνωρίηει να μθν εξθγεί ςε αυτόν που δεν
ξζρει) ενϊ αντίςτοιχα κα γίνει και για τθ κρακιϊτικθ ι τθν θπειρϊτικθ ντοπιολαλιά
“Βράηω ςτ’ τετηιερ πρατινα” (βράηω ςτθν κατςαρόλα προβατίνα). Ζτςι μπορεί είτε
κάποιοσ να μθν αντιλθφκεί το μινυμα ι να το παραφράςει. Για τουσ ανωτζρω λόγουσ
γίνεται αντιλθπτό ότι οι λζξεισ και φράςεισ που χρθςιμοποιοφμε κα πρζπει να είναι
ευρείασ αποδοχισ και κατανόθςθσ.
Το γεγονόσ των εμποδίων τθσ επικοινωνίασ, αλλά και του κορφβου που
επθρεάηει το μεταδιδόμενο μινυμα, δθμιουργεί ςυνικωσ ζντονθ ςυναιςκθματικι
φόρτιςθ είτε ςτθ μια είτε ςτθν άλλθ πλευρά αλλά μπορεί και ςτισ δφο. Σε πολλζσ
περιπτϊςεισ θ επικοινωνία προςεγγίηεται ωσ ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων και όχι μόνο για
πλθροφόρθςθ-ενθμζρωςθ.
Το μοντζλο επικοινωνίασ των Shannon-Weaver27 εςτιάηει ςτθ αποςτολι του
μθνφματοσ από τον πομπό, τθν κωδικοποίθςι του, τθ μεταφορά του μζςα από το μζςο
επικοινωνίασ

(όπου ενδεχομζνωσ να

υπάρχει κόρυβοσ),

ςτθ ςυνζχεια τθν

αποκωδικοποίθςθ του και καταλιγει ςτο δζκτθ. Θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με τθν
ανατροφοδότθςθ ςτον πομπό.
Ζωσ τϊρα ζχουμε αναφζρει κυρίωσ τθν λεκτικι επικοινωνία, θ οποία
υλοποιείται μζςα από τον γλωςςικό κϊδικα, το μινυμα μεταφζρεται από τον πομπό
ςτο δζκτθ και εςτιάηεται ςε λζξεισ φράςεισ και ζννοιεσ μζςα από γραμματικοφσ και
ςυντακτικοφσ κανόνεσ. Ραράλλθλα όμωσ υπάρχει και λειτουργεί, ςτο πλαίςιο τθσ
επικοινωνίασ, θ “μθ λεκτικι επικοινωνία” όπου παράγονται και μεταδίδονται μθνφματα
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πζραν του λόγου και των λζξεων. Αυτό μπορεί να αφορά ςε μθνφματα τα οποία
μεταφζρονται με χειρονομίεσ, με τθν βλεμματικι επαφι, με κινιςεισ του ςϊματοσ, με
μορφαςμοφσ, ακόμα και ςιωπζσ. Τα μθνφματα που μεταφζρονται με τθν μθ λεκτικι
επικοινωνία ςυνικωσ ζχουν κακοριςτικό και ρυκμιςτικό ρόλο ςτθν αποτελεςματικι
επικοινωνία, γιατί ςχετίηονται με τθν ψυχολογία του πομποφ και του αποδζκτθ του
μθνφματοσ.

4.3 Εμπόδια ςτθν επικοινωνία
Τα εμπόδια ςτθν επικοινωνία είναι τα ςτοιχεία ι οι ςυνκικεσ που δεν
επιτρζπουν ςτο μινυμα να μεταβιβαςτεί ορκά και ολοκλθρωμζνο από τον πομπό ςτον
δζκτθ. Για παράδειγμα, ςε μια τθλεφωνικι επικοινωνία όπου ο καλϊν κζλει να
μεταφζρει ζνα μινυμα ςτον καλοφμενο, αλλά, ενϊ απάντθςε το τθλζφωνο, διακόπθκε
θ τθλεφωνικι ςφνδεςθ, τότε θ επικοινωνία είναι ατελισ και εφόςον διακόπθκε θ
ςυνομιλία δεν είναι ολοκλθρωμζνθ και είναι ςαφζσ ότι το μινυμα δεν μεταφζρκθκε.
Το ςφνθκεσ όμωσ είναι να υπάρχει πρόβλθμα ςτθ μεταφορά του μθνφματοσ χωρίσ να
γίνεται άμεςα αντιλθπτό. Αυτό ςυνεπάγεται ότι, ενϊ διαφαίνεται ότι ζγινε θ μεταφορά
του μθνφματοσ, αυτι να είναι αλλοιωμζνθ ι και εντελϊσ λανκαςμζνθ.
Θ ζννοια «κόρυβοσ» ςτθν επικοινωνία, αφορά ςτουσ εξωτερικοφσ παράγοντεσ
που επιδροφν ςτο μινυμα (περιβάλλοντα τα οποία ςχετίηονται με τθν επικοινωνία) και
είναι προφανι και εφκολα αντιλθπτά εμπόδια. Για παράδειγμα τθν ϊρα που μιλάει
κάποιοσ και τον ακοφει κάποιοσ άλλοσ περνάει ζνα τρζνο που κάνει τόςο κόρυβο που
δεν μπορεί να μεταφερκεί το μινυμα ι δεν μεταφζρεται ςωςτά (πχ δεν είναι
ολοκλθρωμζνο ι είναι αλλοιωμζνο). Συνδζοντασ τον γραπτό και τον προφορικό λόγο
διαπιςτϊνεται ότι θ μεταβίβαςθ ενόσ μθνφματοσ από πλευράσ γραμματικισ
δυςχεραίνεται από κζματα όπωσ θ αςαφισ ςφνταξθ, μεγάλοι και δφςχρθςτοι περίοδοι
που περιλαμβάνουν πολλζσ κφριεσ και δευτερεφουςεσ προτάςεισ, πολυςφλλαβεσ λζξεισ
(Χυτιρθσ, 1996)28.
Θ ανωτζρω προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του κορφβου μπορεί ςχετικά εφκολα να γίνει
αντιλθπτι, όμωσ παράλλθλα λειτουργοφν και άλλεσ ςυνκικεσ που λειτουργοφν με τον
ίδιο τρόπο, ωσ εμπόδια, όπωσ τα ςυναιςκιματα του ανκρϊπου είτε ωσ πομποφ, είτε ωσ
28

Υπηήξεο,Λ. (1996) Οξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά.: ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο .
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δζκτθ και επθρεάηουν τθν ορκι μεταφορά του μθνφματοσ. Ενδεικτικό παράδειγμα που
αναφζρεται ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία αλλά και το βιϊνουμε όλοι ςτθν κακθμερινότθτά
μασ, παρόλο που ςυνικωσ δεν το αναλφουμε, είναι ότι:
● Πταν είμαςτε αναςφαλείσ ι φοβιςμζνοι, αυτό που ακοφμε και βλζπουμε μασ
φαίνεται περιςςότερο απειλθτικό από ό,τι όταν είμαςτε αςφαλείσ και γαλινιοι
● Πταν είμαςτε εξοργιςμζνοι ι καταπτοθμζνοι, κα τείνουμε να απορρίπτουμε,
χωρίσ δεφτερθ ςκζψθ, πράγματα που ςε άλλθ περίπτωςθ, κα μποροφςαμε να
δεχτοφμε ωσ λογικά αιτιματα ι καλζσ ιδζεσ.
Άλλεσ περιπτϊςεισ εμποδίων αποτελοφν και οι προδιαμορφωμζνεσ αντιλιψεισ
και ςτάςεισ-ςυμπεριφορζσ από τισ δφο πλευρζσ.
Οι μελετθτζσ του πεδίου τθσ επικοινωνίασ διαπιςτϊνουν ότι 55% του
περιεχομζνου του μθνφματοσ μεταβιβάηεται από τισ εκφράςεισ του προςϊπου και τθν
«γλϊςςα» του ςϊματοσ, ενϊ 38% απορρζει από τον τόνο τθσ φωνισ. Οι λζξεισ αυτζσ
κακ' αυτζσ «μετροφν» μόνο ςτο 7% (Χυτιρθσ, 1996).

4.4 Ορκι διοικθτικι ςυμπεριφορά (Δικαιϊματα και Υποχρεϊςεισ)
Ο Οδθγόσ Ορκισ Διοικθτικισ Συμπεριφοράσ, που εκδόκθκε το 201229, αποτελεί
βαςικό ςθμείο αναφοράσ ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαςςομζνων με τον e-ΕΦΚΑ και
αναπόςπαςτο εγχειρίδιο για όλουσ όςοι εργάηονται ςε αυτόν. Στον οδθγό αναφζρονται
οι αρχζσ που πρζπει να διζπουν τθ ςυνεργαςία των υπαλλιλων. Αυτζσ οι αρχζσ,
προκειμζνου να είναι αποτελεςματικι και αποδοτικι θ Δθμόςια Διοίκθςθ, είναι: του
ςεβαςμοφ, τθσ ευπρζπειασ, τθσ αξιοπιςτίασ, τθσ καλισ πίςτθσ. Το 2022 ο Οδθγόσ αυτόσ
επικαιροποιικθκε κατά τθν περίοδο ςυγγραφισ του παρόντοσ και ωσ εκ τοφτου εφεξισ
ιςχφει ο Κϊδικασ Θκικισ και Επαγγελματικισ Συμπεριφοράσ Υπαλλιλων του Δθμόςιου
Τομζα30 (2022) ο οποίοσ διαμορφϊκθκε με βάςθ τθ νζα κουλτοφρα που διζπει το
Δθμόςιο, ενϊ - όπωσ ρθτά αναφζρεται ςτον Κϊδικα – παραμζνει ςε ιςχφ ο
προαναφερόμενοσ Οδθγόσ, για όςα κζματα δεν ρυκμίηονται ςτον Κϊδικα.
29

ρέζεηο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη Πνιηηψλ: Οδεγφο Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
Αλαθηήζεθε απφ: https://www.ypes.gr/scheseis-dimosion-ypallilon-kai-politon-odigos-orthis-dioikitikis-symperiforas/,
εθεμήο “Οδεγφο” γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο
30
Δθεμήο “Κψδηθαο”, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ
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“Ο Κϊδικασ Θκικισ και Επαγγελματικισ Συμπεριφοράσ, ςε πλιρθ αρμονία με το
ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο, αλλά και τισ διεκνείσ, βζλτιςτεσ πρακτικζσ,
αποτελεί βαςικό εργαλείο ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ανάδειξθσ τθσ δζςμευςθσ των
υπαλλιλων του Δθμοςίου ςτισ αξίεσ τθσ ακεραιότθτασ, τθσ διαφάνειασ και τθσ
λογοδοςίασ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, με απϊτερο ςτόχο τθν
εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και τθν ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των
πολιτϊν προσ τουσ κεςμοφσ. Ο ςεβαςμόσ ςτισ αρχζσ που κακορίηονται από τον Κϊδικα
και θ καλλιζργεια αξιϊν, όπωσ θ ακεραιότθτα, θ ειλικρίνεια, θ διαφάνεια, θ αξιοπιςτία,
θ ανοιχτι επικοινωνία και θ λογοδοςία αποτελοφν το “κλειδί” για τθν ενδυνάμωςθ του
Δθμοςίου Τομζα, τθ δθμιουργία ενόσ εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ που προωκεί τθ
ςυνεργαςία, τθν εμπιςτοςφνθ και τθν αξιοκρατία και ενιςχφει τισ ςχζςεισ με τουσ
πολίτεσ” (Μπίνθσ)31.
Ο Κϊδικασ περιλαμβάνει ζνα πλαίςιο αξιϊν που είναι κεμελιϊδεσ για το ικοσ
που πρζπει να διζπει τθ ςυμπεριφορά των υπαλλιλων με ςκοπό τθ κωράκιςθ του
κράτουσ δικαίου, τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ και τθ διαρκι
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του κράτουσ προσ τουσ πολίτεσ.
Κάκε μία από τισ κεμελιϊδεισ αξίεσ αναλφεται ςε επιμζρουσ, προκειμζνου να
προςδιοριςτεί με ςαφινεια το περιεχόμενό τουσ.

4.5 Οι αξίεσ του Κϊδικα
Αξία 1θ: Θ τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ, θ εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ
και θ τιρθςθ των αρχϊν διοικθτικισ δράςθσ ςυνκζτουν το πλζγμα των αξιϊν μζςω των
οποίων προάγεται ο ςεβαςμόσ ςτο Σφνταγμα, τουσ νόμουσ και τουσ κεςμοφσ.
1α. Τιρθςθ τθσ νομοκεςίασ: Οι υπάλλθλοι εφαρμόηουν πιςτά το Σφνταγμα και
τθν ευρωπαϊκι, διεκνι και εκνικι νομοκεςία, αςκϊντασ τα κακικοντά τουσ εντόσ του
ιςχφοντοσ κανονιςτικοφ πλαιςίου.
1β. Εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ: Οι υπάλλθλοι επιδιϊκουν τθν
πραγμάτωςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ αυτό αντανακλάται ςτο ςυμφζρον του
κοινωνικοφ ςυνόλου και προςδιορίηεται από τα όργανα του κράτουσ.

31
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1γ. Τιρθςθ των αρχϊν διοικθτικισ δράςθσ: Οι υπάλλθλοι τθροφν τισ αρχζσ που
διζπουν τθ διοικθτικι δράςθ και ιδίωσ τισ αρχζσ τθσ νομιμότθτασ, τθσ διακριτικισ
ευχζρειασ,

τθσ

χρθςτισ

διοίκθςθσ,

τθσ

δικαιολογθμζνθσ

εμπιςτοςφνθσ

των

διοικουμζνων, τθσ αναλογικότθτασ, τθσ ιςότθτασ, τθσ καλισ πίςτθσ και τθσ επιείκειασ.
Αξία 2θ: Θ διαφάνεια, θ λογοδοςία, θ αμερολθψία, θ αντικειμενικότθτα και θ
εμπιςτευτικότθτα είναι αξίεσ που ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ τθσ ακεραιότθτασ ςτον
δθμόςιο τομζα.
2α. Διαφάνεια: Οι υπάλλθλοι αςκοφν τα κακικοντά τουσ με διαφάνεια και
ειλικρίνεια, χωρίσ να αποκρφπτουν ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ.
2β. Λογοδοςία: Οι υπάλλθλοι ςζβονται τθν ιεραρχία και αναλαμβάνουν τθν
ευκφνθ που αναλογεί ςτισ αποφάςεισ ι τισ ενζργειζσ τουσ με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ
αδιάλειπτθσ ςυνζχειασ του ζργου του φορζα τουσ.
2γ. Αμερολθψία: Οι υπάλλθλοι, αποφεφγουν καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων, κακϊσ και καταςτάςεισ ικανζσ να δθμιουργιςουν τθν εντφπωςθ ότι
υπάρχει τζτοια ςφγκρουςθ, ενϊ ςυμπεριφζρονται με τρόπο που δεν υπαγορεφεται από
προςωπικά ι οικογενειακά ςυμφζροντα.
2δ. Αντικειμενικότθτα: Οι υπάλλθλοι αςκοφν τα κακικοντά τουσ χωρίσ εμπάκεια
και προκατάλθψθ, προαςπίηοντασ και διαφυλάςςοντασ τον αντικειμενικό χαρακτιρα
τθσ υπθρεςιακισ τουσ κρίςθσ. Τθν ίδια ςτιγμι, αποφεφγουν κάκε διάκριςθ και
χειρίηονται τισ υποκζςεισ που τουσ ανατίκενται με ουδετερότθτα και αντικειμενικότθτα,
δίχωσ να επθρεάηονται από πολιτικζσ ακζμιτθσ πίεςθσ.
2ε. Εμπιςτευτικότθτα: Οι υπάλλθλοι ςζβονται τθν αξία και τθν κυριότθτα τθσ
πλθροφόρθςθσ που λαμβάνουν και δεν κοινοποιοφν πλθροφορίεσ χωρίσ κατάλλθλθ
εξουςιοδότθςθ.
Αξία 3θ: Θ δικαιοςφνθ, θ ευγζνεια, θ αποφυγι διακρίςεων και θ οικολογικι
ςυνείδθςθ απαρτίηουν το αξιακό πλαίςιο μζςω του οποίου προςτατεφεται ο ςεβαςμόσ
ςτουσ ανκρϊπουσ και το περιβάλλον.
3α.

Δικαιοςφνθ:

Οι

υπάλλθλοι

ςυμπεριφζρονται

ςε

προϊςταμζνουσ,

υφιςτάμενουσ, και πολίτεσ με δίκαιο τρόπο, υποδθλϊνοντασ τθν θκικι τουσ ποιότθτα.
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3β. Ευγζνεια: Οι υπάλλθλοι ςυμπεριφζρονται ςε προϊςταμζνουσ, υφιςτάμενουσ,
και πολίτεσ με ευγζνεια, επιδεικνφοντασ πάντοτε διάκεςθ κατανόθςθσ, ςεβαςμοφ και
εξυπθρζτθςισ τουσ.
3γ. Αποφυγι διακρίςεων: Οι υπάλλθλοι αναγνωρίηουν τθν αξία κάκε ανκρϊπου
ωσ άτομο και μζλοσ του κοινωνικοφ ςυνόλου, ανεξάρτθτα από φυλι, χρϊμα, καταγωγι,
φφλο, κρθςκευτικζσ ι άλλεσ πεποικιςεισ, αναπθρία ι χρόνια πάκθςθ, θλικία,
οικογενειακι ι κοινωνικι κατάςταςθ, ςεξουαλικό προςανατολιςμό, ταυτότθτα ι
χαρακτθριςτικϊν φφλου.
3δ. Οικολογικι ςυνείδθςθ: Οι υπάλλθλοι ςυμπεριφζρονται με τρόπο που
προάγει τθν οικολογικι ςυνείδθςθ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Αξία 4θ: Θ αποτελεςματικότθτα, θ αποδοτικότθτα, θ ςυνεργαςία, θ καινοτομία
και θ δια βίου μάκθςθ ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ του επαγγελματιςμοφ των
υπαλλιλων και δια- ςφαλίηουν το κφροσ των Υπθρεςιϊν.
4α. Αποτελεςματικότθτα: Οι υπάλλθλοι εργάηονται για τθν επίτευξθ των
αντικειμενικϊν ςτόχων και των αποτελεςμάτων που ζχουν εκ των προτζρων οριςτεί
από τον φορζα τουσ, επιδεικνφοντασ αφοςίωςθ ςτθν επίτευξθ τθσ επιχειρθςιακισ
ςτοχοκεςίασ.
4β. Αποδοτικότθτα: Οι υπάλλθλοι εργάηονται για τθν επίτευξθ τθσ βζλτιςτθσ
δυνατισ ςχζςθσ μεταξφ των χρθςιμοποιοφμενων μζςων και των επιτυγχανόμενων
αποτελεςμάτων.
4γ. Συνεργαςία: Οι υπάλλθλοι μεριμνοφν για τθν ανάπτυξθ κουλτοφρασ
ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ ςτον φορζα τουσ, ενϊ προάγουν με τθ δράςθ τουσ τθν
ελεφκερθ ανταλλαγι απόψεων και γνϊςεων μεταξφ των ςυναδζλφων τουσ.
4δ. Καινοτομία: Οι υπάλλθλοι ενιςχφουν τισ ψθφιακζσ τουσ δεξιότθτεσ και
αναηθτοφν ιδζεσ για τθν απλοποίθςθ - απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν32 που
ακολουκοφν ςτο πλαίςιο των κακθκόντων τουσ.

32

«Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ» είλαη ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή αλαζεψξεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη γεληθφηεξα
ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα είλαη
ζπκβαηέο κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πξνο
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο. Η πνιππινθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πέξαλ ηεο ηαιαηπσξίαο πνπ
ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο, παξεκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία
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4ε. Διά βίου μάκθςθ: Οι υπάλλθλοι μεριμνοφν για τθν απόκτθςθ γνϊςεων και
δεξιοτιτων, ϊςτε να παρζχουν ςτουσ πολίτεσ υπθρεςίεσ υψθλοφ επιπζδου.
Ζνα από τα ςθμαντικά ςτοιχεία που περιλαμβάνει ο Κϊδικασ είναι ότι, πζραν
των κεωρθτικϊν ςτοιχείων που περιλαμβάνει, ζχει εντάξει και τα θκικά διλιμματα που
ενδεχομζνωσ να αντιμετωπίηει ζνασ Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ.

4.6 Το θκικό δίλθμμα
Ωσ θκικό δίλθμμα ορίηεται θ κατάςταςθ ςτθν οποία δφο ι περιςςότερεσ αξίεσ
βρίςκονται ςε αντιπαράκεςθ. Ρρόκειται ςυγκεκριμζνα για μια κατάςταςθ που
εμπεριζχει ςυγκρουόμενεσ θκικζσ αξιϊςεισ και αναδφει ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ
όπωσ: Τι πρζπει να κάνω, ποιο είναι το ςωςτό και ποιο το λάκοσ, ποιο είναι το
μειονζκτθμα και ποιο το πλεονζκτθμα τθσ απόφαςθσ ι τθσ πράξθσ μου. Θ μθ φπαρξθ
μιασ τζλειασ και πλιρωσ ικανοποιθτικισ λφςθσ αποτελεί το βαςικό χαρακτθριςτικό κάκε
θκικοφ διλιμματοσ. Το θκικό δίλθμμα προκφπτει κάκε φορά όταν για τθν επίλυςθ ενόσ
ηθτιματοσ προτείνονται διάφορεσ εναλλακτικζσ προτάςεισ, επαρκϊσ αιτιολογθμζνεσ,
κακεμιά από τισ οποίεσ ζχει διαφορετικζσ ςυνζπειεσ. Συνικωσ αυτζσ οι εναλλακτικζσ
προτάςεισ είναι αντιφατικζσ και άρα πολφ δφςκολο να ςυμβιβαςτοφν. Ραρόλα αυτά
καλείται κανείσ να επιλζξει μεταξφ τουσ, γι’ αυτό ςε όλεσ τισ προςεγγίςεισ που
περιζχουν θκικά διλιμματα προκφπτει ςφγκρουςθ μεταξφ αξιϊν (Λιαράκου Γ., 2013). 33
Το θκικό/δεοντολογικό δίλθμμα, όταν εμφανίηεται, δθμιουργεί μια ιδιαίτερθ
ςυνκικθ ωσ προσ τθν εξυπθρζτθςθ του ςυναλλαςςόμενου, από τθν πλευρά του
υπαλλιλου που εξυπθρετεί. Για να μπορζςει να αντιμετωπίςει τθν κατάςταςθ κα
πρζπει να γνωρίηει το νομοκετικό πλαίςιο που αφορά ςτθν υπόκεςθ, ϊςτε να
ενεργιςει με βάςθ τθ ςχετικι νομοκετικι διάταξθ. Στθν περίπτωςθ που αυτό δεν
υπάρχει, τότε κα πρζπει να γνωρίηει τυχόν εγκφκλιεσ οδθγίεσ-ζγγραφα και άλλεσ
διαδικαςίεσ που ενδεχομζνωσ είναι ςχετικζσ και δφνανται να λφςουν το κζμα. Στθν
περίπτωςθ που δεν βρεκεί ςχετικι διαδικαςία-οδθγία, πρζπει να ελεγχκεί αν υπάρχει
αναφορά ςτον Κϊδικα, οπότε θ ενζργεια διαμορφϊνεται βάςει αυτοφ, ςε διαφορετικι
περίπτωςθ το κζμα κα επιλυκεί από το αμζςωσ ιεραρχικά ανϊτερο επίπεδο (δθλαδι
θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, απνζαξξχλεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη απνηειεί εκπφδην ζηελ
αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα.
33
Σν Ηζηθφ δίιεκκα. Πξφγξακκα e-learning δηα βίνπ κάζεζεο „Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε‟,
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ΔΠΑ, (ζ. 1-23) (1ε έθδνζε 2013).
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από Ρροϊςτάμενο – αν ο εξυπθρετϊν είναι υπάλλθλοσ ι Διευκυντι αν ο εξυπθρετϊν
είναι Ρροϊςτάμενοσ κ.ο.κ)
Ο Κϊδικασ κζτει μια ςειρά ερωτθμάτων προσ απάντθςθ προκειμζνου να
διευκολυνκεί ο υπάλλθλοσ ςτθν επίλυςθ του κζματοσ, οι οποίεσ αφοροφν ςτισ
εναλλακτικζσ επιλογζσ που ενδεχομζνωσ υπάρχουν, ςε όρουσ ηθμίασ/ωφζλειασ,
δικαιοςφνθσ, ςεβαςμοφ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα, επιπτϊςεων αλλά και του
ιςτορικοφ (δθλαδι πωσ αντιμετωπίςτθκε ςτο παρελκόν μια ανάλογθ κατάςταςθ). Στο
πλαίςιο τθσ ομαδικισ ςυνεργαςίασ, θ ςυμβολι των ςυναδζλφων μπορεί να είναι
κακοριςτικι και για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά ςθμαντικό να διαμορφϊνονται οι
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ που κα επιτρζπουν αυτι τθν ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ ςε
όλα τα πλαίςια.
Αυτό που πρζπει να αποτελεί βάςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςομζνων
είναι θ παρ. 1 ςτο άρκρο 103 του Συντάγματοσ: «Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι είναι
εκτελεςτζσ τθσ κζλθςθσ του κράτουσ και υπθρετοφν το λαό, οφείλουν πίςτθ ςτο
Σφνταγμα και αφοςίωςθ ςτθν Ρατρίδα». Υπό αυτό το πρίςμα, θ ζννοια τθσ
εξυπθρζτθςθσ για τον Δθμόςιο Υπάλλθλο αποκτά ιδιαίτερθ ςθμαςία, εφόςον επίκεντρο
είναι ο πολίτθσ.
Σφμφωνα με τον Οδθγό, ο Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ:
● Οφείλει να ζχει “Ρίςτθ ςτο Σφνταγμα και αφοςίωςθ ςτθν πατρίδα” γιατί κατά
τθν άςκθςθ τθσ υπθρεςίασ του δεν ενεργεί ωσ άτομο αλλά ωσ εκτελεςτισ τθσ
κζλθςθσ του κράτουσ34.
● Οφείλει να προςτατεφει το δθμόςιο ςυμφζρον, του οποίου θ ζννοια δεν
προκακορίηεται, αλλά ςυγκεκριμενοποιείται μζςα από τθν αρχι τθσ
νομιμότθτασ. (Δθλαδι δεν επιτρζπεται να επικαλεςτεί κάποιοσ το δθμόςιο
ςυμφζρον, προκειμζνου να μθν τθρθκεί θ αρχι τθσ νομιμότθτασ.35
Θ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ αποτελεί βαςικι επιδίωξθ και μζλθμα του δθμοςίου
υπαλλιλου και κεμελιϊνεται ςε δφο κανόνεσ του Συντάγματοσ: ςφμφωνα με τον πρϊτο

34

χληαγκα άξζξν 103 παξ. 1, Ν. 3528/2007 άξζξν 24 (YΚ, ΦΔΚ 26 A)

35

χληαγκα άξζξν 103 παξ. 1 θαη Ν. 3528/2007 άξζξν 24 (YΚ, ΦΔΚ 26 A)
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οι κρατικζσ εξουςίεσ υπάρχουν υπζρ του λαοφ, και ςφμφωνα με το δεφτερο, οι δθμόςιοι
υπάλλθλοι τίκενται ςτθν υπθρεςία του ελλθνικοφ λαοφ.
Θ δράςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των λειτουργϊν τθσ διζπεται αποκλειςτικά
και μόνο από τουσ κεμελιϊδεισ κανόνεσ του Συντάγματοσ, τουσ κανόνεσ του
Ευρωπαϊκοφ Δικαίου που ζχουν άμεςθ εφαρμογι, τισ διεκνείσ ςυνκικεσ που ζχουν
κυρωκεί από τθ Βουλι, τουσ Νόμουσ, τα Ρροεδρικά Διατάγματα κακϊσ και τισ
κανονιςτικζσ πράξεισ τθσ διοίκθςθσ που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ νόμου.

4.7 Κανόνεσ ςυμπεριφοράσ
Ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ πρζπει να ςυμπεριφζρεται πάντοτε κατά τρόπο που να
κακίςταται άξιοσ τθσ εμπιςτοςφνθσ του κοινοφ. Σφμφωνα με τθν ςχετικι νομοκεςία που
αποτυπϊνεται ςτον Οδθγό, ο Δθμόςιοσ Υπάλλθλοσ πρζπει να:

●

Τθρεί, ςε κάκε περίςταςθ, τουσ βαςικοφσ κανόνεσ καλισ ςυμπεριφοράσ
ανεξαρτιτωσ τθσ ψυχικισ του διάκεςθσ.

●

Ζχει επιμελθμζνθ και ευπρεπι εμφάνιςθ.

●

Συμπεριφζρεται με ευγζνεια και κοςμιότθτα.

●

Απευκφνεται ςτουσ πολίτεσ ςτον πλθκυντικό.

●

Μθν καπνίηει.

●

Εξυπθρετεί τουσ πολίτεσ κατά το ωράριο που ζχει ορίςει θ υπθρεςία του36

●

Μθν κάνει εξωχπθρεςιακι χριςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι του.

●

Μθν ακοφει μουςικι εκτόσ αν προζρχεται από κεντρικό θχθτικό ςφςτθμα τθσ
υπθρεςίασ.

●

Μθν διακόπτει για προςωπικζσ του υποκζςεισ τθν επικοινωνία με τουσ πολίτεσ
που ςυναλλάςςεται.37

36

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο, αθηεξψλνληαο εμνινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθά ην ρξφλν
εξγαζίαο ηνπ ζηα θαζήθνληά ηνπ, θαη παξακέλνληαο θαη πέξα ηνπ ηζρχνληνο ρξφλνπ εξγαζίαο, εθφζνλ έθηαθηεο θαη
εμαηξεηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο επηβάιινπλ ηνχην.
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●

Απαντά ςτισ τθλεφωνικζσ κλιςεισ, δθλϊνοντασ το όνομά του και να
αντιμετωπίηει με ευγζνεια και προκυμία τισ ερωτιςεισ που του απευκφνονται.
Εάν είναι αναρμόδιοσ, διευκολφνει τον πολίτθ να εντοπίςει τον αρικμό κλιςθσ
και το ονοματεπϊνυμο του αρμοδίου. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, φροντίηει να
παραπζμψει τον πολίτθ ςε κάποια υπθρεςία πλθροφόρθςθσ κοινοφ.

●

Αντιμετωπίηει με ψυχραιμία και κατανόθςθ, τον πολίτθ που ζχει δφςτροπθ ι
εριςτικι ςυμπεριφορά, αποφεφγοντασ τισ εντάςεισ ι τουσ διαπλθκτιςμοφσ.
Ακόμθ και αν ο πολίτθσ τον προςβάλει, ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ οφείλει να
διατθριςει τον αυτοζλεγχό του και, εφόςον χρειαςκεί, να ηθτιςει τθ ςυνδρομι
του προϊςταμζνου του για τθ διευκζτθςθ τθσ κατάςταςθσ.

●

Μθν εκδθλϊνει και να μθν διαδίδει τισ πολιτικζσ, κρθςκευτικζσ και φιλοςοφικζσ
του πεποικιςεισ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του.

●

Μθν επθρεάηεται κατά τθ ςυναλλαγι του με τον πολίτθ, από το φφλο, τθν
εκνικότθτα, τθ φυλι, τθ γλϊςςα, τθν καταγωγι και τισ κρθςκευτικζσ ι άλλεσ
πεποικιςεισ.

●

Αποφεφγει γενικότερα, κάκε πράξθ που κα μποροφςε να προςβάλει ι να
μειϊςει τθν προςωπικότθτα ι τθν επαγγελματικι υπόςταςθ των ατόμων, με τα
οποία ςυναλλάςςεται38.

4.8 Διοικθτικζσ Διαδικαςίεσ
Ο Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ39 ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 76 του Συντάγματοσ. Οι διατάξεισ του εφαρμόηονται
ςτο Δθμόςιο, ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ςτα άλλα νομικά πρόςωπα

37

Αλ σζηφζν, πξνθχςεη ιφγνο ηφζν ζνβαξφο, ψζηε λα επηβάιιεηαη ε δηαθνπή ηεο ζπλνκηιίαο, ν δεκφζηνο
ππάιιεινο νθείιεη λα δεηήζεη ζπγγλψκε απφ ηνλ πνιίηε θαη λα παξαθαιέζεη άιινλ ζπλάδειθφ ηνπ λα ζπλερίζεη ηε
ζπλαιιαγή.
38
Η δηαθξηηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη ππνρξεσηηθή αθφκε θαη ζηελ ηδησηηθή δσή
ηνπο. Καηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηε λνκνινγία νη ππάιιεινη νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε θφζκην θαη δηαθξηηηθφ
ηξφπν ψζηε λα κε ζίγεηαη ην θχξνο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο (απνθεχγνληαο πξάμεηο εηξσλείαο, αγέλεηαο, ζεμνπαιηθήο
παξελφριεζεο θ.ιπ.). Η ππνρξέσζε πξνζήθνπζαο ζπκπεξηθνξάο βαξχλεη ηνλ δεκφζην ππάιιειν θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο πξντζηακέλνπο θαη ηνπο πθηζηακέλνπο. Αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά απνηειεί ε άζθεζε
δεκφζηαο θξηηηθήο θαηά πξάμεσλ ηεο πξντζηάκελεο αξρήο κε ζθφπηκε ρξήζε αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ, κε πξνδήισο απξεπείο
εθθξάζεηο, ε άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο, ε δηαηχπσζε απεηιψλ, χβξεσλ θαη ε εθδήισζε πεξηθξφλεζεο πξνο άιινπο
ππαιιήινπο θαη βεβαίσο ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε.
39
Γηνηθεηηθέο Γηαδηθαζίεο εθεμήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ
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δθμόςιου δικαίου, όπωσ ο e-ΕΦΚΑ, κ.α. Οι διοικθτικζσ διαδικαςίεσ αποτελοφν τθ βάςθ
λειτουργίασ του φορζα. Ενδεικτικά ακολοφκωσ αναφζρονται αποςπάςματα του 40.
Τα διοικθτικά όργανα οφείλουν να προβαίνουν, αυτεπαγγζλτωσ41, ςτισ ενζργειεσ
που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ εντόσ των οριηομζνων, ςχετικϊν,
προκεςμιϊν. Σε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται ςχετικι προκεςμία, θ ενζργεια
ςυντελείται εντόσ ευλόγου χρόνου, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμθνο.
Απαιτείται αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, για τθν ζκδοςθ διοικθτικισ πράξθσ,
όταν το προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ (ςτθν περίπτωςθ του e-ΕΦΚΑ είναι
προαπαιτοφμενο για τθν απονομι ςφνταξθσ). Ο αιτϊν μπορεί να παραιτθκεί από τθν
αίτθςι του χωρίσ ςυνζπειεσ, πριν τθν ζκδοςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ 42. Ανάκλθςθ τθσ
παραίτθςθσ δεν μπορεί να γίνει. Για τθ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων,
χρθςιμοποιοφνται ζντυπα αιτιςεων, τα οποία χορθγοφν υποχρεωτικϊσ οι δθμόςιεσ
αρχζσ, για όλα τα κζματα που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά τουσ. Στα ζντυπα
αναφζρονται οι προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία προχποκζςεισ για τθν ικανοποίθςθ
του αιτιματοσ, οι εφαρμοςτζεσ διατάξεισ, τα δικαιολογθτικά που πρζπει να
προςκομίςει ο ενδιαφερόμενοσ, κακϊσ και ο χρόνοσ μζςα ςτον οποίο κα δοκεί θ
απάντθςθ. Αν ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊςει ότι δεν μπορεί να γράψει, ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ, φςτερα από προφορικι ζκκεςθ του αιτιματοσ του ενδιαφερομζνου,
οφείλει να ςυντάξει ο ίδιοσ τθν αίτθςθ. Τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ που αναφζρονται
ςτθν αίτθςθ, όταν πρόκειται για Ζλλθνεσ πολίτεσ, αποδεικνφονται από το δελτίο
αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι τθ ςχετικι προςωρινι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι το
διαβατιριο ι τθν άδεια οδιγθςθσ ι το ατομικό βιβλιάριο υγείασ όλων των
αςφαλιςτικϊν φορζων.
Θ ταυτότθτα των αλλοδαπϊν αποδεικνφεται, ςτθν περίπτωςθ πολιτϊν Κράτουσ Μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, από το δελτίο ταυτότθτασ ι το διαβατιριο, ενϊ, ςτισ
άλλεσ περιπτϊςεισ, από το διαβατιριο ι άλλο ζγγραφο βάςει του οποίου επιτρζπεται θ
είςοδοσ τουσ ςτθ Χϊρα, ι τα ζγγραφα που ζχουν εκδϊςει οι αρμόδιεσ ελλθνικζσ αρχζσ.
Θ ταυτότθτα των νομικϊν προςϊπων αποδεικνφεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τισ

40

Ν. 2690/9-3-99 (ΦΔΚ 45 Α'): Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

41

Άξζξν 2

42

εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθή αληίζεηε ξχζκηζε
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διατάξεισ που ιςχφουν ςτθν ζδρα τουσ. Πταν θ αίτθςθ δεν υποβάλλεται
αυτοπροςϊπωσ, πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότθτασ ι
των αντίςτοιχων εγγράφων.
Γεγονότα ι ςτοιχεία που δεν αποδεικνφονται από το δελτίο ταυτότθτασ ι από τα
αντίςτοιχα ζγγραφα, αν ειδικζσ διατάξεισ δεν ορίηουν διαφορετικά, γίνονται δεκτά
βάςει υπεφκυνθσ διλωςθσ του ενδιαφερομζνου, θ οποία και διατυπϊνεται ςε
προβλεπόμενο από τισ ςχετικζσ διατάξεισ ζντυπο. Μδια διλωςθ υποβάλλεται και όταν τα
ςτοιχεία του δελτίου ταυτότθτασ για τθν οικογενειακι κατάςταςθ, τθ διεφκυνςθ τθσ
κατοικίασ και το επάγγελμα ζχουν μεταβλθκεί.
Πταν

για

τθ

διεκπεραίωςθ

υπόκεςθσ

απαιτοφνται

δικαιολογθτικά

ι

πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από το δθμόςιο, τουσ οργανιςμοφσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ και τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και των οποίων θ ζκδοςθ δεν
προχποκζτει τθ ςφμπραξθ του πολίτθ, θ αρμόδια υπθρεςία, εφόςον δεν
ςυνυποβάλλονται από τον αιτοφντα με τθν αίτθςι του, τα αναηθτεί με οποιοδιποτε
πρόςφορο τρόπο για τθν ζκδοςθ τθσ τελικισ πράξθσ αυτεπαγγζλτωσ από τισ οικείεσ
υπθρεςίεσ. Για το ςκοπό αυτόν τεκμαίρεται ότι παρζχεται ςχετικι εξουςιοδότθςθ από
τον ενδιαφερόμενο, με τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςισ του. Σε επόμενθ ενότθτα αναφζρεται
θ ςχετικι διαδικαςία.
Αν ο πολίτθσ τθρεί θλεκτρονικι κυρίδα χριςτθ τθσ Κεντρικισ Διαδικτυακισ
Ρφλθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ αρμόδια υπθρεςία οφείλει να αναηθτεί τα
απαραίτθτα για τθ διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ ζγγραφα, πιςτοποιθτικά και
βεβαιϊςεισ από τα αποκθκευμζνα ςτθν θλεκτρονικι κυρίδα χριςτθ43.
Δικαιολογθτικά, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τα οποία εκδίδονται μζςω
κεντρικϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων υπθρεςιϊν του Δθμοςίου ι μζςω θλεκτρονικισ
διαςφνδεςθσ των ςυςτθμάτων αυτϊν με το πλθροφοριακό ςφςτθμα «ΕΜΘΣ – ΚΕΡ»,
εκδίδονται μζςω των ΚΕΡ44, και αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα μζςω διαςφνδεςθσ των
υπθρεςιϊν του Δθμοςίου με το κεντρικό πλθροφοριακό ςφςτθμα του φορζα, ο οποίοσ
ζχει τθν ευκφνθ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ςυςτιματοσ.

43

εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4325/2015.
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4.9 Διεκπεραίωςθ υποκζςεων από τθ Διοίκθςθ
Οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, οι οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και τα νομικά
πρόςωπα

δθμόςιου

δικαίου,

όταν

υποβάλλονται

αιτιςεισ,

οφείλουν

να

διεκπεραιϊνουν τισ υποκζςεισ των ενδιαφερομζνων και να αποφαίνονται για τα
αιτιματά τουσ μζςα ςε προκεςμία πενιντα (50) θμερϊν, εφόςον από ειδικζσ διατάξεισ
δεν προβλζπονται μικρότερεσ προκεςμίεσ. Θ προκεςμία αρχίηει από τθν κατάκεςθ τθσ
αίτθςθσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία και τθν υποβολι ι ςυγκζντρωςθ του ςυνόλου των
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, πιςτοποιθτικϊν ι ςτοιχείων. Αν θ αίτθςθ υποβλθκεί ςε
αναρμόδια υπθρεςία, θ υπθρεςία αυτι οφείλει, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, να τθ
διαβιβάςει ςτθν αρμόδια και να γνωςτοποιιςει τοφτο ςτον ενδιαφερόμενο. Στθν
περίπτωςθ αυτι, θ προκεςμία αρχίηει από τότε που περιιλκε θ αίτθςθ ςτθν αρμόδια
υπθρεςία. Για υποκζςεισ αρμοδιότθτασ περιςςότερων υπθρεςιϊν, θ προκεςμία του
πρϊτου εδαφίου παρατείνεται κατά δζκα (10), ακόμθ, θμζρεσ.
Με

απόφαςθ

του

Υπουργοφ

Εςωτερικϊν,

Δθμόςιασ

Διοίκθςθσ

και

Αποκζντρωςθσ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ μπορεί να ορίηεται, κατά
περίπτωςθ, διαφορετικι προκεςμία για τθ διεκπεραίωςθ υποκζςεων, εφόςον το
επιβάλλουν ειδικοί λόγοι.
Εάν κάποια υπόκεςθ δεν μπορεί να διεκπεραιωκεί λόγω αντικειμενικισ
αδυναμίασ, ειδικά αιτιολογθμζνθσ, θ αρμόδια υπθρεςία οφείλει, εντόσ πζντε (5)
τουλάχιςτον θμερϊν πριν από τθν εκπνοι τουσ, να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτον
αιτοφντα:
α) τουσ λόγουσ τθσ κακυςτζρθςθσ,
β) τον υπάλλθλο που ζχει αναλάβει τθν υπόκεςθ και τον αρικμό τθλεφϊνου
του, για τθν παροχι πλθροφοριϊν και
γ) κάκε άλλθ χριςιμθ πλθροφορία
Οι υπθρεςίεσ απαλλάςςονται από τισ προαναφερόμενεσ υποχρεϊςεισ αν το
αίτθμα είναι εμφανϊσ παράλογο, αόριςτο, ακατάλθπτο ι επαναλαμβάνεται κατά τρόπο
καταχρθςτικό.
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Οι διοικθτικζσ αρχζσ οφείλουν, φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, να
χορθγοφν αμζςωσ πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ. Αν θ άμεςθ χοριγθςθ τοφτων δεν
είναι δυνατι, αυτά αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10)
θμερϊν, ςτθ διεφκυνςθ που ζχει δθλωκεί. Θ υποχρζωςθ αυτι δεν υφίςταται αν o
ενδιαφερόμενοσ, με τθν αίτθςθ του, δθλϊςει ότι δεν επικυμεί τθν ταχυδρομικι
αποςτολι και ότι κα παραλάβει τα ζγγραφα αυτά αυτοπροςϊπωσ ι με
εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό του.
Θ υπθρεςία ςτθν οποία υποβάλλεται θ αίτθςθ χορθγεί ςτον ενδιαφερόμενο
απόδειξθ παραλαβισ όπου περιλαμβάνονται ο οικείοσ αρικμόσ πρωτοκόλλου, θ
προκεςμία εντόσ τθσ οποίασ υφίςταται υποχρζωςθ προσ διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςθσ,
κακϊσ και θ επιςιμανςθ ότι, ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των χρονικϊν ορίων που
αναφζρκθκαν παρζχεται δυνατότθτα αποηθμίωςθσ

4.10 Ρρόςβαςθ ςε ζγγραφα
Κάκε ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα, φςτερα από γραπτι αίτθςι του, να
λαμβάνει γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων. Ωσ διοικθτικά ζγγραφα νοοφνται όςα
ςυντάςςονται από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπωσ εκκζςεισ, μελζτεσ, πρακτικά,
ςτατιςτικά ςτοιχεία, εγκφκλιεσ οδθγίεσ, απαντιςεισ τθσ Διοίκθςθσ, γνωμοδοτιςεισ και
αποφάςεισ.
Πποιοσ ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον δικαιοφται, φςτερα από γραπτι αίτθςι
του, να λαμβάνει γνϊςθ των ιδιωτικϊν εγγράφων που φυλάςςονται ςτισ δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ και είναι ςχετικά με υπόκεςι του θ οποία εκκρεμεί ςε αυτζσ ι ζχει
διεκπεραιωκεί από αυτζσ.
Το ανωτζρω δικαίωμα δεν υφίςταται ςτισ περιπτϊςεισ που το ζγγραφο αφορά
ςτθν ιδιωτικι ι οικογενειακι ηωι τρίτου, ι αν παραβλάπτεται απόρρθτο το οποίο
προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ. Θ αρμόδια διοικθτικι αρχι μπορεί να αρνθκεί τθν
ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου αν το ζγγραφο αναφζρεται ςτισ ςυηθτιςεισ του
Υπουργικοφ Συμβουλίου, ι αν θ ικανοποίθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ είναι δυνατόν να
δυςχεράνει

ουςιωδϊσ

τθν

ζρευνα

δικαςτικϊν,

διοικθτικϊν

αςτυνομικϊν

ςτρατιωτικϊν αρχϊν ςχετικϊσ με τθν τζλεςθ εγκλιματοσ ι διοικθτικισ παράβαςθσ.
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Το ανωτζρω δικαίωμα αςκείται με μελζτθ του εγγράφου ςτο κατάςτθμα τθσ
υπθρεςίασ, ι με χοριγθςθ αντιγράφου (εκτόσ αν θ αναπαραγωγι τοφτου μπορεί να
βλάψει το πρωτότυπο). Θ ςχετικι δαπάνθ αναπαραγωγισ βαρφνει τον αιτοφντα, εκτόσ
αν ο νόμοσ ορίηει διαφορετικά. Θ χρονικι προκεςμία για τθ χοριγθςθ εγγράφων ι τθν
αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ του πολίτθ είναι είκοςι (20) θμζρεσ

4.11 Ρροκεςμίεσ προσ ενζργεια
Οι προκεςμίεσ45 για τθν υποβολι αίτθςθσ, αναφοράσ, διλωςθσ ι άλλου
εγγράφου του ενδιαφερομζνου, κακϊσ και για οποιαδιποτε άλλθ ενζργειά του είναι
αποκλειςτικζσ, εκτόσ αν χαρακτθρίηονται ενδεικτικζσ από τισ διατάξεισ που τισ
προβλζπουν. Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί, μζςα ςτθν προβλεπόμενθ προκεςμία, να
υποβάλει τθν αίτθςι του ι άλλο ζγγραφο με μθχανικό μζςο εφόςον το μζςο τοφτο
αφινει αποτφπωμα που κακιςτά αναμφίβολθ τθν αναγνϊριςθ του μθχανιματοσ
αποςτολισ και παραλαβισ, κακϊσ και τθσ θμερομθνίασ και ϊρασ αποςτολισ και
παραλαβισ. Στθ ςυνζχεια όμωσ οφείλει να υποβάλει, το αργότερο μζςα ςε πζντε (5)
θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, ζγγραφο, που φζρει τθν ιδιόχειρθ υπογραφι του
και ζχει όμοιο περιεχόμενο με αυτό το οποίο παρζλαβε, με το μθχανικό μζςο, θ
υπθρεςία. Ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει το ζγγραφό του με αποςτολι
ςυςτθμζνθσ επιςτολισ εφόςον δεν το αποκλείουν οι ςχετικζσ ειδικζσ διατάξεισ. Στισ
περιπτϊςεισ αυτζσ, ωσ θμερομθνία υποβολισ κεωρείται εκείνθ τθσ κατάκεςθσ τθσ
επιςτολισ ςτθν ταχυδρομικι υπθρεςία. Αν οι διατάξεισ επιβάλλουν τθ ςυνυποβολι
πιςτοποιθτικϊν, δικαιολογθτικϊν ι άλλων δθμόςιων εγγράφων και αυτά δεν
ςυνυποβάλλονται για λόγουσ που αφοροφν τθν αρμόδια για τθν ζκδοςι τουσ διοικθτικι
αρχι, αρκεί θ εμπρόκεςμθ υποβολι του εγγράφου του ενδιαφερομζνου. Στθν
περίπτωςθ αυτι, πρζπει ςτο υποβαλλόμενο από τον ενδιαφερόμενο ζγγραφο να
γίνεται μνεία του λόγου τθσ μθ ςυνυποβολισ των δθμόςιων εγγράφων, τα οποία,
πάντωσ, ο ενδιαφερόμενοσ οφείλει να προςκομίςει όταν εκλείψει θ αιτία που
κατζςτθςε αδφνατθ τθ ςυνυποβολι τουσ. Οι προκεςμίεσ για τθ Διοίκθςθ είναι
ενδεικτικζσ, εκτόσ αν από τισ διατάξεισ που τισ προβλζπουν προκφπτει ότι είναι
αποκλειςτικζσ. Οι προκεςμίεσ για τθν ζκδοςθ ατομικϊν διοικθτικϊν πράξεων,
δυςμενϊν για το πρόςωπο το οποίο αφοροφν αμζςωσ, είναι αποκλειςτικζσ. Υπζρβαςθ
45
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των προκεςμιϊν ςυγχωρείται ςε περίπτωςθ ανϊτερθσ βίασ, κακϊσ και όταν ο
ενδιαφερόμενοσ επικαλείται τθ ςυνδρομι γεγονότων γνωςτϊν ςτθν υπθρεςία.

4.12 Τιρθςθ πρωτοκόλλου υπθρεςίασ
Κάκε ζγγραφο που περιζρχεται ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο,
καταχωρίηεται αυκθμερόν46 ςτο βιβλίο ειςερχομζνων, κατ' αφξοντα αρικμό, με
χαρακτθριςμό και μνεία του κζματοσ ςτο οποίο αναφζρεται και του αρικμοφ των
ςτοιχείων που το ςυνοδεφουν. Στο ίδιο βιβλίο αναγράφονται επίςθσ το όργανο προσ το
οποίο το ζγγραφο απευκφνεται, κακϊσ και θ θμερομθνία ειςόδου του. Θ υπθρεςία
οφείλει να χορθγεί βεβαίωςθ καταχϊριςθσ του εγγράφου με όλα τα παραπάνω
ςτοιχεία.

4.13 Διοικθτικι πράξθ
Θ διοικθτικι πράξθ είναι ζγγραφθ, αναφζρει τθν εκδοφςα αρχι και τισ
εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ, φζρει δε χρονολογία, κακϊσ και υπογραφι του αρμόδιου
οργάνου. Στθν ατομικι διοικθτικι πράξθ αναφζρεται, επίςθσ, θ τυχόν δυνατότθτα
άςκθςθσ τθσ, ειδικισ διοικθτικισ, ι ενδικοφανοφσ, προςφυγισ, γίνεται δε μνεία του
αρμόδιου για τθν εξζταςι τθσ οργάνου, τθσ προκεςμίασ, κακϊσ και των ςυνεπειϊν
παράλειψθσ

τθσ

άςκθςισ

τθσ.

Ρροςφυγι

που

αςκείται

ςφμφωνα

με

τισ

προαναφερόμενεσ πλθροφορίεσ τθσ υπθρεςίασ δεν μπορεί να παραγάγει ςυνζπειεσ ςε
βάροσ του προςφεφγοντοσ. Θ παράλειψθ αναφοράσ των εφαρμοηόμενων διατάξεων,
κακϊσ και των κατά τθ δεφτερθ περίοδο ςτοιχείων, δεν επάγεται ακυρότθτα τθσ
πράξθσ.
Θ ατομικι διοικθτικι πράξθ μπορεί, κατ' εξαίρεςθ, να είναι προφορικι εφόςον
αυτό είναι αναγκαίο προσ επίτευξθ του επιδιωκόμενου με αυτιν ςκοποφ. Ρροσ τοφτο,
επιτρζπεται, επίςθσ, θ χριςθ ςυμβόλων εφόςον οι αποδζκτεσ τθσ πράξθσ ζχουν τθ
δυνατότθτα να κατανοιςουν το περιεχόμενο τθσ.

46
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Θ ατομικι διοικθτικι πράξθ πρζπει να περιζχει αιτιολογία 47, θ οποία να
περιλαμβάνει τθ διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ των κατά νόμο προχποκζςεων για τθν
ζκδοςι τθσ.
Πταν θ διοικθτικι πράξθ εκδίδεται αυτεπαγγζλτωσ, τα αποδεικτικά ςτοιχεία
ςυγκεντρϊνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου για τθν ζκδοςι τθσ οργάνου. Πταν τθν
ζκδοςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ ηθτά ο ενδιαφερόμενοσ, αυτόσ οφείλει να υποβάλει τα
δικαιολογθτικά που κακορίηουν οι ςχετικζσ διατάξεισ, εκτόσ αν τα ςτοιχεία αυτά
υπάρχουν ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ διοικθτικι αρχι.
Θ ατομικι διοικθτικι πράξθ τελειοφται με τθν υπογραφι και τθ χρονολόγθςι
τθσ, ι τθ δθμοςίευςι τθσ αν είναι δθμοςιευτζα κατά νόμο. Θ κανονιςτικι διοικθτικι
πράξθ τελειοφται με τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 48. Θ ατομικι
διοικθτικι πράξθ κοινοποιείται ςτο πρόςωπο το οποίο αφορά. Αρμόδιο όργανο για τθν
ανάκλθςθ ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ είναι εκείνο που τθν εξζδωςε ι που είναι
αρμόδιο για τθν ζκδοςι τθσ.

4.14 Αίτθςθ κεραπείασ - Ιεραρχικι προςφυγι
Ο ενδιαφερόμενοσ, για τθν αποκατάςταςθ υλικισ ι θκικισ βλάβθσ των ζννομων
ςυμφερόντων του που προκαλείται από ατομικι διοικθτικι πράξθ μπορεί, για
οποιονδιποτε λόγο, με αίτθςι του, να ηθτιςει, είτε από τθ διοικθτικι αρχι θ οποία
εξζδωςε τθν πράξθ, τθν ανάκλθςθ ι τθν τροποποίθςι τθσ (αίτθςθ κεραπείασ), είτε, από
τθν αρχι θ οποία προΐςταται εκείνθσ που εξζδωςε τθν πράξθ, τθν ακφρωςι τθσ
(ιεραρχικι προςφυγι), υπό τθν προχπόκεςθ ότι από τισ ςχετικζσ διατάξεισ δεν
προβλζπεται θ δυνατότθτα άςκθςθσ ειδικισ διοικθτικισ, ι ενδικοφανοφσ, προςφυγισ.
Θ διοικθτικι αρχι ςτθν οποία υποβάλλεται θ αίτθςθ οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτον
ενδιαφερόμενο τθν απόφαςι τθσ για τθν αίτθςθ αυτι το αργότερο μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ49. Στθν περίπτωςθ που αρμόδια για τθν ανάκλθςθ ι τροποποίθςθ ι τθν
ακφρωςθ είναι άλλθ διοικθτικι αρχι, από εκείνθ ςτθν οποία κατατζκθκε θ αίτθςθ
47

Η αηηηνινγία πξέπεη λα είλαη ζαθήο, εηδηθή, επαξθήο θαη λα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, εθηφο αλ
πξνβιέπεηαη ξεηψο ζην λφκν φηη πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζην ζψκα ηεο πξάμεο.
48
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη εηδηθφο ηξφπνο δεκνζηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε ηεο δεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, σο εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ιακβάλεηαη εθείλε ηελ νπνία θέξεη ην ζρεηηθφ θχιιν ηεο Δθεκεξίδαο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη, θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε, ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, αληηηχπνπ ηνπ θχιινπ ή
ζεσξεκέλνπ θσηναληηγξάθνπ ηνπ νηθείνπ δνθηκίνπ.
49
εθηφο αλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή πξνζεζκία.
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κεραπείασ ι θ ιεραρχικι προςφυγι, τότε θ υπθρεςία αυτι οφείλει να τθ διαβιβάςει
ςτθν αρμόδια αρχι το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ
γνωςτοποίθςθ τθσ απόφαςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ, ςτον ενδιαφερόμενο, πρζπει να
γίνεται μζςα ςτθν ςχετικι προκεςμία. Αν θ πράξθ ακυρωκεί, θ υπόκεςθ επανζρχεται
ςτθν αρχι που εξζδωςε τθν πράξθ, εκτόσ αν οι ςχετικζσ διατάξεισ προβλζπουν
αρμοδιότθτα τθσ προϊςτάμενθσ αρχισ για τθν ζκδοςι τθσ.

4.15 Ειδικι διοικθτικι προςφυγι - Ενδικοφανισ προςφυγι
Ππου προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ, ο ενδιαφερόμενοσ, για τθν
αποκατάςταςθ υλικισ ι θκικισ βλάβθσ των ζννομων ςυμφερόντων του που
προκαλείται από διοικθτικι πράξθ, μπορεί, με προςφυγι του, θ οποία αςκείται
ενϊπιον του προβλεπόμενου από τισ διατάξεισ αυτζσ διοικθτικοφ οργάνου και μζςα
ςτθν οριηόμενθ από τισ ίδιεσ προκεςμία, να ηθτιςει, κατά περίπτωςθ, τθν ακφρωςθ ι
τθν τροποποίθςθ τθσ πράξθσ. Το διοικθτικό όργανο, ανάλογα με τθν πρόβλεψθ των
ςχετικϊν διατάξεων, είτε εξετάηει μόνο τθ νομιμότθτα τθσ πράξθσ, οπότε και μπορεί να
τθν ακυρϊςει εν όλω ι εν μζρει ι να απορρίψει τθν προςφυγι (ειδικι διοικθτικι
προςφυγι), είτε εξετάηει τόςο τθ νομιμότθτα τθσ πράξθσ όςο και τθν ουςία τθσ
υπόκεςθσ, όποτε και μπορεί να ακυρϊςει εν όλω ι εν μζρει ι να τροποποιιςει τθν
πράξθ ι να απορρίψει τθν προςφυγι (ενδικοφανισ προςφυγι). Το αρμόδιο όργανο
οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτον προςφεφγοντα τθν απόφαςι του μζςα ςτθν προκεςμία
που τυχόν τάςςουν οι ςχετικζσ διατάξεισ, αλλιϊσ, ςτθν περίπτωςθ μεν τθσ ειδικισ
προςφυγισ, το αργότερο μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ, ςτθν περίπτωςθ δε τθσ
ενδικοφανοφσ προςφυγισ, το αργότερο μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ. Αν αρμόδιο να
αποφανκεί για τθν ειδικι διοικθτικι, ι τθν ενδικοφανι, προςφυγι είναι άλλο
διοικθτικό όργανο, εκείνο ςτο οποίο αυτι κατατζκθκε οφείλει να τθ διαβιβάςει ςτο
αρμόδιο όργανο το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ
γνωςτοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του αρμόδιου διοικθτικοφ οργάνου, ςτον ενδιαφερόμενο,
πρζπει να γίνεται μζςα ςτισ ςχετικζσ προκεςμίεσ.
Πταν αςκθκεί διοικθτικι προςφυγι, θ αρμόδια για τθν εξζταςι τθσ διοικθτικι
αρχι μπορεί50, φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου ι και αυτεπαγγζλτωσ, να

50

myEFKAlive

Άξζξν 26
Σελίδα 47 από 258

αναςτείλει τθν εκτζλεςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ ωςότου αποφανκεί για τθν προςφυγι
και, πάντωσ, όχι πζρα από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςισ
τθσ.
Αν δεν είναι δυνατι θ άςκθςθ διοικθτικισ προςφυγισ, ο ενδιαφερόμενοσ,
μπορεί51, με αίτθςι του προσ τθν αρχι αυτι, να ηθτιςει τθν επανόρκωςθ ι τθν
ανατροπι τθσ βλάβθσ.

4.16 Διαδικαςία αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ δικαιολογθτικϊν
Αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ ςθμαίνει ότι οι υπθρεςίεσ προκειμζνου να
διεκπεραιϊςουν υπόκεςθ πολίτθ αναηθτοφν υπθρεςιακά τα δικαιολογθτικά, είτε
υποχρεωτικά είτε κατόπιν τθσ ςυναίνεςισ του. Ρρακτικά αυτό ςθμαίνει ότι ο πολίτθσ
δεν προςκομίηει κανζνα από τα πιςτοποιθτικά αυτά ςε δθμόςια υπθρεςία, όταν
υποβάλει αίτθςθ που πρζπει να ςυνοδεφεται από τζτοιου είδουσ δικαιολογθτικά, αλλά
θ υπθρεςία είναι υποχρεωμζνθ να τα αναηθτιςει από μόνθ τθσ. Στθν περίπτωςθ του eΕΦΚΑ και λόγω του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ του αφενόσ παρζχεται θ δυνατότθτα
θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν από τον πολίτθ (εφόςον ζχει διακζςιμα
τα ςχετικά δικαιολογθτικά είτε κατά τθ διαδικαςία τθσ αίτθςθσ είτε μζςω το ψθφιακοφ
δωματίου επικοινωνίασ κλπ), αφετζρου θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ αναηιτθςισ τουσ
μζςω τθσ διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων και διαςφνδεςισ τουσ με το Μθτρϊο
Ρολιτϊν.
Θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ διακρίνεται ςε:
● Υποχρεωτικι αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ και
● Αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ κατόπιν ςυναίνεςθσ του ενδιαφερόμενου πολίτθ
Θ προβλεπόμενθ διαδικαςία (εφόςον δεν εντάςςεται ςτισ περιπτϊςεισ που
αναφζραμε ανωτζρω δθλαδι διαλειτουργικότθτα ι υποβολι από τον πολίτθ), είναι θ
ακόλουκθ:
Θ αρμόδια για τθ διεκπεραίωςθ του αιτιματοσ του πολίτθ και τθν ζκδοςθ τθσ
τελικισ πράξθσ υπθρεςία υποβάλλει ζγγραφο - αίτθμα ςτθν υπθρεςία που είναι
αρμόδια για τθν ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν- βεβαιϊςεων, μζςα ςε 24 ϊρεσ από τθν
51
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υποβολι του αιτιματοσ. Θ αποςτολι του εγγράφου – αιτιματοσ προβλζπεται να
γίνεται με χριςθ τθλεομοιοτυπίασ (fax) ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) εφόςον
το τελευταίο ςυνοδεφεται από ψθφιακι υπογραφι. Στθ ςυνζχεια, θ αρμόδια για τθν
ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν -βεβαιϊςεων

υπθρεςία, μζςα ςε 48 ϊρεσ από τθν

περιζλευςθ ς' αυτιν του κατά τα ανωτζρω εγγράφου - αιτιματοσ αποςτζλλει με
τθλεομοιοτυπία ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο τα πιςτοποιθτικά- βεβαιϊςεισ τα οποία
ζχουν ηθτθκεί ςτθν υπθρεςία που τα αναηθτά. Θ αποςτολι πιςτοποιθτικοφ
ταχυδρομικά γίνεται μόνο ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία απαιτείται θ υποβολι του ςε
πρωτότυπο. Στισ περιπτϊςεισ που, ςφμφωνα με ειδικι διάταξθ, απαιτείται το
πρωτότυπο, ενεργοποιείται θ διαδικαςία για τθν ζκδοςθ τθσ τελικισ διοικθτικισ πράξθσ
με βάςθ το αντίγραφο, το οποίο αποςτζλλεται με τθλεομοιοτυπία, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. (β), μζχρι τθ λιψθ του πρωτοτφπου, οπότε και εκδίδεται θ τελικι
διοικθτικι πράξθ. Θ ανωτζρω περιγραφόμενθ διαδικαςία γίνεται αντιλθπτό ότι ςτο
πλαίςιο του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ του φορζα αλλά και των Δθμοςίων
Υπθρεςιϊν βαίνει φκίνουςα δεδομζνθσ τθσ θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ των φορζων.

4.17 Ρροςωπικά Δεδομζνα ςτθν θλεκτρονικι επικοινωνία
Για τθν διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των υποκειμζνων των δεδομζνων (τόςο
των υπαλλιλων όςο και των πολιτϊν) που μετζχουν ςτθν τθλεδιάςκεψθ ζχει
διαςφαλιςκεί τεχνικά ότι δεν κα είναι δυνατι θ καταγραφι του ιχου και τθσ εικόνασ
τθσ τθλεδιάςκεψθσ από τθν εφαρμογι “Teams” τθσ Microsoft. Επιςθμαίνεται ότι
απαγορεφεται αυςτθρά οιαδιποτε καταγραφι τθσ τθλεδιάςκεψθσ με οιοδιποτε μζςο
(π.χ. κινθτό τθλζφωνο, προγράμματα καταγραφισ οκόνθσ) από οιονδιποτε
παρευρίςκεται ςε αυτιν και με οποιονδιποτε ρόλο. Τυχόν τζτοια καταγραφι είναι
παράνομθ και δφναται να επιφζρει αςτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ ςτον παραβάτθ.

4.18 Οι ιδιαιτερότθτεσ του κοινοφ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Τθν κοινωνικι αςφάλιςθ κα πρζπει να τθν δοφμε από δφο πλευρζσ. Από τθ μία
πλευρά είναι οι ςυναλλαςςόμενοι, δθλαδι όλοι οι πολίτεσ οι οποίοι ςυνεργάηονται με
το φορζα, τον e-ΕΦΚΑ εν προκειμζνω και από τθν άλλθ οι δθμόςιοι υπάλλθλοι,
εργαηόμενοι ςτο φορζα, οι οποίοι τουσ εξυπθρετοφν.
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Ο φορζασ ζχει προκφψει μζςα από μία ςειρά ςυγχωνεφςεων εντάξεων
καταργιςεων άλλων ταμείων/τομζων/λογαριαςμϊν/κλάδων κοινωνικισ αςφάλιςθσ με
αποτζλεςμα να υπάρχει μία μεγάλθ ανομοιογζνεια ωσ προσ το προςωπικό ςε γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ αλλά και ςτάςεισ, ςυμπεριφορζσ, κουλτοφρεσ. Υπάλλθλοι οι οποίοι
προζρχονται από ταμεία μθ μιςκωτϊν ζχουν διαφορετικζσ εμπειρίεσ και ζχουν
αντιμετωπίςει ςυνκικεσ διαφορετικζσ από τουσ ςυναδζλφουσ τουσ. Ομοίωσ και
υπάλλθλοι οι οποίοι προζρχονται από ταμεία μιςκωτϊν ι τον ΟΓΑ. Το γεγονόσ αυτό
δθμιουργεί μία ςυνκικθ δεδομζνου ότι υπάρχουν, πζρα από τισ διαφορζσ ςτθ
νομοκεςία, μεγάλεσ διαφορζσ ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ και εξυπθρζτθςθ. Στον Φορζα
υλοποιοφνται ςειρά εκπαιδευτικϊν δράςεων τα τελευταία χρόνια προκειμζνου να
διαμορφωκεί μία ενιαία κουλτοφρα με κοινζσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, αλλά και ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ ζτςι ϊςτε αυτι θ ανομοιογζνεια να εξομαλυνκεί.
Από τθν άλλθ πλευρά οι πολίτεσ οι οποίοι ςυναλλάςςονται με τον φορζα ζχουν
διαφορετικζσ προτεραιότθτεσ και προ διαμορφωμζνεσ απόψεισ. Ειδικότερα, όςον
αφορά τουσ αςφαλιςμζνουσ, οι μιςκωτοί καταβάλλουν ζμμεςα τισ ειςφορζσ τουσ μαηί
με τισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ από τον εργοδότθ, ενϊ οι αυτοαπαςχολοφμενοι-ελεφκεροι
επαγγελματίεσ καταβάλλουν οι ίδιοι τισ ειςφορζσ τουσ.
Επίςθσ οι μιςκωτοί αςφαλιςμζνοι ςυνικωσ, ςε όλθ τθ διάρκεια του
αςφαλιςτικοφ τουσ βίου μζχρι τθ ςυνταξιοδότθςθ, θ μόνθ ςυναλλαγι που ζχουν με τον
φορζα είναι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ παροχϊν.
Οι εργοδότεσ καταβάλλουν τισ ειςφορζσ για τουσ εργαηομζνουσ αλλά και για
τουσ εαυτοφσ τουσ εφόςον είναι φυςικά πρόςωπα - ελεφκεροι επαγγελματίεσ και θ
εξυπθρζτθςι τουσ απαιτείται να είναι διαφορετικι ςε ςχζςθ με εκείνθ των
αςφαλιςμζνων, ειδικά όταν πρόκειται για επιβολι προςτίμου, ελζγχουσ και λοιπά. Οι
εργοδότεσ λοιπόν ζχουν μία ςυχνι ςχζςθ με το φορζα με τθν καταβολι των ειςφορϊν,
τυχόν ελζγχουσ κλπ.
Οι ςυνταξιοφχοι και ιδίωσ οι υποψιφιοι ςυνταξιοφχοι αποτελοφν μία ειδικι
ομάδα ωσ προσ τθν εξυπθρζτθςθ, δεδομζνου ότι βρίςκονται ςε μία φάςθ αλλαγισ τθσ
ηωισ τουσ (από εργαηόμενοι ςε ςυνταξιοφχοι), γεγονόσ το οποίο τθσ δθμιουργεί
αβεβαιότθτα ιδιαίτερα ωσ προσ το οικονομικό μζροσ. Ζνα από τα χαρακτθριςτικά που
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υπάρχει ςτουσ ςυνταξιοφχουσ είναι ότι δεν γνωρίηουν εξαρχισ με βεβαιότθτα, εάν
ζχουν ςυμπλθρϊςει τον απαιτοφμενο αςφαλιςτικό χρόνο δεδομζνου ότι μζχρι τϊρα
πρζπει να ελεγχκοφν όλεσ οι καρτζλεσ ενςιμων ι τα αντίςτοιχα βιβλιάρια για να
προςμετρθκεί ο χρόνοσ. Αυτό ζχει αλλάξει με το αςφαλιςτικό βιογραφικό Atlas, αλλά
ςυνικωσ οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δεν το γνωρίηουν. Επίςθσ επειδι το ςφςτθμα Atlas
δεν ζχει ολοκλθρωκεί, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ υπάρχει μία αναςφάλεια.

5 Θλεκτρονικόσ Εκνικόσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
υγγραφζασ: Γεϊργιοσ Χαμάκοσ
Στθν παροφςα ενότθτα κα ακολουκιςει αφενόσ παρουςίαςθ και ανάλυςθ του φορζα eΕΦΚΑ, όπωσ διαμορφϊνεται ςιμερα, αφετζρου κα γίνει μια αναδρομι ςτο ιςτορικό τθσ
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και ςτα Ταμεία των οποίων οι αςφαλιςμζνοι και το αντικείμενό
τουσ ςιμερα, μζςα από ςυγχωνεφςεισ ι εντάξεισ, ζχουν καταλιξει ςτον φορζα ι
ςχετίηονται με αυτόν.

5.1 Ραρουςίαςθ του e-ΕΦΚΑ – Ιςτορικό
Ο Θλεκτρονικόσ Εκνικόσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (e-ΕΦΚΑ) ξεκίνθςε ςτθ
ςφγχρονθ μορφι του τθν 1θ Μαρτίου 2020 με τθν ζνταξθ ςτον Ενιαίο Φορζα
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α) του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και
Εφάπαξ Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.) και τθ μετονομαςία του. Θ μετονομαςία αυτι
περιελάμβανε αφενόσ τθν προςκικθ “Θλεκτρονικόσ” (“e” ςτο ακρωνφμιο) αφετζρου
τθν αναβάκμιςθ του φορζα από “ενιαίο” ςε “εκνικό”. Θ διαδικαςία αυτι ςυνεπάγεται
τθ μεγαλφτερθ διοικθτικι και οργανωτικι ενοποίθςθ των αςφαλιςτικϊν φορζων
απονομισ ςφνταξθσ και εφάπαξ παροχισ τθσ χϊρασ και παράλλθλα ςθματοδοτεί τον
ψθφιακό μεταςχθματιςμό του φορζα.
Κεςμικά θ αλλαγι αυτι ενεργοποιικθκε με τθν εφαρμογι των διατάξεων του Ν.
4670/20 (ΦΕΚ 43/ τ.Αϋ) “Αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ και ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ
Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλεσ διατάξεισ.”. Ακολοφκθςε
θ τροποποίθςθ του οργανιςμοφ του Φορζα (ΡΔ 8/2019) το οποίο κα αναλφςουμε ςτθ
ςυνζχεια. Θ πολιτοκεντρικι διοίκθςθ αποτυπϊνεται ςτθ φιλοςοφία υλοποιείται ςτθν
πλατφόρμα myEFKAlive, που κα αναλυκεί ςτθ ςυνζχεια.
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5.2 “Νζα Επικουρικι & e-ΕΦΚΑ”
Από τθν 1θ Λανουαρίου 2022 υπάρχει θ “νζα επικουρικι”, θ οποία υλοποιείται από το
Ταμείο Επικουρικισ Κεφαλαιοποιθτικισ Αςφάλιςθσ (ΤΕΚΑ) και αποτελεί αναπόςπαςτο
μζλοσ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Επιςθμαίνεται ότι το ΤΕΚΑ αφορά κυρίωσ ςτθν
επικουρικι αςφάλιςθ εργαηομζνων που αςφαλίηονται για πρϊτθ φορά από τθν 1θ
Λανουαρίου 2022 και εντεφκεν. Θ ςχζςθ του ΤΕΚΑ με τον e-ΕΦΚΑ αφορά ςτθ ςυλλογι
των ειςφορϊν και ειδικότερα ο e-ΕΦΚΑ ζχει αναλάβει το μθτρϊο, τον ζλεγχο τθσ ορκισ
υποβολισ των Αναλυτικϊν Ρεριοδικϊν Δθλϊςεων των εργοδοτϊν, τθν ζκδοςθ των
ειδοποιθτθρίων των μθ μιςκωτϊν και τον ζλεγχο των εξοφλιςεων των ειςφορϊν.

5.3 Θ ανάπτυξθ των Αςφαλιςτικϊν Ταμείων
Θ ζννοια τθσ Αςφαλιςτικισ Μεταρρφκμιςθσ δεν είναι κάτι άγνωςτο ςτο χϊρο τθσ
κοινωνικισ πολιτικισ όμωσ για πρϊτθ φορά, με τον e-ΕΦΚΑ, εντάςςεται παράλλθλα ο
εκςυγχρονιςμόσ τθσ ςε όρουσ ψθφιακισ τεχνολογίασ. Ζωσ το 2020 ωσ αςφαλιςτικι
μεταρρφκμιςθ κεωρείτο θ προςπάκεια ςυγχϊνευςθσ των αςφαλιςτικϊν ταμείων και
αντιμετϊπιςθσ των διαρκρωτικϊν προβλθμάτων που είχαν, χωρίσ όμωσ να προτάςςεται
ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ τουσ, παρόλο που καλλιεργείτο, δεδομζνου ότι
αποτελοφςε ςυνικωσ λφςθ ι μζροσ τθσ λφςθσ αυτϊν (τιρθςθ-επεξεργαςία-μετάπτωςθαξιοποίθςθ δεδομζνων). Ζτςι θ αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ εςτίαηε ςτθν αλλαγι και
εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου αλλά και ςτθν τιρθςθ των ιςορροπιϊν status
quo

που

αφοροφςαν

ςε

δικαιϊματα

των

αςφαλιςμζνων

(κεμελιωμζνα

ι

κατοχυρωμζνα) αλλά και ομάδεσ πίεςθσ52 (Φίλιασ, 1996), ακόμα και όταν αυτι θ
αλλαγι αφοροφςε ςτθ δθμιουργία/κατάργθςθ/ζνταξθ/ςυγχϊνευςθ φορζων.
Ρροτοφ εςτιάςουμε ςτον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΡ, όπωσ διαμορφϊκθκαν ωσ βάςθ
του ςθμερινοφ e-ΕΦΚΑ, κα πρζπει να δοφμε πωσ εξελίχκθκε θ κοινωνικι αςφάλιςθ από
τθν ζναρξι τθσ και πωσ αυτι “κλθρονομικθκε” ςτουσ προαναφερόμενουσ φορείσ, το
2017, ςε εφαρμογι των διατάξεων τθσ προθγοφμενθσ αςφαλιςτικισ μεταρρφκμιςθσ
του Ν. 4387/2016. Με τθν ανωτζρω αναφορά κα γίνουν αντιλθπτά κζματα που καλείται
να αντιμετωπίςει ο e-ΕΦΚΑ και ζχουν διαμορφωκεί ςε βάκοσ χρόνου.

52
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Θ φράςθ του Ναπολζοντα: “10 άτομα που μιλοφν κάνουν περιςςότερο κόρυβο
από 10000 που ςιωποφν” αποτελεί και τθ βάςθ για τθν ίδρυςθ των αςφαλιςτικϊν
ταμείων που κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια. Θ ανάγκθ για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ
δθμιοφργθςε τισ ςυνκικεσ ϊςτε ομάδεσ πίεςθσ (ι ομάδεσ ςυμφερόντων) (Heywood,
2014)53, ςυνικωσ ςυντεχνιακζσ, να αςκιςουν επιρροι ςτθ διαμόρφωςθ τθσ χάραξθσ
τθσ κοινωνικισ πολιτικισ και των κυβερνθτικϊν ενεργειϊν ςτισ αντίςτοιχεσ περιόδουσ
που κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια.

5.4 Τα πρϊτα χρόνια των αςφαλιςτικϊν ταμείων
Μελετθτζσ του πεδίου τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ αναφζρουν ότι “Θ ειςαγωγι
ενόσ ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθ χϊρα µασ κακυςτζρθςε ςχετικά µε άλλεσ
χϊρεσ, κυρίωσ εξαιτίασ τθσ κακυςτζρθςθσ τθσ βιομθχανικισ ανάπτυξθσ” ενϊ
παρατθροφν ότι το Βαςιλικό Διάταγμα του 1834 «Ρερί δθμοτικϊν ςχολείων» (6/18
Φεβρουαρίου 1834) μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ θ πρϊτθ προςπάκεια αςφαλιςτικισ
κάλυψθσ ςτθν Ελλάδα, δεδομζνου ότι επιδίωξι του ιταν να εξαςφαλίςει τθ διαβίωςθ
των δαςκάλων που αναγκάηονταν να αποχωριςουν λόγω αςκζνειασ ι προχωρθμζνθσ
θλικίασ (Νιφόρου, 201954). Ραρά ταφτα οι πρϊτεσ κυβερνιςεισ του ανεξάρτθτου
ελλθνικοφ κράτουσ προςπάκθςαν να αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα τθσ φτϊχειασ των
αγωνιςτϊν και των οικογενειϊν τουσ με διάφορουσ τρόπουσ (επιδόματα, γαιοκτθςία
κλπ), γεγονόσ το οποίο δθμιοφργθςε τισ ςυνκικεσ για τθν ανάπτυξθ του κεςμικοφ
πλαιςίου για οργανωμζνθ κρατικι παρζμβαςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ.
Ζωσ το 1982, θ κοινωνικι αςφάλιςθ διευρφνεται με τθν επζκταςθ ςτθν
αςφαλιςτικι κάλυψθ του πλθκυςμοφ55 μζςω του ΛΚΑ (ν.1305/1982), ενϊ επζρχεται και
θ κακολικότθτα τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ των μιςκωτϊν (Ρ.Δ. 633/82).
Αυτά τα χρόνια διαπιςτϊνεται θ δθμιουργία ενόσ μεγάλου πλικουσ
αςφαλιςτικϊν ταμείων. Ενδεικτικά αναφζρονται:
Το 1836 ιδρφεται το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)56 (ν. ΧΛΚ/1936) με ςκοπό
τθν περίκαλψθ «των καταπονθμζνων ι ανάπθρων εργατϊν καλάςςθσ και χθρϊν και
53

Heywood Andrew 2014 ζει 312 Δηζαγσγή ζηελ πνιηηηθή 4ε έθδνζε επίθεληξν 2014
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Νηθφξνπ Α (2019) Θεζμοί και Πολιηικές Κοινωνικής Αζθάλιζης ζηην Ελλάδα και ζηην Εσρωπαϊκή Ένωζη
ζην Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ Βαζηθέο Αξρέο θαη Νένη Καλνληζκνί Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη πληαμηνδφηεζεο ΔΚΓΓΑ 2019
55
Άξζξν ηξίην, παξ. 1: «Η Αζθάιηζε ηνπ Ιδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηνπο θιάδνπο πνπ αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Α.Ν. 1846/1951 επεθηείλεηαη ζε φιε ηε Υψξα».
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ορφανϊν αυτϊν προςζτι δε, κατά περιςτάςεισ εξαιρζτουσ, των πατζρων και μθτζρων
αυτϊν»57 (οϊλόσ, 1928) όμωσ χωρίσ άμεςθ εφαρμογι του νόμου. Το ΝΑΤ ξεκινά τθ
λειτουργία του 25 χρόνια αργότερα, το 1861.
Το 1836 επίςθσ ξεκινοφν οι ηυμϊςεισ για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των
εργαηομζνων ςτα μεταλλεία, με τθν επιβολι φόρου 1% ςτο κακαρό προϊόν των
μεταλλωρυχείων, το οποίο κα δίνεται ωσ βοικεια ςτουσ εργαηομζνουσ ςε περίπτωςθ
τραυματιςμοφ τουσ (Νόμοσ ΧΚ/1836). Το ςχετικό ταμείο δθμιουργείται το 1882 για τθν
κάλυψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων (ΒΔ 30-5-1882) και τελικά ιδρφεται το 1901
(ν.ΒΩΜΑ/21-09-1901),

κατόπιν

πιζςεων

(κινθτοποιιςεισ

και

απεργίεσ)

των

εργαηομζνων ςτα μεταλλεία.
Το 1861 ιδρφεται Ταμείο για τον Κλάδο Σφνταξθσ των Δθμοςίων υπαλλιλων,
κακϊσ και Ταμεία για τθ ςτιριξθ χθρϊν & ορφανϊν του ςτρατοφ κακϊσ και
απόςτρατων αξιωματικϊν.
Το 1867 ιδρφεται το Μετοχικό Ταμείο Δθμοςίων Υπαλλιλων, το 1928 ιδρφεται το
ΤΣΑΥ (Υγειονομικϊν), το 1929 τα Ταμεία των Νομικϊν και των Εφθμεριδοπωλϊν, το
1930 το ΤΑΚΕ (Κλθρικϊν), το 1931 τα Ταμεία των Εκτελωνιςτϊν και των Τυπογράφων, το
1932 το ΤΣΑ (Αυτοκινθτιςτϊν), το 1934 το ΤΣΜΕΔΕ (Μθχανικϊν και Εργολθπτϊν
Δθμοςίων Ζργων) και το ΤΕΒΕ (Επαγγελματιϊν και Βιοτεχνϊν)
Το 1934 επίςθσ ιδρφεται το ΛΚΑ (Ν. 6296/1934) αλλά ο νόμοσ εφαρμόηεται από
το 1937 με γεωγραφικό περιοριςμό ςε Ακινα, Ρειραιά & Κεςςαλονίκθ.
Το 1935 ιδρφεται το Ταμείο των Χρθματιςτϊν και το 1940 ξεκινά τθ λειτουργία
του το ΤΑΕ (Εμπόρων) που είχε ιδρυκεί το 1934.
Θ δθμιουργία Ταμείων κφριασ αςφάλιςθσ ανακόπτεται με τισ διατάξεισ του
Ν.6298/1934 (άρκρο 13, παρ. 3) ςφμφωνα με τισ οποίεσ απαγορεφτθκε θ ςφςταςθ νζων
Ταμείων, αλλά ανκίηει θ δθμιουργία επικουρικϊν φορζων, που επιτρεπόταν,
προκειμζνου αυτοί να χορθγοφν επιπλζον παροχζσ από εκείνεσ του Λδρφματοσ
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων.

56

«πεξί Αζηπλνκίαο ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο»
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Ρντιφο, Γ., 1928, Πεξί εξγαηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο λνκνζεζίαο (Δξγαηηθά αηπρήκαηα),
Αζήλα, ζ. 22
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5.5 Τα αςφαλιςτικά ταμεία μεταπολεμικά
Το 1961 ιδρφεται ο Οργανιςμόσ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (ΟΓΑ) και παρόλο που ο
ςχετικόσ νόμοσ (Ν. 4169/61) τιτλοφορείται «περί Γεωργικϊν Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων»,
ζχει προνοιακό χαρακτιρα. Το 1988 με τθν ςφςταςθ Κλάδου Ρρόςκετθσ Αςφάλιςθσ
ςτον ΟΓΑ, ο οποίοσ προχποκζτει “Μθνιαία ατομικι ειςφορά των αςφαλιςμζνων”
(Ν.1745/198758) ξεκινά θ εναρμόνιςθ του ΟΓΑ με τον τυπικό χαρακτιρα αςφαλιςτικοφ
ταμείου (ειςφορζσ) που κα υλοποιθκεί ουςιαςτικά το 1998 με τθ «Σφςταςθ Κλάδου
Κφριασ Αςφάλιςθσ Αγροτϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ν.2458/1997) και το «Καταςτατικό
Αςφάλιςθσ και Συνταξιοδότθςθσ Αγροτϊν» (Ρ.Δ.78/1998).
Το 1998 ο Οργανιςμόσ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (ΟΓΑ) αλλάηει, εν μζρει, από
προνοιακόσ οργανιςμόσ ςε αςφαλιςτικό ταμείο με τθν δθμιουργία του κλάδου Κφριασ
Αςφάλιςθσ Αγροτϊν που κεςμοκετικθκε με το Ν. 2458/1997. Να επιςθμάνουμε ότι:
(α) προθγικθκε μια μεταβατικι φάςθ του Οργανιςμοφ με τθ λειτουργία του
Κλάδου Ρρόςκετθσ Αςφάλιςθσ που λειτουργοφςε ςτον ΟΓΑ από 01-01-1998 και ο
οποίοσ καταργικθκε, εφόςον ο Κλάδοσ Κφριασ Αςφάλιςθσ κατζςτθ κακολικόσ διάδοχόσ
του.
(β) ο προνοιακόσ χαρακτιρασ του ΟΓΑ υλοποιείται μεςω του ΟΡΕΚΑ
(Οργανιςμόσ Ρρονοιακϊν Επιδομάτων και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ).

Ο οποίοσ,

εξακολουκεί να αςκεί τισ υφιςτάμενεσ, μθ αςφαλιςτικζσ αρμοδιότθτεσ του ΟΓΑ, ςτουσ
λειτουργικοφσ τομείσ των οικογενειακϊν επιδομάτων, των αναςφάλιςτων υπερθλίκων
και του Λογαριαςμοφ Αγροτικισ Εςτίασ, ςτισ οποίεσ, ςταδιακά, προςτίκενται
αρμοδιότθτεσ που αφοροφν ςτθν απονομι όλων των προνοιακϊν επιδομάτων,
οικονομικϊν ενιςχφςεων και κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε ευπακείσ ομάδεσ του
πλθκυςμοφ, άτομα και νοικοκυριά με ανεπαρκείσ ειςοδθματικοφσ και περιουςιακοφσ
πόρουσ.
Το 1999 αρχίηει θ αντίςτροφθ μζτρθςθ ςτθ διαςπορά των Ταμείων και
ακολουκοφν ενοποιιςεισ Ταμείων. Με τον Ν.2676/99 (άρκρο 1) ιδρφεται ο Οργανιςμόσ
Αςφάλιςθσ Ελευκζρων Επαγγελματιϊν (Ο.Α.Ε.Ε.) ςτον οποίο εντάςςονται το Ταμείο
Αςφαλίςεωσ Εμπόρων (Τ.Α.Ε.), το Ταμείο Επαγγελματιϊν & Βιοτεχνϊν Ελλάδασ
58
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(Τ.Ε.Β.Ε.) και το Ταμείο Συντάξεωσ Αυτοκινθτιςτϊν (Τ.Σ.Α.). Με τον ίδιο Νόμο (άρκρο 14)
ιδρφεται το ΤΕΑΔΥ ςτο οποίο εντάςςονται δϊδεκα Ταμεία Αρωγισ Δθμοςίων
Υπαλλιλων (τα Ταμεία Υπαλλιλων των Υπουργείων Βιομθχανίασ, Γεωργίασ,
Δικαιοςφνθσ, Εμπορίου, Οικονομικϊν, Εκνικισ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, ΡΕΧΩΔΕ,
Ρροεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και Εξωτερικϊν, Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν, Συγκοινωνιϊν,
κακϊσ και τα Ταμεία Τελωνειακϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Υπθρεςίασ Ρολιτικισ
Αεροπορίασ).

5.6 Τα αςφαλιςτικά ταμεία τθν τελευταία εικοςαετία
Μια ακόμθ προςπάκεια ενοποίθςθσ Ταμείων, Τομζων, Κλάδων & Λογαριαςμϊν
που αφοροφςαν ςτθν Κφρια, ςτθν Επικουρικι Αςφάλιςθ, ςτθν Ρρόνοια αλλά και ςτθν
Ρερίκαλψθ, γίνεται το 2008 (Ν. 3655) και προκφπτουν πζραν του ΛΚΑ-ΕΤΑΜ και του
ΟΑΕΕ (ςτα οποία εντάςςονται άλλα ταμεία), τα Ταμεία:
● Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτθτα Απαςχολοφμενων (Ε.Τ.Α.Α.) (άρκρο 24),
● Ενιαίο Ταμείο Αςφάλιςθσ Ρροςωπικοφ Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΕΤΑΡ
ΜΜΕ) (άρκρο 39)
● ΤΑΥΤΕΚΩ (άρκρο 70) όπου υπάγονται όλοι οι εργαηόμενοι και ςυνταξιοφχοι των
Τραπεηϊν και ΔΕΚΟ
● Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Ρρονοίασ Απαςχολοφμενων ςτα Σϊματα
Αςφαλείασ (ΤΕΑΡΑΣΑ) (άρκρο 94)
● ΤΕΑΔΥ, ςτο οποίο υπάγονται όλα τα Επικουρικά Ταμεία που αςφαλίηουν
προςωπικό ΝΡΔΔ και ΟΤΑ (άρκρο 84)
● Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ Λδιωτικοφ Τομζα (με υπαγωγι ςε αυτό 9
ταμείων) (ΤΕΑΛΤ) (άρκρο 58)
Θ ενοποίθςθ αυτι ςυνεχίηεται με τον Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α/01-03-2012) ενϊ
τομι για τθν επικουρικι αςφάλιςθ αποτελεί το 2012 θ δθμιουργία του Ενιαίου Ταμείου
Επικουρικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Τ.Ε.Α.) με τθ ςυγχϊνευςθ όλων των ταμείων/ τομζων/
κλάδων και λογαριαςμϊν επικουρικισ αςφάλιςθσ, το οποίο μεγιςτοποιικθκε το 2017
με τθν ζνταξθ ςε αυτό και όλων των ταμείων εφάπαξ.
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Ραράλλθλα το 2017 ςτθν Κφρια Αςφάλιςθ δθμιουργείται ο ΕΦΚΑ (Ενιαίοσ
Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ) ο οποίοσ πλζον καλφπτει το ςφνολο τθσ κφριασ
αςφάλιςθσ. Ραράλλθλα θ ςυνεργαςία θ οποία υπιρχε του τζωσ ΕΤΕΑΜ με το ΛΚΑ-ΕΤΑΜ
για τθν απονομι ςυντάξεων ςε αςφαλιςμζνουσ του ςυνεχίηεται και διαμορφϊνεται νζο
μνθμόνιο ςυνεργαςίασ το οποίο δεν υλοποιικθκε ποτζ λόγω τθσ κατάργθςθσ του
ΕΤΕΑΕΡ και ζνταξισ του ςτον e-ΕΦΚΑ.

5.7 Τα Ταμεία Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ
Τα Ταμεία Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ (Τ.Ε.Α.) κεςμοκετοφνται ςτθν Ελλάδα το 2002
(Ν.3029/2002 άρκρο 7), κατόπιν διαβουλεφςεων μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ και των
κοινωνικϊν εταίρων, ωσ ςυμπλθρωματικόσ μθχανιςμόσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και
λειτουργοφν με βάςθ το κεφαλαιοποιθτικό ςφςτθμα. Θ υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ των
Τ.Ε.Α. είναι προαιρετικι και θ λειτουργία τουσ ςυνζβαλε ςτθν επζκταςθ τθσ
αςφαλιςτικισ προςταςίασ των εργαηομζνων.
Με βάςθ τα ανωτζρω προζκυψαν τα Ταμεία (Ρροαιρετικισ) Επαγγελματικισ
Αςφάλιςθσ. Το 2012 δθμιουργείται μια ιδιαίτερθ ςυνκικθ θ οποία προζκυψε από τθν
μθ ζνταξθ ςτο ΕΤΕΑ οριςμζνων τζωσ επικουρικϊν ταμείων επικουρικισ αςφάλιςθσ, που
είχαν δείκτεσ βιωςιμότθτασ και τθ μετατροπι τουσ ςε Νομικά Ρρόςωπα Λδιωτικοφ
Δικαίου (Ν.Ρ.Λ.Δ.), τα οποία διατιρθςαν τθν υποχρεωτικότθτα τθσ αςφάλιςθσ. Τα
Ταμεία Υποχρεωτικισ Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ είναι:
1. Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ Επικοφρθςθσ Αςφαλιςτϊν και Ρροςωπικοφ
Αςφαλιςτικϊν Επιχειριςεων (Τ.Ε.Α. -ΕΑ.ΡΑ.Ε.-Ν.Ρ.Λ.Δ.) (ΦΕΚ Β'411/22.2.2013),
Υπουργικι Απόφαςθ Φ51020/4883/105/21.2.2013
2. Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων Φαρμακευτικϊν Εργαςιϊν
(Τ.Ε.Α.

Υ.Φ.Ε.-Ν.Ρ.Λ.Δ.)

(ΦΕΚ

Β'412/22.2.2013),

Υπουργικι

Απόφαςθ

Φ51020/5352/121/21.2.2013
3. Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Ρ.Λ.Δ.
(Τ.Ε.Α.

ΥΖΤ-Ν.Ρ.ΛΑ.)

(ΦΕΚ

Β'410/22.2.2013),

Υπουργικι

Απόφαςθ

Φ51020/5054/113/21.2.2013
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4. Επαγγελματικό

Ταμείο

Επικουρικισ

Αςφάλιςθσ

Ρροςωπικοφ

Εταιρειϊν

Ρετρελαιοειδϊν (Ε.Τ.Ε.Α. Ρ.Ε.Ρ.-Ν.Ρ.Λ.Δ.) (ΦΕΚ Β'409/22.2.2013), Υπουργικι
Απόφαςθ Φ51020/5358/123/21.2.2013

5.8 Δομι & Λειτουργία του e-ΕΦΚΑ
Αποςτολι του Θλεκτρονικοφ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) είναι θ
δθμιουργία ενόσ πρότυπου, αποτελεςματικοφ και βιϊςιμου μοντζλου κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, με γνϊμονα τθ βιωςιμότθτα του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ και τθν
ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ευθμερίασ κζτοντασ ίςουσ κανόνεσ για όλουσ.

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ο e-ΕΦΚΑ προωκεί:
● Τθν προςταςία των δικαιωμάτων των αςφαλιςμζνων, τθν εξάλειψθ τθσ
αδιλωτθσ και αναςφάλιςτθσ εργαςίασ, τθν αςφάλεια και υγεία ςτθν εργαςία.
● Τθ χοριγθςθ κφριασ και επικουρικισ ςφνταξθσ λόγω γιρατοσ, αναπθρίασ και
κανάτου κακϊσ και των λοιπϊν παροχϊν που προβλζπονται από τθν οικεία
νομοκεςία.
● Τθν προςφορά ποιοτικϊν και αποτελεςματικϊν υπθρεςιϊν.
● Τθν παροχι ςφγχρονων, αξιόπιςτων και φιλικϊν υπθρεςιϊν προσ τον
αςφαλιςμζνο, ςυνταξιοφχο, εργοδότθ και εργαηόμενο, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ
των τεχνολογικϊν εξελίξεων.

5.9 Θ δομι του φορζα
Ο φορζασ ςφμφωνα με το ΡΔ 8/2019 (Διάρκρωςθ Υπθρεςιϊν) ζχει ζνα πολυςφνκετο
οργανόγραμμα με ωσ εξισ:
Α) Υπάγονται απευκείασ ςτον Διοικθτι του Ταμείου:
● Οργανικζσ μονάδεσ επιπζδου Διεφκυνςθσ
● Οργανικζσ μονάδεσ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ (επιςθμαίνεται ότι θ Γενικι
Διεφκυνςθ Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Ραροχϊν, υπάγεται απευκείασ
ςτον Υποδιοικθτι, ωσ επικεφαλισ των κλάδων Επικουρικισ Σφνταξθσ και Εφάπαξ
Ραροχϊν, ςτον οποίο εκχωρείται θ ςχετικι αρμοδιότθτα)
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● Γραφείο Νομικοφ Συμβοφλου του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.).
● Γραφείο Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου
● Αυτοτελζσ Γραφείο Υπευκφνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων
Οι προαναφερόμενεσ οργανικζσ μονάδεσ Διεφκυνςθσ που υπάγονται ςτον
Διοικθτι είναι οι ακόλουκεσ:
● Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ
● Διεφκυνςθ Νομικϊν Υποκζςεων
● Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου και Ελζγχου Εςωτερικϊν Υποκζςεων
● Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ, Απλοφςτευςθσ και Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ
Διαδικαςιϊν
● Διεφκυνςθ Διευκζτθςθσ Αναφορϊν
Το γεγονόσ ότι ο Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ Διαδικαςιϊν υπάγεται μαηί με τθν
οργάνωςθ και τθν απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν ςτον Διοικθτι δείχνει τθ ςθμαςία που
δίνει ο φορζασ ςτο αντικείμενο αυτϊν των εργαςιϊν.
Οι προαναφερόμενεσ οργανικζσ μονάδεσ Γενικισ Διεφκυνςθσ που υπάγονται ςτον
Διοικθτι είναι οι ακόλουκεσ:
● Γενικι Διεφκυνςθ Ειςφορϊν
● Γενικι Διεφκυνςθ Ελζγχων
● Γενικι Διεφκυνςθ Συντάξεων
● Γενικι Διεφκυνςθ Ραροχϊν και Υγείασ
● Γενικι Διεφκυνςθ Υπθρεςιϊν και Διαχείριςθσ Λειτουργίασ
● Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
● Γενικι Διεφκυνςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και Στζγαςθσ
● Γενικι Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
● Γενικι Διεφκυνςθ Στρατθγικισ και Ανάπτυξθσ
● Κζντρο Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν Οφειλϊν (ΚΕΑΟ)
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● Γενικι Διεφκυνςθ Συντάξεων Δθμοςίου Τομζα
● Γενικι Διεφκυνςθ Διεκνϊν Συνεργαςιϊν
Τα ιεραρχικά επίπεδα που ακολουκοφνται ςτο οργανόγραμμα είναι τα ακόλουκα:
● Γενικι Διεφκυνςθ
● Διεφκυνςθ
● Τμιμα
Σε κάκε οργανικι μονάδα αναφζρεται θ αρμοδιότθτα που ζχει και θ χωρικι
αρμοδιότθτα (εφόςον υπάρχει). Πςον αφορά τθ γεωγραφικι κατανομι των οργανικϊν
μονάδων (ΡΥΣΥ-ΡΕΚΑ-ΚΕΑΟ) ακολουκείται θ ακόλουκθ ταξινόμθςθ:
● Ανατολικισ Μακεδονίασ-Κράκθσ, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ
Μακεδονίασ Κράκθσ.
● Κεντρικισ

Μακεδονίασ,

εντόσ

των

ορίων

τθσ

Ρεριφζρειασ

Κεντρικισ

Μακεδονίασ.
● Δυτικισ Μακεδονίασ, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ.
● Θπείρου και Κζρκυρασ, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου και των ορίων
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κζρκυρασ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων.
● Κεςςαλίασ, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Κεςςαλίασ.
● Στερεάσ Ελλάδασ, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ.
● Δυτικισ Ελλάδασ, Ηακφνκου, Κεφαλλθνίασ και Λευκάδασ εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και των ορίων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων
Ηακφνκου, Κεφαλλθνίασ, Λκάκθσ και Λευκάδασ τθσ Ρεριφζρειασ Λονίων Νιςων.
● Ρελοποννιςου, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου.
● Αττικισ, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.
● Βορείου Αιγαίου, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.
● Νοτίου Αιγαίου, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου.
● Κριτθσ, εντόσ των ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ.
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Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οριςμζνεσ υπθρεςίεσ ενδεχομζνωσ να ζχουν
περιςςότερεσ από μια γεωγραφικζσ περιοχζσ από τισ ανωτζρω (πχ θ Ρεριφερειακι
Διεφκυνςθ ΚΕΑΟ Ρειραιϊσ περιλαμβάνει και τισ περιοχζσ του Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου κλπ) ι να υπάρχουν δφο υπθρεςίεσ για τθν ίδια περιοχι (πχ Α και Β ΚΕΑΟ).
Ειδικότερα θ χωρικι αρμοδιότθτα των Διευκφνςεων Ραροχϊν ζχει ωσ εξισ:
α) Οι Διευκφνςεισ Α' και Β' (Ακινα), απονζμουν τα επιδόματα και παροχζσ εν
γζνει για τισ Ρεριφζρειεσ Κεςςαλίασ, Στερεάσ Ελλάδασ, Δυτικισ Ελλάδασ, Λονίων Νιςων,
Ρελοποννιςου, Αττικισ, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κριτθσ.
β) Θ Διεφκυνςθ Γ' (Κεςςαλονίκθ), απονζμει επιδόματα και παροχζσ εν γζνει για
τισ Ρεριφζρειεσ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Κράκθσ, Κεντρικισ Μακεδονίασ, Δυτικισ
Μακεδονίασ και Θπείρου, κακϊσ και για το αυτοδιοίκθτο τμιμα του Αγίου Προυσ.
Επίςθσ θ χωρικι αρμοδιότθτα:
Τθσ Διεφκυνςθσ Α' Απονομισ Διεκνϊν Συντάξεων εκτείνεται ςτισ περιφζρειεσ
Αττικισ, Κεςςαλίασ, Στερεάσ Ελλάδασ, Λονίων Νιςων, Δυτικισ Ελλάδασ, Ρελοποννιςου,
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κριτθσ.
Τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλιςθσ και Απονομισ Διεκνϊν Συντάξεων Βορείου Ελλάδοσ
εκτείνεται ςτισ Ρεριφζρειεσ Ανατολικισ Μακεδονίασ-Κράκθσ, Κεντρικισ Μακεδονίασ,
Δυτικισ Μακεδονίασ και Θπείρου, και ςτο αυτοδιοίκθτο τμιμα του Αγίου Προυσ.

5.10 Οι Τοπικζσ Διευκφνςεισ
Οι Τοπικζσ Υπθρεςίεσ υπάγονται ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Υπθρεςία
Συντονιςμοφ και Υποςτιριξθσ (ΡΥΣΥ) και λειτουργοφν ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ με τα
αντίςτοιχα Τμιματα:
ΡΥΣΥ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ:
● οδόπθσ με ζδρα τθν Κομοτθνι και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ οδόπθσ.
● Δράμασ με ζδρα τθν Δράμα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δράμασ.
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● Αϋ Ζβρου με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων των Διμων Αλεξανδροφπολθσ και Σαμοκράκθσ τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Ζβρου.
● Βϋ Ζβρου με ζδρα το Διδυμότειχο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Διδυμοτείχου, Ορεςτιάδασ και Σουφλίου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Ζβρου.
● Καβάλασ με ζδρα τθν Καβάλα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Καβάλασ και Κάςου.
● Ξάνκθσ με ζδρα τθν Ξάνκθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ξάνκθσ.
ΡΥΣΥ Κεντρικισ Μακεδονίασ:
● Αϋ Κεςςαλονίκθσ με ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων του 1ου, 3ου Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ Κεςςαλονίκθσ και τθσ Δθμοτικισ
Ενότθτασ Τριανδρίασ του Διμου Κεςςαλονίκθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Κεςςαλονίκθσ.
● Βϋ Κεςςαλονίκθσ με ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων του 2ου Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ του Διμου Κεςςαλονίκθσ και του
Διμου Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ.
● Γϋ Κεςςαλονίκθσ με ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων του 4ου Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ του Διμου Κεςςαλονίκθσ και του
Διμου Ρυλαίασ-Χορτιάτθ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ.
● Δϋ Κεςςαλονίκθσ με ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων του 5ου Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ του Διμου Κεςςαλονίκθσ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ.
● Εϋ Κεςςαλονίκθσ με ζδρα τθ Κζρμθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
των Διμων Κερμαϊκοφ και Κζρμθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ.
● ΣΤϋ Κεςςαλονίκθσ με ζδρα τθν Καλαμαριά και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων του Διμου Καλαμαριάσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ.
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● Ηϋ Κεςςαλονίκθσ με ζδρα τθ Σταυροφπολθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων των Διμων Ραφλου Μελά και Ωραιοκάςτρου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Κεςςαλονίκθσ.
● Θϋ Κεςςαλονίκθσ με ζδρα τον Εφοςμο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
του Διμου Κορδελιοφ-Ευόςμου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ.
● Κϋ Κεςςαλονίκθσ με ζδρα τθ Νεάπολθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
των Διμων Νεάπολθσ-Συκεϊν, Λαγκαδά και Βόλβθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Κεςςαλονίκθσ.
● Λϋ Κεςςαλονίκθσ με ζδρα τθν Λωνία Κεςςαλονίκθσ και χωρικι αρμοδιότθτα:
Εντόσ των ορίων των Διμων Δζλτα και Χαλκθδόνοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Κεςςαλονίκθσ.
● Αϋ Θμακίασ με ζδρα τθ Βζροια και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Βζροιασ και Νάουςασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θμακίασ.
● Βϋ Θμακίασ με ζδρα τθν Αλεξάνδρεια και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
του Διμου Αλεξάνδρειασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θμακίασ.
● Κιλκίσ με ζδρα το Κιλκίσ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κιλκίσ.
● Αϋ Ρζλλασ με ζδρα τθν Ζδεςςα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Ζδεςςασ, Αλμωπίασ και Σκφδρασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρζλλασ.
● Βϋ Ρζλλασ με ζδρα τα Γιαννιτςά και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων του
Διμου Ρζλλασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρζλλασ.
● Ριερίασ με ζδρα τθν Κατερίνθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ριερίασ.
● Σερρϊν με ζδρα τισ Σζρρεσ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Σερρϊν.
● Χαλκιδικισ με ζδρα τον Ρολφγυρο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Χαλκιδικισ και των ορίων του Αγίου Προυσ.
ΡΥΣΥ Δυτικισ Μακεδονίασ:
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● Αϋ Κοηάνθσ με ζδρα τθν Κοηάνθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Κοηάνθσ, Βοΐου και Σερβίων-Βελβεντοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Κοηάνθσ.
● Βϋ Κοηάνθσ με ζδρα τθν Ρτολεμαΐδα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
του Διμου Εορδαίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ.
● Γρεβενϊν με ζδρα τα Γρεβενά και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Γρεβενϊν.
● Καςτοριάσ με ζδρα τθν Καςτοριά και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ.
● Φλϊρινασ με ζδρα τθ Φλϊρινα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Φλϊρινασ.
ΡΥΣΥ Θπείρου και Κζρκυρασ:
● Αϋ Λωαννίνων με ζδρα τα Λωάννινα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων του
Διμου Λωαννιτϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λωαννίνων εκτόσ των Δθμοτικϊν
Ενοτιτων Ανατολισ και Μπιηανίου.
● Βϋ Λωαννίνων με ζδρα τα Λωάννινα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Βορείων Τηουμζρκων, Δωδϊνθσ, Ηαγορίου, Ηίτςασ, Κόνιτςασ, Μετςόβου,
Ρωγωνίου και των ορίων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Ανατολισ και Μπιηανίου του
Διμου Λωαννιτϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λωαννίνων.
● Άρτασ με ζδρα τθν Άρτα, και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ.
● Κεςπρωτίασ με ζδρα τθν Θγουμενίτςα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςπρωτίασ.
● Ρρζβεηασ με ζδρα τθν Ρρζβεηα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρρζβεηασ.
● Κζρκυρασ με ζδρα τθν Κζρκυρα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κζρκυρασ.
ΡΥΣΥ Κεςςαλίασ:
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● Αϋ Λάριςασ με ζδρα τθ Λάριςα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Δθμοτικισ Ενότθτασ Λάριςασ του Διμου Λαριςαίων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Λάριςασ.
● Βϋ Λάριςασ με ζδρα τθ Λάριςα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Δθμοτικϊν Ενοτιτων Γιάννουλθσ και Κοιλάδασ του Διμου Λάριςασ και των
ορίων των Διμων Αγιάσ, Ελαςςόνασ, Κιλελζρ, Τεμπϊν, Τυρνάβου και Φαρςάλων
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λάριςασ.
● Καρδίτςασ με ζδρα τθν Καρδίτςα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καρδίτςασ.
● Αϋ Μαγνθςίασ με ζδρα το Βόλο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Δθμοτικϊν Ενοτιτων Βόλου, Λωλκοφ, Ρορταριάσ, Αγριάσ, Αρτζμιδασ και
Μακρινίτςασ του Διμου Βόλου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Μαγνθςίασ.
● Βϋ Μαγνθςίασ με ζδρα το Βόλο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Δθμοτικϊν Ενοτιτων Νζασ Αγχιάλου, Αιςωνίασ και Νζασ Λωνίασ του Διμου
Βόλου, των Διμων Αλμυροφ, Ηαγοράσ- Μουρεςίου, Νοτίου Ρθλίου, ιγα
Φεραίου, τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Μαγνθςίασ και των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Σποράδων.
● Τρικάλων με ζδρα τα Τρίκαλα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Τρικάλων.
ΡΥΣΥ Στερεάσ Ελλάδασ:
● Αϋ Φκιϊτιδασ με ζδρα τθ Λαμία και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Λαμιζων, Δομοκοφ, Μακρακϊμθσ, Στυλίδοσ, των Δθμοτικϊν Ενοτιτων
Αμφίκλειασ του Διμου Αμφίκλειασ-Ελάτειασ και των Δθμοτικϊν Ενοτιτων
Μϊλου και Καμζνων Βοφρλων του Διμου Μϊλου-Αγίου Κωνςταντίνου τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Φκιϊτιδασ.
● Βϋ Φκιϊτιδασ με ζδρα τθν Αταλάντθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
του Διμου Λοκρϊν, των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Τικορζασ και Ελάτειασ του Διμου
Αμφίκλειασ-Ελάτειασ και τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αγίου Κωνςταντίνου του
Διμου Μϊλου-Αγίου Κωνςταντίνου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Φκιϊτιδασ.
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● Αϋ Βοιωτίασ με ζδρα τθ Λειβαδιά και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Λεβαδζων, Ορχομενοφ και Διςτόμου- Αράχωβασ- Αντίκυρασ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Βοιωτίασ.
● Βϋ Βοιωτίασ με ζδρα τθ Κιβα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Κθβαίων, Αλιάρτου και Τανάγρασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Βοιωτίασ.
● Αϋ Εφβοιασ με ζδρα τθ Χαλκίδα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Χαλκιδαίων και Διρφφων- Μεςςαπίων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Εφβοιασ.
● Βϋ Εφβοιασ με ζδρα τθν Λςτιαία και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων

Λςτιαίασ-Αιδθψοφ

και

Μαντουδίου-Λίμνθσ-Αγίασ

Άννασ

τθσ

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Εφβοιασ.
● Γϋ Εφβοιασ με ζδρα το Αλιβζρι και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Κφμθσ-Αλιβερίου, Ερζτριασ, Καρφςτου και Σκφρου τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Εφβοιασ.
● Ευρυτανίασ με ζδρα το Καρπενιςι και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ευρυτανίασ.
● Φωκίδασ με ζδρα τθν Άμφιςςα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Φωκίδασ.
ΡΥΣΥ Δυτικισ Ελλάδασ, Ηακφνκου, Κεφαλλθνίασ και Λευκάδασ:
● Αϋ Αχαΐασ με ζδρα τθν Ράτρα χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων του 2ου και
4ου Διαμερίςματοσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ρατρζων και τθσ Δθμοτικισ
Ενότθτασ ίου του Διμου Ρατρζων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ.
● Βϋ Αχαΐασ με ζδρα τθν Ράτρα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων του 1ου
και 3ου Διαμερίςματοσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ρατρζων, των Τοπικϊν
Κοινοτιτων Ελικίςτρασ, Μοίρασ και Σουλίου, των Δθμοτικϊν Ενοτιτων
Βραχναίικων, Μεςςάτιδοσ και Ραραλίασ, του Διμου Ρατρζων και των Διμων
Δυτικισ Αχαΐασ και Ερυμάνκου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ.
● Γϋ Αχαΐασ με ζδρα το Αίγιο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των Διμων
Αιγιαλείασ και Καλαβρφτων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ.
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● Αϋ Αιτωλοακαρνανίασ με ζδρα τθν Λερά Ρόλθ Μεςολογγίου και χωρικι
αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των Διμων Λεράσ Ρόλθσ Μεςολογγίου και
Ξθρομζρου (εκτόσ τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Αλυηίασ) τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Αιτωλοακαρνανίασ.
● Βϋ Αιτωλοακαρνανίασ με ζδρα το Αγρίνιο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων των Διμων Αγρινίου, Αμφιλοχίασ και Κζρμου και τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ
Μεδεϊνοσ

του

Διμου

Ακτίου-Βόνιτςασ,

τθσ

Ρεριφερειακισ

Ενότθτασ

Αιτωλοακαρνανίασ.
● Γϋ Αιτωλοακαρνανίασ με ζδρα τθ Ναφπακτο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων του Διμου Ναυπακτίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ.
● Αϋ Θλείασ με ζδρα τον Ρφργο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Ρφργου, Αρχαίασ Ολυμπίασ, Ανδρίτςαινασ- Κρεςτζνων και Ηαχάρωσ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ.
● Βϋ Θλείασ με ζδρα τθν Αμαλιάδα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Ιλιδασ, Ρθνειοφ και Ανδραβίδασ-Κυλλινθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Θλείασ.
● Ηακφνκου με ζδρα τθ Ηάκυνκο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ηακφνκου.
● Κεφαλλθνίασ με ζδρα το Αργοςτόλι και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Κεφαλλθνίασ και Λκάκθσ.
● Λευκάδασ με ζδρα τθ Λευκάδα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λευκάδασ και των ορίων των Δθμοτικϊν Ενοτιτων
Ανακτορίου και Ραλαίρου του Διμου Ακτίου-Βόνιτςασ και τθσ Δθμοτικισ
Ενότθτασ Αλυηίασ του Διμου Ξθρομζρου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Αιτωλοακαρνανίασ.
ΡΥΣΥ Ρελοποννιςου:
● Αρκαδίασ με ζδρα τθν Τρίπολθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αρκαδίασ.
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● Αργολίδασ με ζδρα το Διμο Ναυπλιζων και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αργολίδασ.
● Αϋ Κορινκίασ με ζδρα τθν Κόρινκο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Κορινκίων, Λουτρακίου-Αγίων Κεοδϊρων και Νεμζασ τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Κορινκίασ.
● Βϋ Κορινκίασ με ζδρα το Κιάτο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων

Σικυωνίων,

Βζλου-Βόχασ

και

Ξυλοκάςτρου-Ευρωςτίνθσ

τθσ

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κορινκίασ.
● Λακωνίασ με ζδρα τθ Σπάρτθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λακωνίασ.
● Αϋ Μεςςθνίασ με ζδρα τθν Καλαμάτα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
των Διμων Καλαμάτασ, Ρφλου-Νζςτοροσ, Δυτικισ Μάνθσ και Μεςςινθσ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Μεςςθνίασ.
● Βϋ Μεςςθνίασ με ζδρα τθν Κυπαριςςία και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων των Διμων Τριφυλίασ και Οιχαλίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Μεςςθνίασ.
ΡΥΣΥ Αττικισ:
● Αϋ Κεντρικοφ Τομζα (ΚΤ) Ακινασ με ζδρα τθν Ακινα και χωρικι αρμοδιότθτα:
Εντόσ των ορίων τθσ 1θσ Δθμοτικισ Ενότθτασ του Διμου Ακθναίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεντρικοφ Τομζα Ακθνϊν.
● Βϋ ΚΤ Ακινασ με ζδρα τθν Ακινα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
2θσ Δθμοτικισ Ενότθτασ του Διμου Ακθναίων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Κεντρικοφ Τομζα Ακθνϊν.
● Γϋ ΚΤ Ακινασ με ζδρα τθν Ακινα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
3θσ και 4θσ Δθμοτικισ Ενότθτασ του Διμου Ακθναίων τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Κεντρικοφ Τομζα Ακθνϊν.
● Δϋ ΚΤ Ακινασ με ζδρα τθν Ακινα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
6θσ Δθμοτικισ Ενότθτασ του Διμου Ακθναίων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Ακθνϊν.
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● Εϋ ΚΤ Ακινασ με ζδρα τθν Ακινα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
7θσ Δθμοτικισ Ενότθτασ του Διμου Ακθναίων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Κεντρικοφ Τομζα Ακθνϊν.
● ΣΤϋ ΚΤ Ακινασ με ζδρα τθ Νζα Φιλαδζλφεια και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων τθσ 5θσ Δθμοτικισ Ενότθτασ του Διμου Ακθναίων και του Διμου
Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεντρικοφ Τομζα
Ακθνϊν.
● Ηϋ ΚΤ Ακινασ με ζδρα το Γαλάτςι και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων του
Διμου Γαλατςίου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεντρικοφ Τομζα Ακθνϊν.
● Θϋ ΚΤ Ακινασ με ζδρα τθ Δάφνθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Δάφνθσ-Υμθττοφ και Βφρωνοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεντρικοφ
Τομζα Ακθνϊν.
● Κϋ ΚΤ Ακινασ με ζδρα του Ηωγράφου και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
των Διμων Ηωγράφου και Καιςαριανισ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεντρικοφ
Τομζα Ακθνϊν.
● Λϋ ΚΤ Ακινασ με ζδρα τθν Θλιοφπολθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
του Διμου Θλιοφπολθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεντρικοφ Τομζα Ακθνϊν.
● Αϋ ΒΤ Ακινασ με ζδρα τθν Αγία Ραραςκευι και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων

των

Διμων

Αγίασ

Ραραςκευισ

και

Ραπάγου-Χολαργοφ,

τθσ

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Βόρειου Τομζα Ακθνϊν.
● Βϋ Βορείου Τομζα (ΒΤ) Ακινασ με ζδρα το Χαλάνδρι και χωρικι αρμοδιότθτα:
Εντόσ των ορίων των Διμων Χαλανδρίου, Φιλοκζθσ-Ψυχικοφ και Βριλθςςίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Βόρειου Τομζα Ακθνϊν.
● Γϋ ΒΤ Ακινασ με ζδρα τθν Κθφιςιά και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Κθφιςιάσ και Ρεντζλθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Βόρειου Τομζα
Ακθνϊν.
● Δϋ ΒΤ Ακινασ με ζδρα το Αμαροφςιο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
των Διμων Αμαρουςίου και Λυκόβρυςθσ-Ρεφκθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Βόρειου Τομζα Ακθνϊν.
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● Εϋ ΒΤ Ακινασ με ζδρα τθ Νζα Λωνία και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
των Διμων Νζασ Λωνίασ, Θρακλείου (Αττικισ) και Μεταμορφϊςεωσ τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Βόρειου Τομζα Ακθνϊν.
● Αϋ Δυτικοφ Τομζα (ΔΤ) Ακινασ με ζδρα το Ρεριςτζρι και χωρικι αρμοδιότθτα:
Εντόσ των ορίων του Διμου Ρεριςτερίου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτικοφ
Τομζα Ακθνϊν.
● Βϋ ΔΤ Ακινασ με ζδρα το Αιγάλεω και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Αιγάλεω, Αγίασ Βαρβάρασ και Χαϊδαρίου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Δυτικοφ Τομζα Ακθνϊν.
● Γϋ ΔΤ Ακινασ με ζδρα το Μλιον και χωρικι αρμοδιότθτα εντόσ των ορίων των
Διμων Λλίου και Αγίων Αναργφρων-Καματεροφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Δυτικοφ Τομζα Ακθνϊν.
● Δϋ ΔΤ Ακινασ με ζδρα τθν Ρετροφπολθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων του Διμου Ρετροφπολθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτικοφ Τομζα
Ακθνϊν.
● Αϋ Νοτίου Τομζα (ΝΤ) Ακινασ με ζδρα τθν Καλλικζα και χωρικι αρμοδιότθτα:
Εντόσ των ορίων των Διμων Καλλικζασ και Μοςχάτου-Ταφρου τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Νότιου Τομζα Ακθνϊν.
● Βϋ ΝΤ Ακινασ με ζδρα τον Άγιο Δθμιτριο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων των Διμων Αγίου Δθμθτρίου και Αλίμου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Νότιου Τομζα Ακθνϊν.
● Γϋ ΝΤ Ακινασ με ζδρα τθ Γλυφάδα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Διμων Γλυφάδασ και Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Νότιου Τομζα Ακθνϊν.
● Δϋ ΝΤ Ακινασ με ζδρα τθ Νζα Σμφρνθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
των Διμων Νζασ Σμφρνθσ και Ραλαιοφ Φαλιρου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Νότιου Τομζα Ακθνϊν.
● Αϋ Ανατολικισ Αττικισ με ζδρα τισ Αχαρνζσ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων του Διμου Αχαρνϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ανατολικισ Αττικισ.
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● Βϋ Ανατολικισ Αττικισ με ζδρα τον Άγιο Στζφανο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ
των ορίων των Διμων Διονφςου, Ωρωποφ και τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Βαρνάβα
του Διμου Μαρακϊνοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ανατολικισ Αττικισ.
● Γϋ Ανατολικισ Αττικισ με ζδρα τθ αφινα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων των Διμων αφινασ-Ρικερμίου, Ραλλινθσ και Σπάτων- Αρτζμιδοσ, και
των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Γραμματικοφ, Μαρακϊνα και Νζασ Μάκρθσ του Διμου
Μαρακϊνοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ανατολικισ Αττικισ κακϊσ και εντόσ
των ορίων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Άνδρου.
● Δϋ Ανατολικισ Αττικισ με ζδρα το Κορωπί και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων των Διμων Κρωπίασ, Ραιανίασ, Βάρθσ-Βοφλασ-Βουλιαγμζνθσ και
Μαρκοποφλου-Μεςογαίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ανατολικισ Αττικισ.
● Εϋ Ανατολικισ Αττικισ με ζδρα το Λαφριο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων των Διμων Λαυρεωτικισ και Σαρωνικοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Ανατολικισ Αττικισ.
● Αϋ Δυτικισ Αττικισ με ζδρα τθν Ελευςίνα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων

των

Διμων

Ελευςίνασ,

Μάνδρασ-Ειδυλλίασ

και

Μεγάρων

τθσ

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ Αττικισ.
● Βϋ Δυτικισ Αττικισ με ζδρα τα Άνω Λιόςια και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων των Διμων Φυλισ και Αςπροπφργου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ
Αττικισ.
● Αϋ Ρειραιϊσ με ζδρα τον Ρειραιά και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων του
1ου, 2ου και 3ου Διαμερίςματοσ του Διμου Ρειραιά τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Ρειραιϊσ.
● Βϋ Ρειραιϊσ με ζδρα τον Ρειραιά Εντόσ των ορίων του 4ου και 5ου
Διαμερίςματοσ του Διμου Ρειραιά τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρειραιϊσ και
των Διμων Φδρασ, Αγκιςτρίου, Αίγινασ, Κυκιρων, Ρόρου, Σπετςϊν και
Τροιηθνίασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Νιςων.
● Γϋ Ρειραιϊσ με ζδρα το Κερατςίνι και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων του
Διμου Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρειραιϊσ.
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● Δϋ Ρειραιϊσ με ζδρα τον Κορυδαλλό και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
του Διμου Κορυδαλλοφ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρειραιϊσ.
● Εϋ Ρειραιϊσ με ζδρα τον Άγιο Λωάννθ ζντθ και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων του Διμου Νίκαιασ-Αγίου Λωάννθ ζντθ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Ρειραιϊσ.
● ΣΤϋ Ρειραιϊσ με ζδρα το Ρζραμα και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων του
Διμου Ρεράματοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρειραιϊσ και του Διμου
Σαλαμίνοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Νιςων.
ΡΥΣΥ Βορείου Αιγαίου:
● Λζςβου με ζδρα τθ Μυτιλινθ και Χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λζςβου και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λιμνου.
● Σάμου με ζδρα τθ Σάμο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Σάμου-Λκαρίασ.
● Χίου με ζδρα τθ Χίο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Χίου.
ΡΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου:
● Αϋ Κυκλάδων με ζδρα τθν Ερμοφπολθ Σφρου και Χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Σφρου, Τινου, Μυκόνου και Κζασ-Κφκνου.
● Βϋ Κυκλάδων με ζδρα τθ Νάξο και Χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων Νάξου, Ράρου και Μιλου.
● Γϋ Κυκλάδων με ζδρα τθ Κιρα και Χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κιρασ.
● Αϋ Δωδεκανιςου με ζδρα τθ όδο και Χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων όδου και Καρπάκου.
● Βϋ Δωδεκανιςου με ζδρα τθν Κάλυμνο και Χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των
ορίων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καλφμνου.
● Γϋ Δωδεκανιςου με ζδρα τθν Κω και Χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κω.
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ΡΥΣΥ Κριτθσ:
● Αϋ Θρακλείου με ζδρα το Θράκλειο και Χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
του 1ου, 2ου και 3ου Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ του Διμου Θρακλείου τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου.
● Βϋ Θρακλείου με ζδρα το Θράκλειο και Χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
του 4ου Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ Θρακλείου του Διμου Θρακλείου, τθσ
Δθμοτικισ Ενότθτασ Νζασ Αλικαρναςςοφ του Διμου Θρακλείου και των Διμων
Βιάννου, Μίνωα Ρεδιάδασ και Χερςονιςου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Θρακλείου.
● Γϋ Θρακλείου με ζδρα το Θράκλειο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Τεμζνουσ, Γοργολαΐνθσ και Ραλιανισ του Διμου
Θρακλείου και των Διμων Αρχανϊν-Αςτερουςίων, Γόρτυνασ, Φαιςτοφ και
Μαλεβιηίου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου.
● Λαςικίου με ζδρα τον Άγιο Νικόλαο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων
τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Λαςικίου.
● εκφμνθσ με ζδρα το ζκυμνο και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ εκφμνθσ.
● Χανίων με ζδρα τα Χανιά και χωρικι αρμοδιότθτα: Εντόσ των ορίων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Χανίων.

5.11 Γραφεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
Τα Γραφεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΓΚΑ) αποτελοφν μθ-αυτοτελείσ υπθρεςίεσ εντόσ τθσ
αςφαλιςτικισ περιοχισ ςυγκεκριμζνθσ Τοπικισ Διεφκυνςθσ ςτθν οποία υπάγονται και
υποςτθρίηουν λειτουργικά.
Συνοπτικά οι αρμοδιότθτεσ των ΓΚΑ59 είναι:
α. Θ παραλαβι αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν60 για τθ χοριγθςθ ςυντάξεων και
παροχϊν.

59

Άξζξν 35

60
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β. Θ παραλαβι61 αιτιςεων κεραπείασ, προςφυγϊν και γενικά κάκε ενδίκου μζςου.
γ. Ο χειριςμόσ του Μθτρϊου Αςφαλιςμζνων, του Κοινοφ Μθτρϊου Ειςφερόντων και
του Μθτρϊου Συνταξιοφχων, κακϊσ και των λοιπϊν εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ του eΕΦΚΑ.
δ. Θ πλθροφόρθςθ των ςυναλλαςςομζνων κακϊσ και θ επιμζλεια για τθν φπαρξθ
ενθμερωτικοφ υλικοφ.
ε. Θ τιρθςθ πρωτοκόλλου και αρχείων, θ διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ.
ςτ. Θ πιςτοποίθςθ του χρόνου αςφάλιςθσ62
Τθν τρζχουςα περίοδο τα Γραφεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΓΚΑ) των Τοπικϊν
Διευκφνςεων (Τ.Δ.) ςτισ ΡΥΣΥ είναι:
● Αγιάσ, τθσ Β’ Τ.Δ. Λάριςασ (Λάριςα), ςτθν ΡΥΣΥ Κεςςαλίασ (Σχετικό ΦΕΚ: 3347/τ.
Β/26-07-2021)
● Αίγινασ, τθσ Β’ Τ.Δ. Ρειραιϊσ (Ρειραιά), ςτθν ΡΥΣΥ Αττικισ (Σχετικό ΦΕΚ: 4590/τ.
Β/05-10-2021)
● Αλμυροφ, τθσ Β’ Τ.Δ. Μαγνθςίασ (Βόλοσ),

ςτθν ΡΥΣΥ Κεςςαλίασ (Σχετικό ΦΕΚ:

5365/τ. Β/19-11-2021)
● Αμφνταιου, τθσ Τ.Δ. Φλϊρινασ (Φλϊρινα), ςτθν ΡΥΣΥ Δ. Μακεδονίασ (Σχετικό
ΦΕΚ: 1915/τ. Β/13-05-2021)
● Αμφικλείασ,

τθσ Α’ Τ.Δ. Φκιϊτιδασ (Λαμία), ςτθν ΡΥΣΥ Στερεάσ Ελλάδασ

(Σχετικό ΦΕΚ: 5674/τ.Β/06-12-2021)
● Αμφιλοχίασ, τθσ Β’ Τ.Δ. Αιτωλοακαρνανίασ (Αγρίνιο) ςτθν ΡΥΣΥ Δ. Ελλάδασ,
Ηακφνκου, Κεφαλλθνίασ & Λευκάδασ (Σχετικό ΦΕΚ: 3347/τ.Β/26-07-2021)
● Άνδρου, τθσ Γϋ Τ.Δ. Ανατολικισ Αττικισ (αφινα), ςτθν ΡΥΣΥ Αττικισ (Σχετικό
ΦΕΚ: 3950/τ. Β/26-08-2021)
● Αρκαλοχωρίου, τθσ

Τ.Δ. Βϋ Θρακλείου (Θράκλειο), ςτθν ΡΥΣΥ Κριτθσ (Σχετικό

ΦΕΚ: 1817/τ. Β/29-04-2021)
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● Αρχαγγζλου, τθσ Τ.Δ. Α' Δωδεκανιςου (όδο), ςτθν ΡΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου
(Σχετικό ΦΕΚ: 2998/τ. Β/08-07-2021)
● Αςτακοφ, τθσ Τ.Δ. Αϋ Αιτωλοακαρνανίασ (Μεςολόγγι), ςτθν ΡΥΣΥ Δ. Ελλάδασ,
Ηακφνκου, Κεφαλλθνίασ & Λευκάδασ (Σχετικό ΦΕΚ: 4668/τ. Β/08-10-2021)
● Άςτρουσ (Μελιγοφ), τθσ Τ.Δ. Αρκαδίασ (Τρίπολθ), ςτθν ΡΥΣΥ Ρελοποννιςου
(Σχετικό ΦΕΚ: 1461/τ. Β/02-05-2019)
● Γυκείου, τθσ Τ.Δ. Λακωνίασ (Σπάρτθ), ςτθν ΡΥΣΥ Ρελοποννιςου (Σχετικό ΦΕΚ:
1187/τ. Β/26-03-2021)
● Δεςκάτθσ, τθσ Τ.Δ. Γρεβενϊν (Γρεβενά), ςτθν ΡΥΣΥ Δ. Μακεδονίασ (Σχετικό ΦΕΚ:
3640/τ. Β/06-08-2021)
● Ελαςςόνασ, τθσ Τ.Δ. ΒϋΛάριςασ (Λάριςα), ςτθν ΡΥΣΥ Κεςςαλίασ (Σχετικό ΦΕΚ:
3347/τ. Β/26-07-2021)
● Ελευκεροφπολθσ, τθσ Τ.Δ. Καβάλασ (Καβάλα), ςτθν ΡΥΣΥ Ανατολικισ
Μακεδονίασ & Κράκθσ (Σχετικό ΦΕΚ: 3640/τ. Β/06-08-2021)
● Εφδθλο Λκαρίασ, τθσ Τ.Δ. Σάμου (Σάμοσ) ςτθν ΡΥΣΥ Βορείου Αιγαίου (Σχετικό
ΦΕΚ: 3950/τ. Β/26-08-2021)
● Ηαγοράσ,τθσ Τ.Δ. Βϋ Μαγνθςίασ (Βόλοσ), ςτθν ΡΥΣΥ Κεςςαλίασ (Σχετικό ΦΕΚ:
3320/τ. Β/28-06-2022)
● Λκάκθσ, τθσ Τ.Δ. Κεφαλλθνίασ (Αργοςτόλι), ςτθν ΡΥΣΥ Δ. Ελλάδασ, Ηακφνκου,
Κεφαλλθνίασ & Λευκάδασ (Σχετικό ΦΕΚ: 1817/τ. Β/29-04-2021)
● Λτζασ, τθσ Τ.Δ. Φωκίδασ (Άμφιςςα) ςτθν ΡΥΣΥ Στερεάσ Ελλάδασ (Σχετικό ΦΕΚ:
4744/τ. Β/14-10-2021)
● Καλαβρφτων, τθσ Τ.Δ. Γϋ Αχαϊασ (Αίγιο), ςτθν ΡΥΣΥ Δ. Ελλάδασ, Ηακφνκου,
Κεφαλλθνίασ & Λευκάδασ (Σχετικό ΦΕΚ: 3950/τ. Β/26-08-2021)
● Καλαμπάκασ, τθσ Τ.Δ. Τρικάλων (Τρίκαλα) ςτθν ΡΥΣΥ Κεςςαλίασ (Σχετικό ΦΕΚ:
1915/τ. Β/13-05-2021)
● Καλλονισ τθσ Τ.Δ. Λζςβου (Μυτιλινθ) ςτθν ΡΥΣΥ Βορείου Αιγαίου (Σχετικό ΦΕΚ:
4680/τ. Β/11-10-2021)
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● Καρλόβαςι Σάμου τθσ Τ.Δ. Σάμου (Σάμο) ςτθν ΡΥΣΥ Βορείου Αιγαίου (Σχετικό
ΦΕΚ: 3950/τ. Β/26-08-2021)
● Καρπάκου τθσ Τ.Δ. Α' Δωδεκανιςου (όδο) ςτθν ΡΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου (Σχετικό
ΦΕΚ: 2998/τ. Β/08-07-2021)
● Κάτω Αχαΐασ τθσ Τ.Δ. Βϋ Αχαΐασ (Ράτρα) ςτθν ΡΥΣΥ Δ. Ελλάδασ, Ηακφνκου,
Κεφαλλθνίασ & Λευκάδασ (Σχετικό ΦΕΚ: 5835/τ. Β/15-12-2021)
● Κάτω Νευροκοπίου τθσ

Τ.Δ. Δράμασ (Δράμα), ςτθν

ΡΥΣΥ Ανατολικισ

Μακεδονίασ & Κράκθσ (Σχετικό ΦΕΚ: 3598/τ. Β/06-08-2021)
● Κόνιτςασ τθσ Τ.Δ. e-ΕΦΚΑ Βϋ Λωαννίνων με ζδρα τα Λωάννινα ςτθν ΡΥΣΥ Θπείρου
& Κζρκυρασ (Σχετικό ΦΕΚ: 5379/τ. Β/19-11-2021)
● Κρεςτζνων τθσ Τ.Δ. Αϋ Θλείασ με ζδρα τον Ρφργο ςτθν ΡΥΣΥ Δ. Ελλάδασ,
Ηακφνκου, Κεφαλλθνίασ & Λευκάδασ (Σχετικό ΦΕΚ: 4584/τ. Β/05-10-2021)
● Λαγκαδά τθσ Τ.Δ. Κϋ Κεςςαλονίκθσ (Νεάπολθ) ςτθν ΡΥΣΥ Κεντρικισ Μακεδονίασ
(Σχετικό ΦΕΚ: 21/τ. Β/07-01-2022)
● Λεχαινϊν τθσ Τ.Δ. Βϋ Θλείασ (Αμαλιάδα) ςτθν ΡΥΣΥ Δ. Ελλάδασ, Ηακφνκου,
Κεφαλλθνίασ & Λευκάδασ (Σχετικό ΦΕΚ: 4452/τ. Β/29-09-2021)
● Λεωνίδιο τθσ Τ.Δ. Αρκαδίασ (Τρίπολθ) ςτθν ΡΥΣΥ Ρελοποννιςου (Σχετικό ΦΕΚ:
1461/τ. Β/02-05-2019)
● Λιμεναρίων Κάςου τθσ Τ.Δ. Καβάλασ (Καβάλα) ςτθν ΡΥΣΥ Ανατολικισ
Μακεδονίασ & Κράκθσ (Σχετικό ΦΕΚ: 4668/τ. Β/08-10-2021)
● Μακρακϊμθσ τθσ Τ.Δ. Αϋ Φκιϊτιδασ (Λαμία) ςτθν ΡΥΣΥ

Στερεάσ

Ελλάδασ

(Σχετικό ΦΕΚ: 5674/τ. Β/06-12-2021)
● Μαντουδίου τθσ Τ.Δ. e-ΕΦΚΑ Βϋ Εφβοιασ (Λςτιαία) ςτθν ΡΥΣΥ Στερεάσ Ελλάδασ
(Σχετικό ΦΕΚ: 4668/τ. Β/08-10-2021)
● Ματαράγκασ τθσ Τ.Δ. Καρδίτςασ (Καρδίτςα) ςτθν ΡΥΣΥ Κεςςαλίασ (Σχετικό ΦΕΚ:
4668/τ. Β/08-10-2021)
● Μετςόβου τθσ Τ.Δ. e-ΕΦΚΑ Βϋ Λωαννίνων (Λωάννινα) ςτθν ΡΥΣΥ

Θπείρου

Κζρκυρασ (Σχετικό ΦΕΚ: 5379/τ. Β/19-11-2021)
myEFKAlive

Σελίδα 76 από 258

&

● Μοιρϊν τθσ Τ.Δ. Γϋ Θρακλείου (Θράκλειο) ςτθν ΡΥΣΥ Κριτθσ (Σχετικό ΦΕΚ:
4208/τ. Β/13-09-2021)
● Μολάων τθσ Τ.Δ. Λακωνίασ (Σπάρτθ) ςτθν ΡΥΣΥ Ρελοποννιςου (Σχετικό ΦΕΚ:
1187/τ. Β/26-03-2021)
● Νεάπολθσ τθσ Τ.Δ. Λακωνίασ (Σπάρτθ) ςτθν ΡΥΣΥ Ρελοποννιςου (Σχετικό ΦΕΚ:
1187/τ. Β/26-03-2021)
● Νζασ Μθχανιϊνασ τθσ Τ.Δ. Δ' Κεςςαλονίκθσ (Κεςςαλονίκθ) ςτθν ΡΥΣΥ
Κεντρικισ Μακεδονίασ (Σχετικό ΦΕΚ: 629/τ. Β/14-02-2022)
● Ραραμυκιάσ τθσ

Τ.Δ. Κεςπρωτίασ (Θγουμενίτςα) ςτθν ΡΥΣΥ Θπείρου &

Κζρκυρασ (Σχετικό ΦΕΚ: 6115/τ. Β/31-12-2020)
● Ράργασ τθσ Τ.Δ. Ρρζβεηασ (Ρρζβεηα) ςτθν ΡΥΣΥ Θπείρου & Κζρκυρασ (Σχετικό
ΦΕΚ: 3347/τ. Β/26-07-2021)
● Ράτμου τθσ Τ.Δ. Β Δωδεκανιςου (Κάλυμνο) ςτθν ΡΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου (Σχετικό
ΦΕΚ: 3640/τ. Β/06-08-2021)
● Ρφλθσ τθσ Τ.Δ. Τρικάλων (Τρίκαλα) ςτθν ΡΥΣΥ Κεςςαλίασ (Σχετικό ΦΕΚ: 1915/τ.
Β/13-05-2021)
● Ρφλου τθσ Τ.Δ. Αϋ Μεςςθνίασ (Καλαμάτα) ςτθν ΡΥΣΥ Ρελοποννιςου (Σχετικό
ΦΕΚ: 1955/τ. Β/15-05-2021)
● Σκφδρασ τθσ Τ.Δ. Αϋ Ρζλλασ (Ζδεςςα)

ςτθν

ΡΥΣΥ Κεντρικισ Μακεδονίασ

(Σχετικό ΦΕΚ: 4590/τ. Β/05-10-2021)
● Σουφλίου τθσ Τ.Δ. Β Ζβρου (Διδυμότειχο) ςτθν ΡΥΣΥ Ανατολικισ Μακεδονίασ
& Κράκθσ (Σχετικό ΦΕΚ: 3990/τ. Β/30-08-2021
● Σταυροφ τθσ Τ.Δ. Κϋ Κεςςαλονίκθσ (Νεάπολθ) ςτθν ΡΥΣΥ Κεντρικισ Μακεδονίασ
(Σχετικό ΦΕΚ: 5365/τ. Β/19-11-2021)
● Τρόπαια τθσ Τ.Δ. Αρκαδίασ (Τρίπολθ) ςτθν ΡΥΣΥ Ρελοποννιςου (Σχετικό ΦΕΚ:
1461/τ. Β/02-05-2019)
● Φαρκαδόνασ τθσ Τ.Δ. Τρικάλων (Τρίκαλα) ςτθν

ΡΥΣΥ

Κεςςαλίασ

(Σχετικό

ΦΕΚ: 1915/τ. Β/13-05-2021)
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● Φαρςάλων τθσ Τ.Δ. Βϋ Λάριςασ (Λάριςα) ςτθν ΡΥΣΥ Κεςςαλίασ (Σχετικό ΦΕΚ:
3347/τ. Β/26-07-2021)
● Φερϊν, τθσ Τ.Δ. Αϋ Εβρου (Αλεξανδροφπολθ) ςτθν ΡΥΣΥ Ανατολικισ Μακεδονίασ
& Κράκθσ (Σχετικό ΦΕΚ: 3990/τ. Β/30-08-2021)
● Φιλιππιάδασ, τθσ Τ.Δ. Ρρζβεηασ (Ρρζβεηα) ςτθν

ΡΥΣΥ Θπείρου & Κζρκυρασ

(Σχετικό ΦΕΚ: 3347/τ. Β/26-07-2021)
● Χρυςοφπολθσ, τθσ Τ.Δ. Καβάλασ (Καβάλα) ςτθν ΡΥΣΥ Ανατολικισ Μακεδονίασ &
Κράκθσ (Σχετικό ΦΕΚ: 3640/τ. Β/06-08-2021)
● Ωρωποφ, τθσ Τ.Δ. Βϋ Ανατολικισ Αττικισ (Άγιοσ Στζφανοσ), ςτθν ΡΥΣΥ Αττικισ
(Σχετικό ΦΕΚ: 5348/τ. Β/17-11-2021)
Στα ανωτζρω Γ.Κ.Α. αναμζνεται να προςτεκοφν και όςα εκκρεμεί θ ςφςταςι τουσ όπωσ
Αγίου Κιρυκου, Τυρνάβου, Σερβίων, Σιάτιςτασ, Γαςτοφνθσ κ.α.

5.12 Αποκεντρωμζνα Τμιματα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
Στο οργανόγραμμα του e-ΕΦΚΑ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, προβλζπονται τα
ακόλουκα Αποκεντρωμζνα Τμιματα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (αλφαβθτικά) τθσ
αντίςτοιχθσ Τοπικισ Διεφκυνςθσ (ΤΔ):
● Αξιοφπολθσ, τθσ Τ.Δ. Κιλκίσ (Κιλκίσ), ςτθν ΡΥΣΥ Κεντρικισ Μακεδονίασ
● Άργουσ (Α), τθσ Τ.Δ. Αργολίδασ (Ναφπλιο), ςτθν ΡΥΣΥ Ρελοποννιςου
● Αριδαίασ, τθσ Αϋ Τ.Δ. Ρζλλασ (Ζδεςςα), ςτθν ΡΥΣΥ Κεντρικισ Μακεδονίασ
● Θάςου, (Λιμζνα Κάςου, τθσ Τ.Δ. Καβάλασ (Καβάλα), ςτθν ΡΥΣΥ Ανατολικισ
Μακεδονίασ και Κράκθσ
● Ιεράπετρασ (Α), τθσ Τ.Δ. Λαςικίου (Άγιοσ Νικόλαοσ), ςτθν ΡΥΣΥ Κριτθσ
● Καμινίων, τθσ Βϋ Τ.Δ. Ρειραιϊσ (Ρειραιάσ), ςτθν ΡΥΣΥ Αττικισ
● Καρφςτου (Β), τθσ Γϋ Τ.Δ. Εφβοιασ, ςτθν ΡΥΣΥ Στερεάσ Ελλάδασ
● Κρανιδίου (Β), τθσ Τ.Δ. Αργολίδασ (Ναφπλιο), ςτθν ΡΥΣΥ Ρελοποννιςου
● Κφμθσ (Α), τθσ Γϋ Τ.Δ. Εφβοιασ, ςτθν ΡΥΣΥ Στερεάσ Ελλάδασ
● Λζρου, τθσ Βϋ Τ.Δ. Δωδεκανιςου (Κάλυμνοσ), ςτθν ΡΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου
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● Λιμνου (Μφρινα), τθσ Τ.Δ. Λζςβου (Μυτιλινθ), ςτθν ΡΥΣΥ Βορείου Αιγαίου
● Μεγαλόπολθσ, τθσ Τ.Δ. Αρκαδίασ (Τρίπολθ), ςτθν ΡΥΣΥ Ρελοποννιςου
● Μεγάρων, τθσ Αϋ Τ.Δ. Δυτικισ Αττικισ (Ελευςίνα), ςτθν ΡΥΣΥ Αττικισ
● Μυκόνου (Α), τθσ Αϋ Τ.Δ. Κυκλάδων (Ερμοφπολθ Σφρου), ςτθν ΡΥΣΥ Νοτίου
Αιγαίου
● Νάουςασ, τθσ Αϋ Τ.Δ. Θμακίασ (Βζροια). ςτθν ΡΥΣΥ Κεντρικισ Μακεδονίασ
● Νζων Μουδανιϊν, τθσ Τ.Δ. Χαλκιδικισ (Ρολφγυροσ),

ςτθν ΡΥΣΥ Κεντρικισ

Μακεδονίασ
● Νιγρίτασ, τθσ Τ.Δ. Σερρϊν (Σζρρεσ), ςτθν ΡΥΣΥ Κεντρικισ Μακεδονίασ
● Οινοφφτων, τθσ Τ.Δ. Βϋ Βοιωτίασ (Κιβα), ςτθν ΡΥΣΥ Στερεάσ Ελλάδασ
● Ορεςτιάδασ, τθσ Βϋ Τ.Δ. Ζβρου (Διδυμότειχο), ςτθν ΡΥΣΥ Ανατολικισ
Μακεδονίασ και Κράκθσ
● Ράρου, τθσ Βϋ Τ.Δ. Κυκλάδων (Νάξοσ), ςτθν ΡΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου
● Σθτείασ (Β), τθσ Τ.Δ. Λαςικίου (Άγιοσ Νικόλαοσ), ςτθν ΡΥΣΥ Κριτθσ
● Σιδθροκάςτρου, τθσ Τ.Δ. Σερρϊν (Σζρρεσ), ςτθν ΡΥΣΥ Κεντρικισ Μακεδονίασ
● Σκιάκου (Α), τθσ Βϋ Τ.Δ. Μαγνθςίασ (Βόλοσ), ςτθν ΡΥΣΥ Κεςςαλίασ
● Σκοπζλου (Β), τθσ Βϋ Τ.Δ. Μαγνθςίασ (Βόλοσ), ςτθν ΡΥΣΥ Κεςςαλίασ
● Σπάτων, τθσ Γϋ Τ.Δ. Ανατολικισ Αττικισ (αφινα), ςτθν ΡΥΣΥ Αττικισ
● Τινου (Β), τθσ Αϋ Τ.Δ. Κυκλάδων (Ερμοφπολθ Σφρου), ςτθν ΡΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου

Αναλυτικά63 οι αρμοδιότθτεσ ςε κάκε Αποκεντρωμζνο Τμιμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
είναι:
● Θ παραλαβι των αιτιςεων και των δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθν
ζκδοςθ κφριασ ςφνταξθσ, ςυντάξεων αναπθρίασ, τθ χοριγθςθ επιδομάτων
αςκζνειασ, απολφτου αναπθρίασ, εξωιδρυματικοφ, μθτρότθτασ και των λοιπϊν

63

myEFKAlive

Άξζξν 34 παξ 13 ππ δ
Σελίδα 79 από 258

παροχϊν

(εξόδων

καταςκθνϊςεων,

επιδομάτων

ανεργίασ,

δϊρου

εφθμεριδοπωλϊν, προςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν, κ.λπ.).
● Θ ςυμπλιρωςθ και αποςτολι ςτισ αρμόδιεσ Γενικζσ Διευκφνςεισ των
Απογραφικϊν Δελτίων Συνταξιοδότθςθσ (ΑΔΣ) και των Απογραφικϊν Δελτίων
Ραροχϊν (ΑΔΡ).
● Ο ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν των αιτθμάτων ςυνταξιοδότθςθσ και παροχϊν και θ
πραγματοποίθςθ των απαιτοφμενων ενεργειϊν για τθν ζκδοςθ ςυντάξεων και τθ
χοριγθςθ παροχϊν κακϊσ και τθν πιςτοποίθςθ χρόνου αςφάλιςθσ.
● Ο χειριςμόσ του Μθτρϊου Αςφαλιςμζνων, του Κοινοφ Μθτρϊου Ειςφερόντων,
του Μθτρϊου Συνταξιοφχων κακϊσ και των λοιπϊν εφαρμογϊν πλθροφορικισ.
● Ο ζλεγχοσ για τθν φπαρξθ Αρικμοφ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΑΜΚΑ), θ
μζριμνα για τθ χοριγθςθ ΑΜΚΑ και θ χριςθ τθσ εφαρμογισ για τθν ειςαγωγι,
μεταβολι και αναηιτθςθ ςτοιχείων των αςφαλιςμζνων για τθ χοριγθςθ του
ΑΜΚΑ.
● Θ ζκδοςθ τθσ αςφαλιςτικισ ταυτότθτασ, θ ζκδοςθ και θ αντικατάςταςθ
βιβλιαρίων υγείασ, κακϊσ και θ ζκδοςθ Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ
Αςκενείασ (ΕΚΑΑ).
● Θ χοριγθςθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ, αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και πάςθσ
φφςεωσ βεβαιϊςεων και πιςτοποιθτικϊν.
● Θ ψθφιοποίθςθ του αςφαλιςτικοφ ιςτορικοφ των αςφαλιςμζνων, το οποίο
βρίςκεται ςε φυςικι μορφι κακϊσ και θ διαρκισ ενθμζρωςθ του Αρχείου
Αςφαλιςτικοφ Βίου με κάκε είδουσ μεταβολζσ.
● Ο χειριςμόσ και θ εξζταςθ αιτθμάτων και κεμάτων υπαγωγισ ςτθν αςφάλιςθ
ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία κακϊσ και θ λιψθ όλων των
νόμιμων μζτρων για τθν αυτεπάγγελτθ υπαγωγι ςτθν αςφάλιςθ.
● Ο προςδιοριςμόσ και θ καταγραφι των αναγκϊν ενθμζρωςθσ Δθμοςίων,
Λδιωτικϊν Φορζων και Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων ςε κζματα που αφοροφν ςτθν
Κοινωνικι Αςφάλιςθ.
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● Ο χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν ςτο προςωπικό και ςτισ μετακινιςεισ
του προςωπικοφ, κακϊσ και θ μζριμνα για τθν τιρθςθ του ωραρίου εργαςίασ.
● Θ μζριμνα για τον ζλεγχο του προςωπικοφ που απουςιάηει για λόγουσ υγείασ.
● Ο προςδιοριςμόσ των αναγκϊν ςε αναλϊςιμα υλικά, θ παραλαβι τουσ από τθν
Τοπικι Διεφκυνςθ κακϊσ και θ διαχείριςι τουσ.
● Θ διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ, κακϊσ και θ τιρθςθ του πρωτοκόλλου και του
αρχείου τθσ Διεφκυνςθσ.
● Θ βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και θ επικφρωςθ αντιγράφων όπου
αυτό προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία.
● Θ πλθροφόρθςθ των ςυναλλαςςόμενων κακϊσ και θ επιμζλεια για τθν φπαρξθ
ενθμερωτικοφ υλικοφ.
● Θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ κατ’ οίκον Φροντίδασ Συνταξιοφχων.
● Θ παραλαβι και θ διαβίβαςθ ςτθν αρμόδια Τοπικι Διεφκυνςθ αιτιςεων
κεραπείασ, ενςτάςεων, προςφυγϊν και γενικά κάκε ενδίκου μζςου για κζματα
αρμοδιότθτασ του Τμιματοσ.
● Θ ζκδοςθ αποφάςεων υπαγωγισ ι μθ ςτθν αςφάλιςθ, παροχϊν ςε χριμα και ο
χειριςμόσ κεμάτων εκκακάριςθσ ςυντάξεων ςε ςυνεργαςία με τον Ρροϊςτάμενο
τθσ Τοπικισ Διεφκυνςθσ»

5.13 Μεταφορζσ αρμοδιοτιτων
Επιςθμαίνεται ότι με απόφαςθ του Διοικθτι του e-Ε.Φ.Κ.Α., θ οποία εκδίδεται
φςτερα από γνϊμθ του Δ.Σ. του Φορζα, μποροφν να ςυγχωνεφονται Υπθρεςιακζσ
Μονάδεσ (Τοπικζσ Διευκφνςεισ) και να μεταφζρονται αρμοδιότθτεσ μεταξφ τουσ, ζωσ τθ
δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων για τθν
ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τουσ. Για το λόγο αυτό ςυςτινεται να γίνεται
ζλεγχοσ πριν τθν αποςτολι μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, αλλθλογραφίασ,
εγκυκλίων κλπ.
Επίςθσ πζραν τθσ μεταφοράσ αρμοδιοτιτων, που μπορεί να τροποποιοφν ζμμεςα
το οργανόγραμμα του e-ΕΦΚΑ, όπωσ αποτυπϊνεται βάςει του ΡΔ 8/2019, υπάρχουν και
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προςκικεσ ι τροποποιιςεισ όπωσ θ προςκικθ αρμοδιότθτασ ςτθ Διεφκυνςθ Β'
Απονομισ Συντάξεων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. (ΦΕΚ 2103 Β/284-2022) που αφορά ςτθν ζκδοςθ αποφάςεων καταβολισ τθσ εφάπαξ αποηθμίωςθσ ςε
ναυτικοφσ.
Διευκρινίηεται ότι64 το ςφνολο των υπθρεςιϊν των πρϊθν Φορζων Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ οι οποίοι εντάχκθκαν ςτον e-ΕΦΚΑ (ΛΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΡ-ΜΜΕ,
ΤΑΥΤΕΚΩ) ζχουν καταργθκεί. Στθ κζςθ τουσ ζχουν ςυςτακεί Τοπικζσ Διευκφνςεισ, οι
αρμοδιότθτεσ των οποίων περιγράφονται ςτο άρκρο 34 του ΡΔ 8/2019 (Αϋ 8). Οι
αρμοδιότθτεσ που περιγράφονται ςτουσ Οργανιςμοφσ των πρϊθν Φορζων Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ δεν ιςχφουν πλζον.
Σαν ςυνζπεια των ανωτζρω, οι Αποφάςεισ Διοικθτι που είχαν εκδοκεί και
αφοροφςαν ςυγχωνεφςεισ και μεταφορζσ αρμοδιοτιτων ςε Ρεριφερειακά και Τοπικά
Υποκαταςτιματα Μιςκωτϊν, από Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ και Τμιματα Μθ
Μιςκωτϊν, από Ρεριφερειακά Τμιματα Αγροτϊν, Ρεριφερειακά Γραφεία και Τμιματα
Μθχανικϊν, Ρεριφερειακά Γραφεία και Τμιμα Υγειονομικϊν δεν ιςχφουν πλζον αφοφ
οι υπθρεςίεσ τισ οποίεσ αφοροφςαν ζχουν καταργθκεί με Υπουργικζσ Αποφάςεισ.
Λςχφουν μόνο οι αποφάςεισ ςτισ οποίεσ γίνεται αναφορά ςε Τοπικζσ Διευκφνςεισ.
Πλεσ οι υπθρεςίεσ του e-ΕΦΚΑ είναι υποχρεωμζνεσ να εξυπθρετοφν όλουσ τουσ
αςφαλιςμζνουσ του Φορζα ομοίωσ, ςε οποιοδιποτε κακεςτϊσ αςφάλιςθσ και παροχϊν
και αν υπάγονται και να αποδζχονται τισ αιτιςεισ τουσ. Στισ περιπτϊςεισ που θ τελικι
απόφαςθ δεν εκδίδεται ςτθν Τοπικι Διεφκυνςθ που επιςκζπτεται ο πολίτθσ αλλά ςε
άλλθ υπθρεςία, θ Τοπικι Διεφκυνςθ είναι και πάλι υποχρεωμζνθ να παραλάβει το
αίτθμα και να το προωκιςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΡΔ
8/2019 και του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν. 2690/1999 όπωσ ζχει τροποποιθκεί
και ιςχφει).
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5.14 Διαδικαςία αναηιτθςθσ αρμοδιότθτασ και ςτοιχείων επικοινωνίασ
των οργανικϊν μονάδων
Δεδομζνου του μεγάλου μεγζκουσ του οργανογράμματοσ του φορζα, που πολλοί
χαρακτθρίηουν “δαιδαλϊδεσ”, όταν προκφπτει κάποιο κζμα, το οποίο δεν
υποςτθρίηεται από κάποιο πλθροφοριακό ςφςτθμα, τότε θ αναηιτθςθ ςυνίςταται να
γίνεται με τον ακόλουκο τρόπο:
α) Από το ΡΔ 8 / 2019 ελζγχουμε αν το κζμα αφορά ςε γεωγραφικι αρμοδιότθτα
ι ςε αρμοδιότθτα που αφορά επιτελικζσ υπθρεςίεσ. Εφόςον αφορά ςε γεωγραφικι
αρμοδιότθτα ελζγχουμε από το intranet του φορζα (επιλογι χωρικζσ αρμοδιότθτεσ) και
αντλοφμε τον ςχετικό πίνακα ςε αρχείο μορφισ xls ι xlsx, τθν κωδικοποίθςθ των
χωρικϊν διευκφνςεων και τισ αρμοδιότθτεσ απονομισ ςυντάξεων. Επίςθσ ςτο intranet
υπάρχει και εργαλείο-εφαρμογι αναηιτθςθσ τθσ αρμόδιασ Τοπικισ Διεφκυνςθσ.
Επίςθσ ελζγχουμε τθν αρμοδιότθτα με βάςθ το ΡΔ 8/2019 αλλά και τυχόν
μεταφορά τθσ εν λόγω αρμοδιότθτασ ςε άλλθ οργανικι μονάδα κακϊσ και τυχόν
οδθγίεσ που ζχουν δοκεί με ζγγραφο του φορζα (εγκφκλιο, διευκρινιςτικό ζγγραφο
κλπ).
Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ςφμφωνα με το ενθμερωτικό ζγγραφο 34300/24-1-22
θ αρμοδιότθτα εξυπθρζτθςθσ αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων του π. ΕΤΑΑ και π.
ΕΤΑΡ-ΜΜΕ για κζματα Ραροχϊν ςε είδοσ, κατανζμεται ςτα Τμιματα Μθτρϊου των
Τοπικϊν Διευκφνςεων του e-ΕΦΚΑ που ζχουν τθν αρμοδιότθτα (α) Χοριγθςθσ
παράταςθσ τθσ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ των άμεςα αςφαλιςμζνων και ςυνταξιοφχων,
κακϊσ και των προςτατευόμενων μελϊν τουσ και ζκδοςθ ςχετικϊν βεβαιϊςεων και (β)
Χοριγθςθσ Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκενείασ (Ε.Κ.Α.Α.), ςτισ περιπτϊςεισ που
δεν είναι δυνατό να ολοκλθρωκεί θλεκτρονικά.
β) Από το intranet του Φορζα μποροφμε να αναηθτιςουμε τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ οργανικισ μονάδασ, ςτα οποία
περιλαμβάνεται και ο λογαριαςμόσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.

5.15 Ανκρϊπινο Δυναμικό
Το οργανόγραμμα του Φορζα προβλζπει περιςςότερεσ από 8500 κζςεισ εργαςίασ
εκ των οποίων το 45% αφορά ςε πτυχιοφχουσ (επιπζδου 6 ςφμφωνα με το Εκνικό
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Ρλαίςιο προςόντων) και προβλζπει ότι “με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο κζνωςθ κάκε
οργανικισ κζςθσ δθμοςίου δικαίου και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου
χρόνου υπαλλιλων κατθγορίασ / εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΔΕ αυτι μετατρζπεται ςε
αντίςτοιχθ οργανικι κζςθ δθμοςίου δικαίου κατθγορίασ ΠΕ ι ΣΕ ζτςι ϊςτε οι
υπθρετοφντεσ κατθγορίασ ΔΕ να μθν υπερβαίνουν το ζνα τρίτο (1/3) του ςυνόλου των
υπθρετοφντων ςτο Φορζα.”
Με βάςθ τα ανωτζρω και ςφμφωνα με τα επίπεδα του Εκνικοφ Ρλαιςίου
Ρροςόντων65 ο φορζασ ςτοχεφει το ανκρϊπινο δυναμικό να πλθροί τα ακόλουκα:
● Να διακζτει προχωρθμζνεσ γνϊςεισ ςε ζνα πεδίο εργαςίασ ι ςπουδισ, οι οποίεσ
ςυνεπάγονται κριτικι κατανόθςθ κεωριϊν και αρχϊν.
● Να κατζχει προχωρθμζνεσ δεξιότθτεσ και να ζχει τθ δυνατότθτα να αποδείξει
τθν απαιτοφμενθ δεξιοτεχνία και καινοτομία για τθν επίλυςθ ςφνκετων και
απρόβλεπτων προβλθμάτων ςε εξειδικευμζνο πεδίο εργαςίασ ι ςπουδισ.
● Να μπορεί να διαχειρίηεται ςφνκετεσ τεχνικζσ ι επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ
ι ςχζδια εργαςίασ, με ανάλθψθ ευκφνθσ για τθ λιψθ αποφάςεων ςε
απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργαςίασ ι ςπουδισ. Να αναλαμβάνει τθν ευκφνθ
για τθ διαχείριςθ τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ ατόμων και ομάδων.

5.16 Αναγκαιότθτα ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ και ςυνκικεσ
Θ μελζτθ66 του ελλθνικοφ δθμόςιου ςυςτιματοσ ςυντάξεων, ςτο πλαίςιο τθσ
ανάπτυξθσ κοινωνικισ πολιτικισ, διαπιςτϊνει τον ζντονο κατακερματιςμό του
ςυςτιματοσ, που εςτιάηεται ςτθν αποςπαςματικι ανάπτυξι του και ςτισ πιζςεισ
ςυνδικαλιςτικϊν και επαγγελματικϊν οργανϊςεων. Βαςικό χαρακτθριςτικό ιταν θ
εκτεταμζνθ πολυνομία, οι κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και ο διαφορετικόσ τρόποσ
αντιμετϊπιςθσ όμοιων περιπτϊςεων. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι “οι προχποκζςεισ
ςυνταξιοδότθςθσ (χρόνοσ αςφάλιςθσ και όρια θλικίασ), τα ποςοςτά αναπλιρωςθσ, οι
κατϊτατεσ ςυντάξεισ, οι αςφαλιςτικζσ και εργοδοτικζσ ειςφορζσ, οι κοινωνικοί πόροι
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Μειέηε Δπηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηελ
πξφηαζε ελφο λένπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (ΤΑ 37564/Γ910327/21.8.2015) ε νπνία ζηνλ ηχπν εκθαλίδεηαη σο
“Δπηηξνπή νθψλ”
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(καταργθκζντεσ ι υπό κατάργθςθ) και θ κρατικι χρθματοδότθςθ διαφζρουν τόςο
μεταξφ των ταμείων όςο και μεταξφ αςφαλιςμζνων ςτο ίδιο ταμείο.”
Το πόριςμα τθσ “επιτροπισ ςοφϊν” ιταν καταπζλτθσ για το αςφαλιςτικό
ςφςτθμα: “Το ελλθνικό ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα δεν είναι βιϊςιμο”!
Ζτςι οδθγοφμαςτε ςτο 2017 που ξεκινά το νζο αςφαλιςτικό με ζναν Φορζα Κφριασ
Αςφάλιςθσ (τον ΕΦΚΑ) και ζναν Φορζα Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Ραροχϊν
(το ΕΤΕΑΕΡ). Το Υπουργείο αναφζρει το 2016 ότι “Οι 41 φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
με εκατοντάδεσ κλάδουσ και υποομάδεσ μειϊνονται ςε δφο (ΕΦΚΑ και ΕΣΕΑΕΠ) με
κοινοφσ κανόνεσ ειςφορϊν και παροχϊν και κατάργθςθ των όποιων προνομιακϊν
κοινωνικϊν πόρων ϊςτε να επζλκει κοινωνικι δικαιοςφνθ και ιςότθτα ςτθν κοινωνικι
αςφάλιςθσ.”. Βαςικόσ ςτόχοσ θ βιωςιμότθτα του ςυςτιματοσ, ο οποίοσ τίκεται ςε μια
τεχνολογικά εξελιγμζνθ εποχι και απαιτεί εξειδίκευςθ και επιςτθμονικι μελζτθ για τθ
λιψθ αποφάςεων.

5.17 Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ και Εξυπθρζτθςθ - Ιδιαιτερότθτεσ
Ππωσ αναφζρεται και ςτθν αιτιολογικι ζκκεςθ που δρομολόγθςε τθ δθμιουργία
του e-ΕΦΚΑ το 2020, ςτα βαςικά οφζλθ του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ του
ςυςτιματοσ περιλαμβάνονται:
● Θ δυνατότθτα διαδικτυακισ πρόςβαςθσ του πολίτθ ςε ψθφιακζσ υπθρεςίεσ,
● Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ διαδικαςίασ απονομισ ςφνταξθσ και θ
μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι ςφνταξθ
● Θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ζκδοςθσ βεβαιϊςεων και πιςτοποιθτικϊν,
● Θ διαλειτουργικότθτα των ςυςτθμάτων με ςεβαςμό ςτθ διαςφάλιςθ τθσ
ανωνυμίασ και τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων,
● Το ψθφιακό ςφςτθμα αςφαλιςτικισ ιςτορίασ ΑΤΛΑΣ,
● Θ προςαρμογι ςτισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ και τισ προβλζψεισ τθσ νομοκεςίασ
● Θ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ και βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ του πολίτθ
μζςα από τθν απλοφςτευςθ και αποτελεςματικότθτα των διαδικαςιϊν
Ραράλλθλα όμωσ ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ ςυνεπάγεται και τθν αντίςτοιχου
επιπζδου εξυπθρζτθςθ από το προςωπικό. Να αποκτιςει δθλαδι γνϊςεισ, ψθφιακζσ
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δεξιότθτεσ αλλά και τθν κουλτοφρα τθσ νζασ ψθφιακισ εποχισ. Νζεσ ψθφιακζσ
υπθρεςίεσ εντάςςονται και κα εντάςςονται ςτισ παρεχόμενεσ από το φορζα υπθρεςίεσ
μζςω του διαδικτφου και το προςωπικό οφείλει μπορεί να προςαρμόηεται ςτισ νζεσ
ςυνκικεσ.

6 Θεςμικό Ρλαίςιο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (Ν. 4727/2020)
υγγραφζασ: Βαςιλικι Σηοβλά

6.1 Αναφορά και ανάλυςθ του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου (Ν.
4727/2020)
Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ κεςμοκετικθκε ο
Νόμοσ 4727/2020 «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ
Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ
διατάξεισ», ο οποίοσ ζχει ςτόχο τθ ςφνταξθ ενόσ μοναδικοφ, ενιαίου νομοκετικοφ
κειμζνου με αντικείμενο τθ ρφκμιςθ κεμάτων ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ ςτο δθμόςιο
τομζα.
Στον Νόμο 4727/2020 ςυγκεντρϊνονται και επικαιροποιοφνται πάνω από 120
διατάξεισ από διάςπαρτα νομοκετιματα τουλάχιςτον 15 ετϊν, ενϊ προςτίκενται και
νζεσ διατάξεισ προκειμζνου να ςυγκροτθκεί θ απαραίτθτθ κεςμικι και νομοκετικι
βάςθ πάνω ςτθν οποία κα εξελιχκεί το Ψθφιακό Κράτοσ τθν επόμενθ δεκαετία.
Ο Νόμοσ 4727/2020 επιδιϊκει να εξυπθρετιςει τουσ ςτόχουσ τθσ καλισ
νομοκζτθςθσ, προκειμζνου τόςο οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ όςο και οι δθμόςιοι
υπάλλθλοι να μθν χρειάηεται να ανατρζχουν ςε μια πανςπερμία διατάξεων και
παράλλθλα να εξοπλίςει το Κράτοσ, προκειμζνου αυτό να είναι ςε κζςθ να
προςαρμόηεται

ςτισ

ταχζωσ

εξελιςςόμενεσ

και

πολλζσ

φορζσ

φαινομενικά

αντικρουόμενεσ, τεχνολογικζσ και κοινωνικζσ εξελίξεισ και να αποτελζςει επιταχυντι
των εξελίξεων αυτϊν τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα, προςτατεφοντασ
παράλλθλα το δθμόςιο ςυμφζρον.
Με τισ ρυκμίςεισ του Ν. 4727/2020 επιτυγχάνεται θ μείωςθ των διοικθτικϊν
επιβαρφνςεων για πολίτεσ και επιχειριςεισ κακϊσ ρυκμίηεται θ θλεκτρονικι
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επικοινωνία και ςυναλλαγι μεταξφ των φορζων του δθμόςιου τομζα. Θ προαγωγι τθσ
θλεκτρονικισ επικοινωνίασ και ανταλλαγισ εγγράφων αποςκοπεί ςτθ μείωςθ του
λειτουργικοφ κόςτουσ των φορζων του δθμόςιου τομζα (διακίνθςθ ζγχαρτων
εγγράφων, κόςτοσ αναπαραγωγισ εγγράφων κ.λπ.). Θ άμεςθ θλεκτρονικι επικοινωνία
μεταξφ των χειριςτϊν μιασ διοικθτικισ διαδικαςίασ μειϊνει τον απαιτοφμενο χρόνο για
τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, απελευκερϊνοντασ κατ’ αυτό τον τρόπο πόρουσ για
τθ δθμόςια διοίκθςθ. Οι ρυκμίςεισ του νόμου εδραιϊνουν και ενιςχφουν τα δικαιϊματα
των προςϊπων κακϊσ κακίςταται δυνατι θ άςκθςθ δικαιωμάτων, όπωσ το δικαίωμα
πρόςβαςθσ ςτα διοικθτικά ζγγραφα ι και θ αξιοποίθςθ ευχερειϊν και με θλεκτρονικά
μζςα.
Από τισ ςθμαντικότερεσ ρυκμίςεισ του Ν. 4727/2020 αποτελοφν:
1. Θ κεςμοκζτθςθ τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ gov.gr
2. H κεςμοκζτθςθ του Εκνικοφ Μθτρϊου Επικοινωνίασ (Ε.Μ.Επ.)
3. Θ κεςμοκζτθςθ τθσ υπθρεςίασ egov-KYC (Know your Customer) μζςω τθσ
οποίασ τα πιςτωτικά ιδρφματα, τα ιδρφματα θλεκτρονικοφ χριματοσ τα
ιδρφματα πλθρωμϊν, οι πάροχοι ςτακερισ, κινθτισ τθλεφωνίασ, διαδικτφου
και ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ μποροφν να αντλοφν επικαιροποιθμζνα τα
ςτοιχεία των πελατϊν τουσ κατόπιν ςυγκατάκεςθσ αυτϊν, επιτυγχάνοντασ:
a. για τον πολίτθ:
i. κατάργθςθ τθσ ςυλλογισ και παράδοςθσ/μεταφόρτωςθσ των
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν,
ii. κατάργθςθ των μετακινιςεων, εξάλειψθ τθσ άςκοπθσ
ταλαιπωρίασ,
iii. εξοικονόμθςθ χρόνου και αποφυγι ςυνωςτιςμοφ (επιτακτικι
ανάγκθ

λόγω

των

ιδιαίτερων

ςυνκθκϊν

που

ζχει

δθμιουργιςει θ πανδθμία),
b. για τουσ φορείσ
i. άντλθςθ επικαιροποιθμζνων και ζγκυρων ςτοιχείων για τουσ
πελάτεσ τουσ, κατόπιν ςυγκατάκεςθσ αυτϊν, που οδθγεί ςε
μείωςθ επιχειρθςιακϊν κινδφνων,
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ii. διευκόλυνςθ του ζργου τουσ,
iii. αναβάκμιςθ τθσ εμπειρίασ εξυπθρζτθςθσ που προςφζρουν
iv. μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ και του διοικθτικοφ φόρτου.
4. Θ κεςμοκζτθςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ ταυτοποίθςθσ φυςικοφ προςϊπου για
τθν ζκδοςθ διαπιςτευτθρίων.
5. Θ κακιζρωςθ 12ψιφιου Ρροςωπικοφ Αρικμοφ (Ρ.Α.) ωσ αναγκαίου αρικμοφ
υποχρεωτικισ επαλικευςθσ τθσ ταυτότθτασ των φυςικϊν προςϊπων ςτισ
ςυναλλαγζσ τουσ με το Δθμόςιο.
6. Θ αναλυτικι ρφκμιςθ ηθτθμάτων θλεκτρονικϊν δθμοςίων και ιδιωτικϊν
εγγράφων.
7. Θ κακιζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ διακίνθςθσ των εγγράφων μζςω του
Κεντρικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ Εγγράφων (Κ.Σ.Θ.Δ.Ε.).
8. Θ

κεςμοκζτθςθ

του

Εκνικοφ

Μθτρϊο

Διαδικαςιϊν,

ςτο

οποίο

καταχωρίηονται όλεσ οι ψθφιακζσ ι φυςικζσ διαδικαςίεσ του Δθμοςίου,
ανεξαρτιτωσ εάν αφοροφν παροχι δθμόςιασ υπθρεςίασ ςε πολίτεσ ι φορείσ
του ιδιωτικοφ τομζα ι εςωτερικζσ διαδικαςίεσ του δθμοςίου τομζα.
9. Θ κατάργθςθ του FAX.
10. Θ αναλυτικι παρουςίαςθ των Υπθρεςιϊν Εμπιςτοςφνθσ και θ κεςμοκζτθςθ
τθσ Αρχισ Ριςτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (Α.Ρ.Ε.Δ.) ωσ παρόχου
υπθρεςιϊν εμπιςτοςφνθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, αρμόδιου για τθν
ζκδοςθ και διαχείριςθ πιςτοποιθτικϊν και για τθν παροχι υπθρεςιϊν
εμπιςτοςφνθσ ςε όλουσ τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα.
11. Θ ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (2019/1024) για τα
ανοικτά δεδομζνα.
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Εικόνα 1 - Βαςικά Σθμεία του Ν. 24727/2020

6.2 Θλεκτρονικι Διακίνθςθ Εγγράφων
Ππωσ προαναφζρκθκε, ο Ν. 4727/2020 ρυκμίηει τθν θλεκτρονικι επικοινωνία
και ςυναλλαγι μεταξφ των φορζων του δθμόςιου τομζα και κεςπίηει τθν θλεκτρονικι
διακίνθςθ εγγράφων.
Αναλυτικότερα:
1) Στα άρκρα 12 ζωσ 15 του νόμου, τίκεται το πλαίςιο για το θλεκτρονικό
ζγγραφο και ρυκμίηεται θ θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ για όλεσ τισ
διαδικαςίεσ

που

αφοροφν

ςτθ

διαχείριςθ

δθμοςίων

εγγράφων από τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα, όπωσ θ ςφνταξθ, θ
προϊκθςθ για υπογραφι, θ κζςθ υπογραφισ, θ ζκδοςθ, θ χρζωςθ προσ
ενζργεια ειςερχομζνων εγγράφων, θ εςωτερικι και θ εξωτερικι
διακίνθςθ, θ πρωτοκόλλθςθ, κακϊσ και θ αρχειοκζτθςι τουσ.
2) Στα άρκρα 17 και 18 ειςάγονται ρυκμίςεισ για τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ
εγγράφων εντόσ κάκε φορζα του δθμόςιου τομζα αλλά και θ διακίνθςθ,
διαβίβαςθ, κοινοποίθςθ και ανακοίνωςθ δθμοςίων εγγράφων μεταξφ
διαφορετικϊν φορζων του δθμόςιου τομζα αποκλειςτικά με χριςθ ΤΡΕ
και ςυγκεκριμζνα μζςω του Κεντρικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικισ
Διακίνθςθσ Εγγράφων (Κ.Σ.Θ.Δ.Ε.).

Θ θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων αποςκοπεί:
 ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων και τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ
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 ςτθν ταχφτερθ διεκπεραίωςθ κακθμερινϊν διαδικαςιϊν
 ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τθν αλλαγι τθσ κουλτοφρασ και
του τρόπου λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
 ςτθν προϊκθςθ τθσ ορκολογικισ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των αρχείων των
υπθρεςιϊν (βελτίωςθ ταχφτθτασ αναηιτθςθσ – μείωςθ χϊρων αποκικευςθσ
φυςικοφ αρχείου)
 ςτθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των Δθμόςιων Υπθρεςιϊν με χριςθ
ςφγχρονων μεκόδων, πρακτικϊν και εργαλείων
 ςτθ μείωςθ των γραφειοκρατικϊν δομϊν και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ
πολιτϊν και επιχειριςεων
 ςτθ διαφάνεια ςτθ δθμόςια διοίκθςθ
 ςτθν επίτευξθ δθμόςιασ διοίκθςθσ πιο φιλικισ προσ το περιβάλλον.
Για τον ςκοπό αυτό το Υπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςχεδίαςε,
υλοποίθςε και λειτουργεί το ζργο «Υλοποίθςθ Κεντρικοφ Συςτιματοσ Διακίνθςθσ
Εγγράφων, Δρομολόγθςθσ και Διαλειτουργικότθτασ με απομακρυςμζνεσ ψθφιακζσ
υπογραφζσ κακϊσ και Μθχανιςμό Υποςτιριξισ του (helpdesk)», εφεξισ Κ.Σ.Θ.Δ.Ε., με το
οποίο:
1. Δθμιουργικθκε και λειτουργεί παραγωγικά ο κεντρικόσ κόμβοσ για τθ
διαςφνδεςθ των Συςτθμάτων Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ Εγγράφων (ΣΘΔΕ)
των Φορζων του Δθμοςίου, ο οποίοσ παρζχει δυνατότθτεσ:
a. Διακίνθςθσ των εγγράφων μεταξφ των φορζων του δθμοςίου με
αςφαλι και αξιόπιςτο τρόπο
b. Ραρακολοφκθςθσ

παράδοςθσ

(αποδεικτικά/proof-of-delivery)

των εγγράφων που διακινοφνται
c. Τιρθςθσ ιςτορικοφ διακίνθςθσ των εγγράφων μεταξφ των
φορζων.
2. Ραρζχεται ςτουσ φορείσ του δθμοςίου που δεν διακζτουν τοπικό Σφςτθμα
Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ Εγγράφων (ΣΘΔΕ), θ δυνατότθτα να λάβουν ωσ
υπθρεςία (software as a service) το ΣΘΔΕ Φορζων (για ςυντομία ΣΘΔΕ-Φ).
Ρρόκειται για μια εφαρμογι όμοια με τθ χριςθ ενόσ τοπικοφ ΣΘΔΕ, που
myEFKAlive

Σελίδα 90 από 258

υποςτθρίηει απλζσ ροζσ ζγκριςθσ και ψθφιακισ υπογραφισ εγγράφου. Με
τον τρόπο αυτό, οι φορείσ που δεν διακζτουν τοπικό ΣΘΔΕ ζχουν τθ
δυνατότθτα:
a. Δθμιουργίασ θλεκτρονικοφ εξερχομζνου εγγράφου
b. Χρζωςθσ ειςερχομζνου εγγράφου ςτουσ υπαλλιλουσ του φορζα
c. Ραροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου
Το Κ.Σ.Θ.Δ.Ε. και τα ΣΘΔΕ-Φ φιλοξενοφνται ςτθν υποδομι Κυβερνθτικοφ
Νζφουσ (G-Cloud) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων
Δθμόςιασ

Διοίκθςθσ

Διακυβζρνθςθσ,

(Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.)

αξιοποιϊντασ

του

κεντρικζσ

Υπουργείου

επενδφςεισ

του

Ψθφιακισ
ελλθνικοφ

δθμοςίου, ενϊ ζχει προβλεφκεί και εφεδρικι λφςθ φιλοξενίασ υψθλισ
διακεςιμότθτασ και αςφάλειασ ςε Public Cloud εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.
3. Ραρζχονται ςτουσ φορείσ εκατόν πενιντα χιλιάδεσ (150.000) άδειεσ χριςθσ
για εγκεκριμζνα ψθφιακά πιςτοποιθτικά απομακρυςμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ, διάρκειασ τριϊν (3) ετϊν, τα οποία δθμιουργοφνται και
αποκθκεφονται ςε 2 κρυπτοςυςκευζσ - Εγκεκριμζνεσ Διατάξεισ Δθμιουργίασ
Θλεκτρονικισ Υπογραφισ (ΕΔΔΘΥ) που φιλοξενοφνται ςε πιςτοποιθμζνο
χϊρο τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ..
4. Ραρζχεται ειδικι εφαρμογι για προςκικθ θλεκτρονικισ υπογραφισ ςε
θλεκτρονικά ζγγραφα, κακιςτϊντασ εφκολθ και άμεςθ για τουσ δθμοςίουσ
υπαλλιλουσ τθ δυνατότθτα προςκικθσ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ ςε
θλεκτρονικά ζγγραφα ευκφνθσ τουσ.
Ρλθροφορίεσ για το ζργο Κ.Σ.Θ.Δ.Ε., τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ των τοπικϊν
Συςτθμάτων Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ Εγγράφων των φορζων, τθν υπθρεςία ΣΘΔΕ-Φ
αλλά και κζματα ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν και υπογραφϊν είναι διακζςιμεσ ςτον
ιςτοχϊρο του ζργου (https://support.mindigital-shde.gr) με ςτόχο τθν παροχι
ενθμζρωςθσ των φορζων του δθμοςίου αναφορικά με τθν θλεκτρονικι διαχείριςθ και
διακίνθςθ εγγράφων.
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6.3 Υπθρεςίεσ Εμπιςτοςφνθσ, Ψθφιακά Ριςτοποιθτικά και Θλεκτρονικι
Υπογραφι
6.3.1 Νομικό Ρλαίςιο
Το νομικό πλαίςιο για τισ θλεκτρονικζσ υπογραφζσ ξεκίνθςε ςτθν Ελλάδα το
2001 με το ΡΔ 150/2001. Με τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό eIDAS (910/2014), οι
θλεκτρονικζσ υπογραφζσ ιςχυροποιικθκαν και τζκθκαν οι βάςεισ για τθν υποχρεωτικι
αναγνϊριςι τουσ ςε ςυμφωνίεσ μεταξφ οντοτιτων από διαφορετικζσ χϊρεσ. Με τον Ν.
4737/2020 επικαιροποιικθκε θ νομοκετικι βάςθ για το θλεκτρονικό ζγγραφο, δθμόςιο
και ιδιωτικό και τισ υπθρεςίεσ εμπιςτοςφνθσ και προβλζφτθκε ότι ζγγραφα που
εκδίδονται με χριςθ εγκεκριμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ ι εγκεκριμζνθσ
θλεκτρονικισ ςφραγίδασ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τουσ φορείσ του
δθμόςιου τομζα και από φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ κατά τθν
θλεκτρονικι

διακίνθςι

τουσ,

ενϊ

θ

ιςχφσ

των

θλεκτρονικϊν

εγγράφων

επεκτάκθκε και ςτισ διαδικαςίεσ ενϊπιον όλων των δικαςτθρίων, με τροποποίθςθ των
ςχετικϊν δικονομικϊν διατάξεων.

6.3.2 Σκοπόσ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ των εγγράφων είναι θ
διαςφάλιςθ του κφρουσ και τθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ του θλεκτρονικοφ εγγράφου,
γεγονόσ που επιτυγχάνεται με τθν προςκικθ θλεκτρονικισ υπογραφισ ςτο ζγγραφο. Θ
θλεκτρονικι υπογραφι, που παράγεται με τθ βοικεια τθσ κρυπτογραφίασ, αποτελεί
μια ιδιαίτερα αξιόπιςτθ μζκοδο για τθν υπογραφι θλεκτρονικϊν εγγράφων. Ο ςκοπόσ
τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ είναι:
i.

Θ ταυτοποίθςθ του υπογράφοντοσ (ςφνδεςθ τθσ θλεκτρονικισ ςυναλλαγισ
με το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει το θλεκτρονικό ζγγραφο)

ii.

Θ εγγφθςθ τθσ γνθςιότθτασ των ψθφιακϊν δεδομζνων

iii.

Θ εγγφθςθ τθσ ακεραιότθτασ των ψθφιακϊν δεδομζνων
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iv.

Θ δζςμευςθ του υπογράφοντοσ ωσ προσ τθν θλεκτρονικι ςυναλλαγι,
δθλαδι ο υπογράφων να μθν μπορεί να αρνθκεί τθ ςυμβολι του ςτθν εν
λόγω ςυναλλαγι.
Μια ζγκυρθ θλεκτρονικι υπογραφι δίνει ςτον παραλιπτθ τθ διαβεβαίωςθ ότι:
i.

το ζγγραφο/μινυμα ςτο οποίο ζχει ενςωματωκεί, ανικει ςτον ςυντάκτθ
που το υπζγραψε ψθφιακά και ότι δεν παραποιικθκε κατά τθν ψθφιακι
διαδρομι του,

ii.

ο υπογράφων δεν μπορεί να αρνθκεί τθ ςυμβολι του ςτθν εν λόγω
ςυναλλαγι (αποποίθςθ ευκφνθσ).

6.3.3 Ράροχοι Υπθρεςιϊν Εμπιςτοςφνθσ και Ψθφιακά Ριςτοποιθτικά
Για να παραχκεί μια θλεκτρονικι υπογραφι απαιτείται θ κατοχι ενόσ ψθφιακοφ
πιςτοποιθτικοφ. Το ψθφιακό πιςτοποιθτικό (ψ.π.) αποτελεί τθν θλεκτρονικι
ταυτότθτα του υπογράφοντοσ, κάτι ανάλογο με το διαβατιριο ςτον φυςικό κόςμο.
Για να εκδοκεί ζνα ψθφιακό πιςτοποιθτικό απαιτείται ο ενδιαφερόμενοσ να
απευκυνκεί ς’ ζναν εγκεκριμζνο Ράροχο Υπθρεςιϊν Εμπιςτοςφνθσ, ακριβϊσ όπωσ για
να εκδοκεί ζνα διαβατιριο απαιτείται ο ενδιαφερόμενοσ να απευκυνκεί ςτθν αρμόδια
αρχι (Ελλθνικι Αςτυνομία – Τμιμα Διαβατθρίων). Ο Ράροχοσ Υπθρεςιϊν Εμπιςτοςφνθσ
μπορεί να είναι Λδιϊτθσ (ανεξάρτθτθ ιδιωτικι εταιρία/επιχείρθςθ) ι Δθμόςια Αρχι
Ριςτοποίθςθσ, θ οποία μπορεί και προςφζρει υπθρεςίεσ αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ.
Ζνασ Ράροχοσ Υπθρεςιϊν Εμπιςτοςφνθσ χορθγεί (εκδίδει) ψθφιακά πιςτοποιθτικά:
 ςε φυςικά πρόςωπα ι/και
 ςε νομικά πρόςωπα.
Τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά φυςικϊν προςϊπων χρθςιμοποιοφνται για να
προςτεκοφν θλεκτρονικζσ υπογραφζσ ςε θλεκτρονικά δεδομζνα (ζγγραφα, emails,
κτλ.).
Τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά νομικϊν προςϊπων χρθςιμοποιοφνται για να
προςτεκοφν οι θλεκτρονικζσ ςφραγίδεσ (seal) ςε θλεκτρονικά δεδομζνα (ζγγραφα,
emails, κτλ.).
Ο Ράροχοσ Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ:
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 ζχει πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνο ελεγκτι (ανεξάρτθτο Φορζα
Ριςτοποιιςεων για Εγκεκριμζνεσ Υπθρεςίεσ) ότι εφαρμόηει τισ
«διαχειριςτικζσ

και

διοικθτικζσ

διαδικαςίεσ

αςφαλείασ»

που

προβλζπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό 910/2014 κατά τθ
δθμιουργία, αποκικευςθ και χριςθ των ψ.π. και
 ζχει τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Τθλεπικοινωνιϊν και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), θ οποία ζχει τθν εποπτεία και τον ζλεγχο όλων
των Ραρόχων Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν
Ελλάδα.
Επομζνωσ, ο Ράροχοσ Υπθρεςιϊν Εμπιςτοςφνθσ εμπνζει επιχειρθματικι
εμπιςτοςφνθ ςε μια θλεκτρονικι ςυναλλαγι και εμπλζκεται ςτθ διαδικαςία ζκδοςθσ
ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν και πιςτοποίθςθσ των θλεκτρονικϊν υπογραφϊν και
ςφραγίδων κακϊσ «εγγυάται για τα ςτοιχεία του κατόχου του ψθφιακοφ
πιςτοποιθτικοφ» ακριβϊσ όπωσ θ αρμόδια κρατικι αρχι εγγυάται για τθν ζκδοςθ του
διαβατθρίου. Ο Ράροχοσ Υπθρεςιϊν Εμπιςτοςφνθσ κα πρζπει να πιςτοποιεί τθν
ταυτότθτα των χρθςτϊν, πριν τουσ εκδϊςει ψθφιακό πιςτοποιθτικό για υπογραφι,
κακϊσ και να τθρεί αρχείο με τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά που ζχουν λιξει ι που ζχουν
ανακλθκεί, ϊςτε να μθν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μετά τθ λιξθ τουσ ι τθν
ανάκλθςι τουσ. Θ ευκφνθ ενόσ Ραρόχου Υπθρεςιϊν Εμπιςτοςφνθσ αφορά ςτθν
ακρίβεια όλων των πλθροφοριϊν (ςτοιχείων) που περιζχονται ςτα ψθφιακά
πιςτοποιθτικά που εκδίδει, ςτθ διαβεβαίωςθ ότι ο υπογράφων είναι όντωσ κάτοχοσ του
ψθφιακοφ πιςτοποιθτικοφ για τθν αποφυγι πλαςτοπροςωπίασ, ςτθ δθμόςια
ανακοίνωςθ τθσ ανάκλθςθσ ι τθσ λιξθσ ενόσ πιςτοποιθτικοφ κ.ά.
Στθν παρ. 53 του άρκρου 2 του Ν. 4727/2020 παρζχεται ο ακόλουκοσ οριςμόσ
για τθν Υπθρεςία Εμπιςτοςφνθσ:
Υπηρεςία Εμπιςτοςφνησ: θλεκτρονικι υπθρεςία, θ οποία ςυνίςταται:
α) ςτθ δθμιουργία, εξακρίβωςθ και επικφρωςθ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν,
θλεκτρονικϊν ςφραγίδων ι θλεκτρονικϊν χρονοςφραγίδων, θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
ςυςτθμζνθσ παράδοςθσ και πιςτοποιθτικϊν που ςχετίηονται με τισ υπθρεςίεσ αυτζσ, ι
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β) ςτθ δθμιουργία, εξακρίβωςθ και επικφρωςθ πιςτοποιθτικϊν για επαλικευςθ
τθσ ταυτότθτασ ιςτοτόπων, ι
γ) ςτθ διαφφλαξθ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν, ςφραγίδων ι πιςτοποιθτικϊν που
ςχετίηονται με τισ υπθρεςίεσ αυτζσ.
Σχετικι νομοκεςία για τθ λειτουργία των Ραρόχων Υπθρεςιϊν Ριςτοποίθςθσ
είναι ο Κανονιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Εμπιςτοςφνθσ τθσ ΕΕΤΤ 837/1Β/30.11.2017 (Βϋ
4396).
Ρλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ:
1) Στον ιςτότοπο τθσ ΕΕΤΤ
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/Dig
italSignatures
2) Στον ιςτοχϊρο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όπου αναγράφονται οι Εγκεκριμζνοι
Ράροχοι Εμπιςτοςφνθσ κάκε Κράτουσ Μζλουσ https://webgate.ec.europa.eu/tlbrowser
Στον

ακόλουκο

ςφνδεςμο

αναγράφονται

οι

Ράροχοι

για

τθν

Ελλάδα:

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/EL

6.3.4 Οι ζννοιεσ τθσ θλεκτρονικισ, τθσ προθγμζνθσ και τθσ εγκεκριμζνθσ
θλεκτρονικισ υπογραφισ
Σφμφωνα με το άρκρο 2 του Ν. 4727/2020, το οποίο ενςωματϊνει τουσ
οριςμοφσ του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ eIDAS (910/2014), υπάρχουν τα ακόλουκα είδθ
“θλεκτρονικϊν υπογραφϊν”:
Είδοσ Υπογραφισ

Οριςμόσ βάςει Ν. 4727/2020

Ηλεκτρονική υπογραφή

Δεδομζνα ςε θλεκτρονικι μορφι, τα οποία είναι
ςυνθμμζνα

ςε

άλλα

θλεκτρονικά

δεδομζνα

ι

ςυςχετίηονται λογικά με άλλα δεδομζνα ςε θλεκτρονικι
μορφι

και τα

οποία

χρθςιμοποιοφνται από τον

υπογράφοντα για να υπογράφει.
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Προηγμζνη

ηλεκτρονική Θλεκτρονικι υπογραφι που πλθροί τισ ακόλουκεσ

υπογραφή

απαιτιςεισ:
α) ςυνδζεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα,
β) είναι

ικανι

να

ταυτοποιεί

τον

υπογράφοντα,

γ) δθμιουργείται με δεδομζνα δθμιουργίασ θλεκτρονικισ
υπογραφισ τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψθλό
βακμό

εμπιςτοςφνθσ,

να

χρθςιμοποιεί

υπό

τον

αποκλειςτικό του ζλεγχο, και
δ) ςυνδζεται με τα δεδομζνα που ζχουν υπογραφεί ςε
ςχζςθ με αυτι, κατά τρόπο ϊςτε να μπορεί να ανιχνευκεί
οποιαδιποτε επακόλουκθ τροποποίθςθ των εν λόγω
δεδομζνων.
Εγκεκριμζνη ηλεκτρονική Ρροθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που δθμιουργείται
υπογραφή

από εγκεκριμζνθ διάταξθ δθμιουργίασ θλεκτρονικισ
υπογραφισ και θ οποία βαςίηεται ςε εγκεκριμζνο
πιςτοποιθτικό θλεκτρονικισ υπογραφισ.
Εικόνα 2 - Είδθ Θλεκτρονικισ Υπογραφισ

Για να γίνουν κατανοθτά τα ανωτζρα κα πρζπει να παρατεκοφν και οι
ακόλουκοι δφο οριςμοί:
Προσ
Εγκεκριμζνθ

Οριςμόσ
διάταξθ Διάταξθ δθμιουργίασ θλεκτρονικισ υπογραφισ που

δθμιουργίασ θλεκτρονικισ πλθροί

τισ

απαιτιςεισ

του

Ραραρτιματοσ II

του

υπογραφισ

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 910/2014.

Εγκεκριμζνο
πιςτοποιθτικό
θλεκτρονικισ υπογραφισ

Ριςτοποιθτικό θλεκτρονικϊν υπογραφϊν που εκδίδεται
από εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν εμπιςτοςφνθσ και
πλθροί τισ οριηόμενεσ ςτο Ραράρτθμα I του Κανονιςμοφ
(ΕΕ) 910/2014 απαιτιςεισ.
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Εικόνα 3 - Άλλοι Οριςμοί

Οι Εγκεκριμζνεσ Διατάξεισ Δθμιουργίασ Θλεκτρονικισ Υπογραφισ (ΕΔΔΘΥ)
αποτελοφν διατάξεισ με ειδικι Ριςτοποίθςθ Αςφάλειασ που καλφπτουν τα Κριτιρια
Αξιολόγθςθσ που ορίηονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό 910/2014 και ζχουν ςαν
ςτόχο τθν προςταςία των δεδομζνων δθμιουργίασ υπογραφισ.
Υπάρχουν διάφορεσ μορφζσ ΕΔΔΘΥ (ζξυπνεσ κάρτεσ, τφπου usb token, κεντρικζσ
κρυπτοςυςκευζσ κ.α.) όπωσ φαίνεται και από τθν ακόλουκθ εικόνα:

Εικόνα 4 - ΕΔΔΘΥ

Τα ψθφιακά πιςτοποιθτικά υπογραφισ που αποκθκεφονται ςε αυτζσ:
 δεν μποροφν να παραποιθκοφν/τροποποιθκοφν και
 για να χρθςιμοποιθκοφν απαιτείται χριςθ δφο ι περιςςότερων
ςτοιχείων ωσ «μζςου επαλικευςθσ ταυτότθτασ του κατόχου» που
βαςίηονται ςε δφο παράγοντεσ:
 Γνϊςθ - κάτι που μόνο ο κάτοχοσ του ψ.π. γνωρίηει
 Κατοχι - κάτι που ο κάτοχοσ ελζγχει αποκλειςτικά
Ραραδείγματα:
I.

Στθν περίπτωςθ που το ψ.π. είναι αποκθκευμζνο ςε ΕΔΔΘΥ τφπου usb
token, θ αςφάλεια ςτθν πρόςβαςθ του ψ.π. εξαςφαλίηεται με:
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 το pin τθσ ΕΔΔΘΥ (γνϊςθ) - ο κάτοχοσ του ψ.π. πρζπει να ειςάγει
το pin (κωδικό) του usb token για να μπορζςει να χρθςιμοποιιςει
το ψ.π.,
 αποκλειςτικόσ ζλεγχοσ του usb token (κατοχι) – ο κάτοχοσ του
ψ.π. ζχει το usb token υπό τον αποκλειςτικό ζλεγχό του.
II.

Στθν περίπτωςθ που το ψ.π. είναι αποκθκευμζνο ςε κεντρικι ΕΔΔΘΥ (π.χ.
κρυπτοςυςκευι που φυλάςςεται ςε κεντρικι υποδομι του δθμοςίου ι
Εγκεκριμζνου Ραρόχου Υπθρεςιϊν Εμπιςτοςφνθσ), θ αςφάλεια ςτθν
πρόςβαςθ του ψ.π. εξαςφαλίηεται με τεχνικι ιςχυρισ αυκεντικοποίθςθσ
(two factor authentication) δθλαδι για να μπορζςει ο κάτοχοσ του ψ.π.
να το χρθςιμοποιιςει κα πρζπει να ειςάγει:
 το όνομα χριςτθ (username) και κωδικό (password) του ψ.π.
(γνϊςθ)
 τον κωδικό μιασ χριςθσ (One-Time-Password) που ζλαβε με SMS
ςτο πιςτοποιθμζνο κινθτό τθλζφωνο του ι ςτθν πιςτοποιθμζνθ
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ του ταχυδρομείου του (κατοχι).

Συμπζραςμα: Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ θλεκτρονικι υπογραφι που μπαίνει
από τον υπογράφοντα ζχει τθν ίδια νομικι ιςχφ και είναι ιςοδφναμθ με τθν ιδιόχειρθ
κακϊσ ο υπογράφων ζχει ςτθν αποκλειςτικι του κατοχι τα “δεδομζνα δθμιουργίασ
θλεκτρονικισ υπογραφισ” και γνωρίηει κάτι για τθ πρόςβαςθ ςε αυτά:
 Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, ο υπογράφων ζχει ςτθν κατοχι του τθν
κρυπτοςυςκευι (usb token) και γνωρίηει το PIN ενεργοποίθςθσ.
 Στθ δεφτερθ περίπτωςθ, ο υπογράφων ζχει ςτθν αποκλειςτικι κατοχι
του το κινθτό του τθλζφωνο ι το email, ςτο οποίο του αποςτζλλονται
κωδικοί μιασ χριςθσ (OTP) και γνωρίηει τα διαπιςτευτιρια πρόςβαςθσ
(username και password) ςτθν υπθρεςία εξ αποςτάςεωσ ΕΔΔΘΥ που του
ζχει δϊςει ο Ράροχοσ.

myEFKAlive

Σελίδα 98 από 258

Εξετάηοντασ τουσ δφο οριςμοφσ τθσ Ρροθγμζνθσ και τθν Εγκεκριμζνθσ
Θλεκτρονικισ Υπογραφισ (Εικόνα 2) γίνεται αντιλθπτό ότι τεχνικά ταυτίηονται. Θ
διαφορά τουσ βρίςκεται ςτο μζςο αποκικευςθσ του ψθφιακοφ πιςτοποιθτικοφ:
 Αν το ψ.π. αποκθκεφεται ςε Εγκεκριμζνθ Διάταξθ Δθμιουργίασ
Θλεκτρονικισ Υπογραφισ (ΕΔΔΘΥ), τότε θ θλεκτρονικι υπογραφι είναι
Εγκεκριμζνθ Θλεκτρονικι Υπογραφι.
 Διαφορετικά (αν το ψ.π. δεν αποκθκεφεται ςε ΕΔΔΘΥ αλλά για
παράδειγμα ςε ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι), τότε θ θλεκτρονικι
υπογραφι είναι Ρροθγμζνθ Θλεκτρονικι Υπογραφι.
Νομικι ιςχφ ιδιόχειρθσ υπογραφισ επζχει μόνο θ Εγκεκριμζνθ Θλεκτρονικι Υπογραφι
γιατί μόνο ςε αυτι τθν περίπτωςθ ο υπογράφων δεν μπορεί να αποποιθκεί ευκφνθ
κακϊσ το ψ.π. βρίςκεται υπό τον αποκλειςτικό ζλεγχό του.

6.3.5 Οι ζννοιεσ τθσ θλεκτρονικισ, τθσ προθγμζνθσ και τθσ εγκεκριμζνθσ
θλεκτρονικισ ςφραγίδασ
Ππωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω, θ θλεκτρονικι ςφραγίδα είναι θ θλεκτρονικι
υπογραφι του Νομικοφ προςϊπου (π.χ. μιασ εταιρείασ, ενόσ οργανιςμοφ). Ρρόκειται
για δεδομζνα ςε θλεκτρονικι μορφι που επιςυνάπτονται ςε θλεκτρονικό ζγγραφο για
να αποδείξουν τθν προζλευςθ του εγγράφου (γνθςιότθτα) και τθν ακεραιότθτά του.
Ππωσ θ φυςικι ςφραγίδα ςτο ςυμβατικό κόςμο, ζτςι και θ θλεκτρονικι ςφραγίδα ζχει
τθν ζννοια τθσ νομικισ δζςμευςθσ, δθλαδι ότι το νομικό πρόςωπο (εταιρία,
οργανιςμόσ) που ειςάγει τθ ςφραγίδα, προτίκεται να δεςμευτεί με το περιεχόμενο του
ςφραγιςμζνου εγγράφου.
Σφμφωνα με το άρκρο 2 του Ν. 4727/2020, το οποίο, όπωσ προαναφζρκθκε,
ενςωματϊνει τουσ οριςμοφσ του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ eIDAS (910/2014), υπάρχουν
τα ακόλουκα είδθ «θλεκτρονικϊν ςφραγίδων», κατά αντιςτοιχία με αυτά των
«θλεκτρονικϊν υπογραφϊν» που αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα:

Είδοσ

Θλεκτρονικισ Οριςμόσ βάςει Ν. 4727/2020

Σφραγίδασ
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Θλεκτρονικι ςφραγίδα

Δεδομζνα ςε θλεκτρονικι μορφι τα οποία είναι
ςυνθμμζνα

ςε

άλλα

θλεκτρονικά

δεδομζνα

ι

ςυςχετίηονται λογικά με άλλα δεδομζνα ςε θλεκτρονικι
μορφι, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ προζλευςθσ και τθσ
ακεραιότθτάσ

τουσ.

Η ηλεκτρονική

χρηςιμοποιείται

από

οντότητεσ

φορείσ

και

νομικά

ςφραγίδα

πρόςωπα,

(δημιουργοί

νομικζσ

ηλεκτρονικήσ

ςφραγίδασ).
Ρροθγμζνθ
ςφραγίδα

θλεκτρονικι Θλεκτρονικι

ςφραγίδα

που

ανταποκρίνεται

ςτισ

ακόλουκεσ απαιτιςεισ:
α) ςυνδζεται κατά τρόπο μοναδικό με τον υπογράφοντα,
β) είναι

ικανι

να

ταυτοποιεί

τον

υπογράφοντα,

γ) δθμιουργείται με δεδομζνα δθμιουργίασ θλεκτρονικισ
υπογραφισ τα οποία ο υπογράφων μπορεί, με υψθλό
βακμό

εμπιςτοςφνθσ,

να

χρθςιμοποιεί

υπό

τον

αποκλειςτικό του ζλεγχο, και
δ) ςυνδζεται με τα δεδομζνα που ζχουν υπογραφεί ςε
ςχζςθ με αυτιν, κατά τρόπο ϊςτε να μπορεί να
ανιχνευκεί οποιαδιποτε επακόλουκθ τροποποίθςθ των
εν λόγω δεδομζνων.
Εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι Ρροθγμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα που δημιουργείται
ςφραγίδα

από εγκεκριμζνη διάταξη δημιουργίασ ηλεκτρονικήσ
ςφραγίδασ και θ οποία βαςίηεται ςε εγκεκριμζνο
πιςτοποιθτικό θλεκτρονικισ ςφραγίδασ.
Εικόνα 5 - Είδθ Θλεκτρονικισ Σφραγίδασ

Για να γίνουν κατανοθτά τα ανωτζρα παρατίκεται και ο ακόλουκοσ οριςμόσ:
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Εγκεκριμζνθ

διάταξθ

δθμιουργίασ

θλεκτρονικισ

ςφραγίδασ:

διάταξθ

δθμιουργίασ θλεκτρονικισ ςφραγίδασ που πλθροί κατ’ αναλογία τισ οριηόμενεσ ςτο
Ραράρτθμα II του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 910/2014 απαιτιςεισ.
Εξετάηοντασ τουσ δφο οριςμοφσ τθσ Ρροθγμζνθσ και τθν Εγκεκριμζνθσ
θλεκτρονικισ ςφραγίδασ (Εικόνα 5) γίνεται αντιλθπτό ότι θ διαφορά βρίςκεται ςτο
μζςο αποκικευςθσ του ψθφιακοφ πιςτοποιθτικοφ:
 Αν το ψ.π. αποκθκεφεται ςε Εγκεκριμζνθ Διάταξθ Δθμιουργίασ
Θλεκτρονικισ Υπογραφισ (ΕΔΔΘΥ), τότε θ θλεκτρονικι ςφραγίδα είναι
Εγκεκριμζνθ.
 Διαφορετικά (αν το ψ.π. δεν αποκθκεφεται ςε ΕΔΔΘΥ αλλά για
παράδειγμα ςε ζναν θλεκτρονικό υπολογιςτι), τότε θ θλεκτρονικι
ςφραγίδα είναι Ρροθγμζνθ.

6.3.6 Θ ζννοια τθσ θλεκτρονικισ χρονοςφραγίδασ
Σφμφωνα με το άρκρο 2 του Ν. 4727/2020, το οποίο, όπωσ προαναφζρκθκε,
ενςωματϊνει τουσ οριςμοφσ του Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ eIDAS (910/2014):
Είδοσ Χρονοςφραγίδασ

Οριςμόσ βάςει Ν. 4727/2020

Θλεκτρονικι

Δεδομζνα ςε θλεκτρονικι μορφι τα οποία ςυνδζουν

χρονοςφραγίδα

άλλα

δεδομζνα

ςε

θλεκτρονικι

μορφι

με

ζνα

ςυγκεκριμζνο χρονικό ςθμείο, τεκμθριϊνοντασ ότι τα εν
λόγω δεδομζνα υπιρχαν κατά το χρονικό ςθμείο εκείνο.
Εγκεκριμζνθ
χρονοςφραγίδα

θλεκτρονικι

Θλεκτρονικι χρονοςφραγίδα που πλθροί τισ ακόλουκεσ
απαιτιςεισ:
α) Συνδζει τθν θµεροµθνία και τθν ϊρα µε τα δεδοµζνα
κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αποκλείεται ευλόγωσ θ
δυνατότθτα

µθ

ανιχνεφςιµθσ

τροποποίθςθσ

των

δεδοµζνων,
β) Βαςίηεται ςε χρονικι πθγι ακριβείασ ςυνδεδεµζνθ µε
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τθ Συντονιςµζνθ Ραγκόςµια Ϊρα και
γ) Φζρει προθγµζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγµζνθ
θλεκτρονικι

ςφραγίδα

του

εγκεκριµζνου

παρόχου

υπθρεςιϊν εµπιςτοςφνθσ ι ζχει υπογραφεί µε κάποια
άλλθ ανάλογθ μζκοδο.
Εικόνα 6 - Είδθ Χρονοςφραγίδασ

Θ υπθρεςία χρονοςφραγίδασ χρθςιμοποιείται για να αποδείξει ότι τα δεδομζνα
ςε θλεκτρονικι μορφι υπιρχαν ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Αποτελεί πολφτιμο
ςυμπλιρωμα ςτισ πρακτικζσ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ αποτυπϊνοντασ τθ χρονικι
ςτιγμι που ζχει υπογραφεί ζνα αρχείο (ζνα μινυμα, ζνα ζγγραφο, μια ςυναλλαγι κτλ.)
και δεςμεφοντασ τθν θμερομθνία και τθν ϊρα ςτα δεδομζνα με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα
δεδομζνα να μθν μποροφν να τροποποιθκοφν με ανυπολόγιςτο τρόπο.
Βαςίηεται ςε μια ακριβι πθγι χρόνου που ςυνδζεται με το UTC και αποδεικνφει
ανεξάρτθτα τθν ακριβι ϊρα εφαρμογισ τθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ ςε ςυναλλαγζσ
και ζγγραφα. Μπορεί επίςθσ να αποδείξει ανεξάρτθτα τθν ακριβι ϊρα κατά τθν οποία
εφαρμόςτθκε μία θλεκτρονικι υπογραφι ζτςι ϊςτε θ εγκυρότθτά τθσ να μπορεί να
επαλθκευτεί μακροπρόκεςμα, ακόμθ και μετά τθ λιξθ ι τθν ανάκλθςθ των ψθφιακϊν
διαπιςτευτθρίων του υπογράφοντοσ.

6.4 Θλεκτρονικά Ζγγραφα
Στα άρκρα 13 και 14 του Κεφαλαίου Δ’: Γενικζσ Διατάξεισ για τα Θλεκτρονικά
Ζγγραφα του Ν. 4727/2020, κακορίηονται οι διαδικαςίεσ ζκδοςθσ, διακίνθςθσ,
πρωτοκόλλθςθσ, αρχειοκζτθςθσ, κακϊσ και το κφροσ και θ αποδεικτικι ιςχφσ των
θλεκτρονικϊν εγγράφων και των εκτυπϊςεϊν τουσ.

6.4.1 Θλεκτρονικά δθμόςια ζγγραφα
Σφμφωνα με το άρκρο 13 του Ν. 4727/2020:
 Πλεσ οι διαδικαςίεσ για τθ διαχείριςθ δθμοςίων εγγράφων από τουσ φορείσ του
δθμόςιου τομζα πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά µζςω ΤΡΕ.
 Τα θλεκτρονικά δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται ςε μία από τισ ακόλουκεσ μορφζσ:
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α) ωσ πρωτότυπα θλεκτρονικά ζγγραφα
β) ωσ θλεκτρονικά ακριβι αντίγραφα
γ) ωσ ψθφιοποιθμζνα θλεκτρονικά αντίγραφα
 Τα πρωτότυπα θλεκτρονικά δθμόςια ζγγραφα φζρουν:


εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι χρονοςφραγίδα και



είτε τθν εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του φορζα είτε τθν
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι του αρμόδιου οργάνου.

 Τα θλεκτρονικά ακριβι αντίγραφα φζρουν υποχρεωτικά:


εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι χρονοςφραγίδα,



είτε τθν εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του φορζα είτε τθν
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι του αρμόδιου για τθν ζκδοςθ του
αντιγράφου οργάνου,



τθν ζνδειξθ «ακριβζσ αντίγραφο» και



τα ςτοιχεία του οργάνου που υπζγραψε το ζγγραφο ωσ τελικόσ
υπογράφων.

 Τα

ψθφιοποιθμζνα

θλεκτρονικά

αντίγραφα

(μζςω

ψθφιοποίθςθσ

ι

αναπαραγωγισ με χριςθ ΤΡΕ) φζρουν:


εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι χρονοςφραγίδα



είτε τθν εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του φορζα είτε τθν
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι του οργάνου που κάνει τθν
ψθφιοποίθςθ ι αναπαραγωγι με χριςθ ΤΡΕ και



βεβαίωςθ ταφτιςισ τουσ με το ζντυπο ζγγραφο.

 Τα Ριςτοποιθτικά και Βεβαιϊςεισ κάκε είδουσ μποροφν να εκδίδονται µε χριςθ
είτε προθγμζνθσ ι εγκεκριμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ είτε προθγμζνθσ ι
εγκεκριμζνθσ θλεκτρονικισ ςφραγίδασ.

6.4.2 Κφροσ και αποδεικτικι ιςχφσ των θλεκτρονικϊν δθµοςίων εγγράφων
Σφμφωνα με το άρκρο 14 του Ν. 4727/2020:
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 Τα πρωτότυπα θλεκτρονικά δθμόςια ζγγραφα και τα πιςτοποιθτικά και οι
βεβαιϊςεισ:
 ζχουν τθν ίδια νομικι και αποδεικτικι ιςχφ με τα δθμόςια ζγγραφα που
φζρουν ιδιόχειρθ υπογραφι και ςφραγίδα,
 γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από:
o τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα,
o τα δικαςτιρια όλων των βακμϊν και τισ ειςαγγελίεσ όλθσ τθσ
χϊρασ,
o φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ,
κατά τθν θλεκτρονικι διακίνθςι τουσ.
 Τα θλεκτρονικά ακριβι αντίγραφα και τα ψθφιοποιθμζνα θλεκτρονικά
αντίγραφα:
 ζχουν ιςχφ ακριβοφσ αντιγράφου,
 γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από:
o τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα,
o τα δικαςτιρια όλων των βακμϊν και τισ ειςαγγελίεσ όλθσ τθσ
χϊρασ,
o φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ,
κατά τθν θλεκτρονικι διακίνθςι τουσ.
 Εκτφπωςθ:
 πρωτότυπου θλεκτρονικοφ δθμοςίου εγγράφου ι
 θλεκτρονικοφ ακριβοφσ αντιγράφου ι
 ψθφιοποιθμζνου θλεκτρονικοφ αντιγράφου
γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτι με ιςχφ ακριβοφσ αντιγράφου από:
 τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα,
 τα δικαςτιρια όλων των βακμϊν και τισ ειςαγγελίεσ όλθσ τθσ χϊρασ,
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 φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ,
εφόςον είναι δυνατόν να επιβεβαιωκοφν θ ακρίβεια και θ ιςχφσ τθσ εκτφπωςθσ
με χριςθ ΤΡΕ, ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ που το πρωτότυπο θλεκτρονικό δθμόςιο
ζγγραφο ι το θλεκτρονικό ακριβζσ αντίγραφο ι το ψθφιοποιθμζνο θλεκτρονικό
αντίγραφο φζρει μοναδικό αναγνωριςτικό αρικμό επαλικευςθσ και εφόςον
παρζχεται θ δυνατότθτα επαλικευςθσ μζςω πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του
Δθμοςίου.
Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωκοφν θ ακρίβεια και θ ιςχφσ
τθσ κατά το προθγοφμενο εδάφιο, απαιτείται θ επικφρωςθ τθσ εκτφπωςθσ από
οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ) ι
δικθγόρο.

6.4.3 Θλεκτρονικά ιδιωτικά ζγγραφα
Σφμφωνα με το άρκρο 15 του Ν. 4727/2020:
 Θλεκτρονικά ιδιωτικά ζγγραφα που:
 εκδίδονται από φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ
 με χριςθ εγκεκριμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ ι εγκεκριμζνθσ
θλεκτρονικισ ςφραγίδασ,
 γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα,
από τα δικαςτιρια όλων των βακμϊν και τισ ειςαγγελίεσ όλθσ τθσ
χϊρασ και από φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ
κατά τθν θλεκτρονικι διακίνθςι τουσ.
 Εκτφπωςθ των θλεκτρονικϊν εγγράφων
γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτι από:
 τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα,
 τα δικαςτιρια όλων των βακμϊν και τισ ειςαγγελίεσ όλθσ τθσ χϊρασ,
 φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ,
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εφόςον φζρει επικφρωςθ από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι ι ΚΕΡ ι δικθγόρο, θ
οποία γίνεται μζςω τθσ διαπίςτωςθσ τθσ ταφτιςθσ του περιεχομζνου του
εκτυπωμζνου εγγράφου με το θλεκτρονικό ιδιωτικό ζγγραφο.

6.4.4 Ζκδοςθ εγγράφων μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ
Σφμφωνα με το άρκρο 27 του Ν. 4727/2020:
 Τα ζγγραφα που εκδίδονται από τθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ φζρουν:
 μοναδικό αναγνωριςτικό αρικμό επαλικευςθσ (βλ. ςθμείο 1 - Εικόνα 7)


ο μοναδικόσ αναγνωριςτικόσ αρικμόσ επαλικευςθσ παρζχεται και
ςε μορφι Κωδικοφ Άμεςθσ Απόκριςθσ (QR Code), ϊςτε να μπορεί
να ςαρωκεί και μζςω ςυςκευϊν που διακζτουν λειτουργία
κάμερασ (βλ. ςθμείο 3 - Εικόνα 7)

 προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (βλ. ςθμείο 2 - Εικόνα 7)
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλουσ τουσ φορείσ του δθμόςιου και του
ιδιωτικοφ τομζα, κακϊσ και από φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ:
 Ωσ θλεκτρονικά ζγγραφα διακινοφμενα με χριςθ ΤΡΕ, χωρίσ να
απαιτείται θλεκτρονικι υπογραφι ι άλλθ θλεκτρονικι ςφραγίδα και με
ιςχφ πρωτότυπου εγγράφου.
 Ωσ ζντυπα ζγγραφα, εφόςον εκτυπωκοφν από τθ διαδικτυακι εφαρμογι
τθσ ΕΨΡ, χωρίσ περαιτζρω διατυπϊςεισ ι διαδικαςία επικφρωςθσ και με
ιςχφ αντιγράφου.
Θ επαλικευςθ του περιεχοµζνου του εγγράφου από τον λιπτθ γίνεται µζςω τθσ
υπθρεςίασ επαλικευςθσ που παρζχεται από τθν ΕΨΡ µε τθ χριςθ του µοναδικοφ
αναγνωριςτικοφ αρικµοφ επαλικευςθσ.

myEFKAlive

Σελίδα 106 από 258

Εικόνα 7 - Ζγγραφα που εκδίδονται από τθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ

6.4.5 Επαλικευςθ εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από τθν Ενιαία Ψθφιακι
Ρφλθ
Για τθν επαλικευςθ εγγράφων που ζχουν εκδοκεί μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ
Ρφλθσ

(gov.gr)

παρζχεται

υπθρεςία

«Ελζγχου

Εγκυρότθτασ

Εγγράφων».

Ο

ενδιαφερόμενοσ, μπορεί να μεταβεί ςτθν εφαρμογι επαλικευςθσ εγγράφων του
gov.gr (https://docs.gov.gr/validate) και να ελζγξει το περιεχόμενο του εγγράφου:
 είτε πλθκτρολογϊντασ τον κωδικό επαλικευςθσ του εγγράφου (βλ.
ςθμείο 1 - Εικόνα 7)
 είτε ςαρϊνοντασ, με τθ βοικεια ςυςκευισ που διακζτει κάμερα (π.χ.
κινθτό τθλζφωνο), το QR code του εγγράφου (βλ. ςθμείο 3 - Εικόνα 7).
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Εικόνα 8 - Επαλικευςθ εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από το gov.gr

6.5 Νομικι ιςχφσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν και ςφραγίδων
Σφμφωνα με το άρκρο 50 του Ν. 4727/2020:
 Τα θλεκτρονικά ζγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόςωπο ι νομικι
οντότθτα:
 υπογράφονται με τθν εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι του νόμιμου
εκπροςϊπου τουσ,
 τίκεται ςε αυτά θ εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα, όπου θ τελευταία
απαιτείται.
 Στα ωσ άνω ζγγραφα θ εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι του νόμιμου
εκπροςϊπου και θ εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα επζχουν κζςθ
ιδιόχειρθσ υπογραφισ και πρωτότυπθσ ςφραγίδασ αντίςτοιχα.
 Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ο νόμοσ ι τα μζρθ ορίηουν ότι απαιτείται θ
ιδιόχειρθ υπογραφι ςε κάκε φφλλο ι ςελίδα του εγγράφου, αρκεί θ κζςθ τθσ
εγκεκριμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ ι τθσ εγκεκριμζνθσ θλεκτρονικισ
ςφραγίδασ ςτθν αρχι ι ςτο τζλοσ του θλεκτρονικοφ εγγράφου.

6.6 Μελζτθ Ρερίπτωςθσ: Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνων εγγράφων
6.6.1 Ραραμετροποίθςθ Acrobat Reader για ζλεγχο εγκυρότθτασ ψθφιακά
υπογεγραμμζνων εγγράφων
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Για να μπορζςει το πρόγραμμα Acrobat Reader να ελζγξει τθν εγκυρότθτα ενόσ
pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνου εγγράφου κα πρζπει πρϊτα να γίνει θ κατάλλθλθ
παραμετροποίθςθ. Συγκεκριμζνα:
1. Από το αρχικό μενοφ του προγράμματοσ επιλζγουμε «Edit»
2. Στθ ςυνζχεια επιλζγουμε «Preferences»
3. Μετά επιλζγουμε «Signatures» (Εικόνα 9)

Εικόνα 9 - Ραραμετροποίθςθ Acrobat Reader - Signatures

4. Επιλζγουμε «More» ςτθν περιοχι «Verification» (βλ. Εικόνα 10)
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Εικόνα 10 - Ραραμετροποίθςθ Acrobat Reader – Verification

5. Ενεργοποιοφμε τισ ακόλουκεσ επιλογζσ (βλ. Εικόνα 11):
 Verify signature when the document is opened
 Verification Behavior
 Require Certificate revocation checking to succeed whenever
possible during signature verification
 Use expired timestamps
 Verification Time – Verify Signatures Using
 Secure time (timestamp) embedded in the signature
 Windows integration
 Validating Signatures
 Validating Certified Documents
 Ρατάμε «Ok»
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Εικόνα 11 - Ραραμετροποίθςθ Acrobat Reader – υκμίςεισ

6. Στθ ςυνζχεια επιλζγουμε «Trust Manager» (βλ. Εικόνα 12)
 Επιλζγουμε «Load trusted certificates from an Adobe AATL server»
 Επιλζγουμε «Load trusted certificates from an Adobe EUTL server»
 Ρατάμε τα δφο κουμπιά «Update Now», ϊςτε να ενθμερωκεί το
πρόγραμμα με τουσ τελευταίουσ καταλόγουσ Ραρόχων Υπθρεςιϊν
Εμπιςτοςφνθσ.
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Εικόνα 12 - Ραραμετροποίθςθ Acrobat Reader – Trust Manager

6.6.2 Ζλεγχοσ εγκυρότθτασ ψθφιακά υπογεγραμμζνων εγγράφων
Ανοίγοντασ ζνα pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνο ζγγραφο με το πρόγραμμα
Acrobat Reader παρατθροφμε ότι υπάρχουν οι ακόλουκεσ ενδείξεισ που υποδθλϊνουν
ότι το ζγγραφο φζρει ψθφιακι/εσ υπογραφι/ζσ:
 Θ ζνδειξθ εγκυρότθτασ τθσ υπογραφισ ςτα αριςτερά. Συγκεκριμζνα
εμφανίηεται:
o «Signed and all signatures are valid» όταν όλεσ οι υπογραφζσ είναι
ζγκυρεσ (βλ. Εικόνα 13)
o "At least one signature requires validating" όταν κάποια από τισ
ρυκμίςεισ που αναφζρονται ςτθν ενότθτα «6.6.1 Ραραμετροποίθςθ
Acrobat Reader για ζλεγχο εγκυρότθτασ ψθφιακά υπογεγραμμζνων
εγγράφων» δεν ζχει πραγματοποιθκεί.
o «At least one signature is invalid» όταν κάποια από τισ υπογραφζσ
που φζρει το ζγγραφο δεν είναι ζγκυρθ, ενδεχομζνωσ γιατί είχε λιξει
ι είχε ανακλθκεί το ψθφιακό πιςτοποιθτικό που χρθςιμοποιικθκε
για τθν προςκικθ τθσ (βλ. Εικόνα 14).
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 Το εικονίδιο τθσ πζνασ ςτα αριςτερά.
 Θ ζνδειξθ «Signature Panel» ςτα δεξιά.

Εικόνα 13 - Acrobat Reader - Ζγκυρθ υπογραφι

Εικόνα 14 - Acrobat Reader - Άκυρθ υπογραφι

Ρατϊντασ πάνω ςτο εικονίδιο τθσ πζνασ ι ςτο «Signature panel» ανοίγει το
παράκυρο με τον/τουσ υπογράφοντα/υπογράφοντεσ.
Με δεξί πάτθμα πάνω ςτο όνομα του υπογράφοντοσ και επιλζγοντασ «Show
Signature Properties» αναδφεται το παράκυρο με τισ ιδιότθτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
υπογραφισ:
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Εικόνα 15 - Acrobat Reader - Εγκυρότθτα υπογραφισ

Από το παράκυρο αυτό προκφπτει ότι ο υπολογιςτισ ζχει ελζγξει ότι:
 Θ υπογραφι είναι ζγκυρθ
 Θ Αρχι Ριςτοποίθςθσ που ζχει εκδϊςει το ψθφιακό πιςτοποιθτικό
υπογραφισ βρίςκεται ςτθν Ευρωπαϊκι Λίςτα Εγκεκριμζνων Ραρόχων
 Θ θλεκτρονικι υπογραφι είναι ςυμβατι με τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό
910/2014
 Το ζγγραφο δεν παραποιικθκε μετά τθν υπογραφι
 Θ ταυτότθτα του υπογράφοντοσ είναι ζγκυρθ
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 Το αρχείο περιζχει χρονοςιμανςθ / εγκεκριμζνθ χρονοςφραγίδα.

7 ΕΝΙΑΙΑ ΨΘΦΙΑΚΘ ΡΥΛΘ gov.gr
υγγραφζασ: Μαριάνκθ Ψωμά

7.1 Κανάλια Εξυπθρζτθςθσ
Κανάλια εξυπθρζτθςθσ είναι οι εναλλακτικοί τρόποι μζςω των οποίων μπορεί να
εξυπθρετθκεί ζνασ πολίτθσ ι ο εκπρόςωποσ επιχείρθςθσ από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ.
Σιμερα τα κανάλια εξυπθρζτθςθσ που διατίκενται είναι τα παρακάτω:
 Θλεκτρονικόσ τρόποσ εξυπθρζτθςθσ (web περιβάλλον). Ο πολίτθσ ειςζρχεται
ςε κάποια ιςτοςελίδα (portal του Δθμοςίου Τομζα π.χ. efka.gov.gr).
 Εξυπθρζτθςθ με φυςικι παρουςία. Ο πολίτθσ μεταβαίνει ςε κάποιο γκιςζ,
φυςικό κατάςτθμα πχ ΚΕΡ ι e-ΕΦΚΑ και εξυπθρετείται από κάποιον
υπάλλθλο.
 Εξ’

αποςτάςεωσ

εξυπθρζτθςθ

με

υπολογιςτι.

Ρρόκειται

για

τθν

εξυπθρζτθςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ, το οποίο δεν είναι ακριβϊσ ψθφιακό
κανάλι εξυπθρζτθςθσ, δεδομζνου ότι εμπλζκεται ζνασ υπάλλθλοσ ο οποίοσ
καλείται να εξυπθρετιςει τον πολίτθ. Ωςτόςο θ εξυπθρζτθςθ δεν γίνεται δια
ηϊςθσ αλλά λαμβάνει χϊρα με χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ .
 Ευρωπαϊκι Eνιαία Ψθφιακι Ρφλθ.
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Εικόνα 16 - Κανάλια Εξυπθρζτθςθσ

Ζνα κανάλι εξυπθρζτθςθσ αποτελεί θ Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ gov.gr.

7.2 Τι είναι θ Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ – gov.gr
Το gov.gr αποτελεί τθ νζα ενιαία ψθφιακι πφλθ (εφεξισ ΕΨΡ) τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ. Στθν ΕΨΡ με ζνα ςφγχρονο απλό και ευζλικτο τρόπο αναηιτθςθσ πολίτεσ και
επιχειριςεισ μποροφν να αναηθτιςουν τισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ όλων των Φορζων. Με
γνϊμονα τισ ανάγκεσ των πολιτϊν και των επιχειριςεων, θ ΕΨΡ ενοποιεί, κάτω από τθν
ομπρζλα μια ενιαίασ παρουςίαςθσ, τθ δομι και τθ φιλοςοφία των υπθρεςιϊν, ϊςτε το
δθμόςιο να αποκτιςει ζνα νζο ενιαίο και πιο φιλικό πρόςωπο απζναντι τον πολίτθ.
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Εικόνα 17 - Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ - gov.gr

Το gov.gr αποτελεί το κεντρικό ςθμείο παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν (όλων των
Φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ), προκειμζνου να ςυγκεντρωκεί το ςφνολο τουσ ςε
ζναν ιςτότοπο του Δθμοςίου. Βρίςκεται ςτθν αρχικι φάςθ λειτουργίασ και ςτθν
ολοκλθρωμζνθ του μορφι κα αποτελζςει το κζντρο ψθφιακισ εξυπθρζτθςθσ που κα
ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ λφςεισ και όςα πρζπει να γνωρίηουν οι πολίτεσ και οι
επιχειριςεισ που ςυναλλάςςονται με το δθμόςιο. Κάκε υπθρεςία που κα
ψθφιοποιείται ςτο μζλλον, κα ενςωματϊνεται ςτθν πλατφόρμα και το gov.gr κα είναι
το ζνα και μοναδικό ςθμείο επαφισ πολιτϊν και επιχειριςεων με το δθμόςιο.
Σε πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ τθσ θ ΕΨΡ λειτουργεί ωσ κατάλογοσ θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν. Με τθν ζναρξθ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ εντάχκθκαν δφο οι νζεσ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ τισ υπεφκυνθσ διλωςθσ και εξουςιοδότθςθσ.
Στθν ολοκλθρωμζνθ του μορφι το gov.gr κα λειτουργεί
 το ζνα και μοναδικό ςθμείο επαφισ πολιτϊν και επιχειριςεων με το
δθμόςιο και
 το κζντρο ψθφιακισ εξυπθρζτθςθσ που κα ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ λφςεισ
που παρζχει το Δθμόςιο ςτουσ πολίτεσ.
Το gov.gr ανατροφοδοτείται με τισ προτάςεισ και τα «παράπονα» των πολιτϊν
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με ςτόχο να εξελίςςεται και να βελτιϊνεται ςυνεχϊσ. Οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ
μποροφν να γίνουν κοινωνοί αυτισ τθσ προςπάκειασ, με τισ χριςιμεσ και
εποικοδομθτικζσ παρατθριςεισ τουσ, τισ οποίεσ κατακζτουν μζςα από ειδικό κανάλι
αποδοχισ μθνυμάτων που διατίκεται.
Αυτό αποτελεί το απαραίτθτο διαβατιριο για το πζραςμα ςε μια νζα εποχι των
ςχζςεων Κράτουσ – Ρολίτθ.
Βαςικά λειτουργικά χαρακτθριςτικά τθσ εφαρμογισ του gov.gr είναι να
προςφζρει τθ δυνατότθτα οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ μζςω των εκπροςϊπων τουσ
να:
 εκδίδουν θλεκτρονικά ζγγραφα και να διατθροφν αρχείο με δθλϊςεισ,
εξουςιοδοτιςεισ και πιςτοποιθτικά.
 μποροφν να ανταλλάςςουν θλεκτρονικά ζγγραφα μζςω των κυρίδων τουσ,
αποτελϊντασ ςτθν πραγματικότθτα, τθν πρϊτθ επίςθμθ εφαρμογι τθσ
ελλθνικισ κυβζρνθςθσ θ οποία παρζχει ουςιαςτικά τον «ψθφιακό
χαρτοφφλακα»
 ελζγχουν τθ γνθςιότθτα των εγγράφων τουσ μζςω των κωδικϊν QR που
φζρουν.

Σχεδίαςθ με βάςθ κινθτζσ ςυςκευζσ – Mobile first design
Θ Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ gov.gr ζχει ωσ κεμελιϊδθ αρχι το ςχεδιαςμό τθσ αρχισ
Mobile first. Το mobile first design είναι θ διαδικαςία ςφμφωνα με τθν οποία κατά
τθν υλοποίθςθ μιασ εφαρμογισ, ςχεδιάηεται αρχικά θ ιςτοςελίδα για κινθτζσ ςυςκευζσ
και δευτερευόντωσ για ςτακεροφσ υπολογιςτζσ. Σφμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία του
1ου χρόνου λειτουργίασ τθσ Ρφλθσ, το 55% των επιςκζψεων προζρχεται από tablet ι
κινθτό.

7.3 Θεςμικό πλαίςιο παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν μζςω του gov.gr
Σφμφωνα με το άρκρο 22 του Ν.4727/2020, θ παροχι ψθφιακϊν δθμόςιων
υπθρεςιϊν και ιδίωσ θ διακίνθςθ θλεκτρονικϊν εγγράφων, δθμόςιων ι ιδιωτικϊν,
μεταξφ αφενόσ των φορζων του δθμόςιου τομζα και αφετζρου των φυςικϊν ι νομικϊν
προςϊπων ι νομικϊν οντοτιτων, πραγματοποιείται μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ
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τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr ΕΨΡ) και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που ορίηει αυτι.
Κάκε Φορζασ / Οργανιςμόσ του δθμόςιου τομζα υποχρεοφται να ςυνεργάηεται
με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ για τθν ζνταξθ
των υπθρεςιϊν του ςτθν ΕΨΡ, είτε πρόκειται για τισ υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ οι οποίεσ
είναι διακζςιμεσ ςτουσ ιςτοτόπουσ των εκάςτοτε Φορζων, είτε πρόκειται για νζα προσ
ανάπτυξθ εφαρμογζσ.
Αναλυτικότερα, οι φορείσ του δθμόςιου τομζα οφείλουν, κατά τον ςχεδιαςμό
νζων ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν και ςε κάκε περίπτωςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ
παραγωγικισ τουσ λειτουργίασ, κακϊσ και κατά τθν τροποποίθςθ υφιςτάμενων
ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν, να υποβάλουν προσ αξιολόγθςθ και ζγκριςθ ςτθν
Υπθρεςία Συντονιςμοφ ΕΨΡ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και
Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν (Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ.) του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ
ςχετικι αίτθςθ. Θ αίτθςθ αξιολογείται από τα αρμόδια ςτελζχθ του Υπουργείου
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ωσ προσ:
 τθν τιρθςθ των κανόνων τθσ προςβαςιμότθτασ,
 τα απαραίτθτα τεχνικά μζτρα, τθσ ενιαίασ εικόνασ και ταυτότθτασ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ,
 ευρφτερα τθν τιρθςθ των κανόνων για τθν ΕΨΡ.
Εντόσ ενόσ μινα εγκρίνεται θ αίτθςθ του Φορζα. Από τθν Υπθρεςία Συντονιςμοφ
ΕΨΡ.

7.4

Κατθγοριοποίθςθ των εφαρμογϊν των Φορζων ςτο gov.gr
Θ παρουςίαςθ των εφαρμογϊν/ιςτοτόπων των Φορζων ςτθν Ενιαία Ψθφιακι

Ρφλθ ζχει μια ςυγκεκριμζνθ ταξινόμθςθ και οργάνωςθ με πολιτοκεντρικό
προςανατολιςμό.
 Οι υπθρεςίεσ παρουςιάηονται με βάςθ μια πρωτεφουςα ταξινόμθςθ, τα
«γεγονότα ηωισ» (γζννθςθ, αςφάλιςθ, ςφςταςθ επιχείρθςθσ κ.ά.), ενϊ
υπάρχει και μια δευτερεφουςα ταξινόμθςθ με βάςθ τθν οργανωτικι δομι
των φορζων που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ (υπουργεία, ανεξάρτθτεσ αρχζσ,
οργανιςμοί, κ.ά.).
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 Διατίκεται και λειτουργία αναηιτθςθσ για γριγορθ εφρεςθ αποτελεςμάτων.
Στόχοσ είναι, με «τρία» βιματα, ο πολίτθσ να εντοπίςει τθν υπθρεςία που
ψάχνει.
Αναλυτικότερα θ κατθγοριοποίθςθ των υπθρεςιϊν με βάςθ τθν πρωτεφουςα
ταξινόμθςθ είναι ωσ ακολοφκωσ:


Επίπεδο 1 – Κατθγορία: κατανομι ςε 11 ευρφτερεσ ομάδεσ που αντιςτοιχοφν
ςε τομείσ πολιτικισ, κεματικζσ ι πτυχζσ τθσ ηωισ των πολιτϊν (π.χ.
οικογζνεια, επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, εκπαίδευςθ, υγεία και πρόνοια,
κ.ά.).



Επίπεδο 2 - Γεγονόσ ηωισ: οι παραπάνω ευρφτερεσ ομάδεσ χωρίηονται ςε
υποκατθγορίεσ, όπου θ κάκε μια ομαδοποιεί ςτενά ςυνδεδεμζνεσ υπθρεςίεσ
και αντιςτοιχοφν ςε γεγονότα ηωισ ι τισ ανάγκεσ των πολιτϊν (π.χ.
Οικογενειακι κατάςταςθ, Εγγραφι ςε ςχολείο, Διαχείριςθ ακίνθτθσ
περιουςίασ, κτλ.)



Επίπεδο 3 - Υπθρεςία/Συναλλαγι: π.χ. Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ, Εγγραφι ςε
νθπιαγωγείο, Ρροςωρινι άδεια οδιγθςθσ, κτλ

7.5

Ταυτοποίθςθ πολιτϊν ςτο gov.gr
Για τθν αςφαλι επικοινωνία με τουσ χριςτεσ, κακϊσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ

πρόςβαςισ τουσ ςτισ υπθρεςίεσ και ςτα δεδομζνα τουσ, απαιτείται θ αξιοποίθςθ
υπθρεςιϊν επιβεβαίωςθσ τθσ ταυτότθτασ των ςυναλλαςςόμενων με ψθφιακά μζςα.
Στόχοσ του ςυγκεκριμζνου δομικοφ ςτοιχείου είναι θ αξιοποίθςθ των υποδομϊν του
δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα για τθ παροχι κοινόχρθςτων υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ
ταυτοποίθςθσ μζςα από ζνα ενιαίο πλαίςιο προδιαγραφϊν αςφάλειασ.
Ραράλλθλα, θ διαςυνοριακι ταυτοποίθςθ των χρθςτϊν κα εξαςφαλίηεται με
πρότυπα διαλειτουργικότθτασ, όπωσ αυτά ζχουν κακοριςτεί ςτον Ευρωπαϊκό
Κανονιςμό για τθν θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ εμπιςτοςφνθσ
(ΕΕ/2014/910). Το δομικό ςτοιχείο τθσ θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ αξιοποιείται από τθν
Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ gov.gr και από το Κζντρο Ειδοποιιςεων, παρζχοντασ υπθρεςία
μοναδικοφ ςθμείου ταυτοποίθςθσ (Single Sign-On) ςε όλεσ τισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που
διατίκενται μζςω του gov.gr. Ραράλλθλα πρζπει να προβλζπεται να διαμορφωκεί
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πλαίςιο αξιοποίθςθσ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν ταυτοποίθςθσ και από ςυςτιματα του
ιδιωτικοφ τομζα.
Θ Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ ζχει ενςωματϊςει τουσ κανόνεσ ταυτοποίθςθσ που
χρθςιμοποιοφνται διεκνϊσ και καλφπτουν τα αυςτθρότερα μζτρα αςφάλειασ.
Σφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 4727/2020, οι τρόποι αυκεντικοποίθςθσ για
χριςθ υπθρεςιϊν μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι:
1. Με τθ χριςθ των κωδικϊν-διαπιςτευτθρίων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ρλθροφοριακϊν

Συςτθμάτων

Δθμόςιασ

Διοίκθςθσ

του

Υπουργείου

Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ.
2. Με τθ χριςθ των κωδικϊν-διαπιςτευτθρίων των ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ
τραπεηικισ (e-banking) των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων όπωσ ορίηονται ςτο
ςτοιχείο 1 τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 575/2013 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Λουνίου 2013 (ΕΕ L
176), περιλαμβανομζνων των υποκαταςτθμάτων τουσ, όπωσ ορίηονται ςτο
ςτοιχείο 17 τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του εν λόγω Κανονιςμοφ, όταν τα
υποκαταςτιματα αυτά βρίςκονται ςτθν Ελλάδα είτε θ ζδρα τουσ βρίςκεται
εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε ςφμφωνα με το άρκρο 36 του Ν.
4261/2014 (Αϋ 107) ςε τρίτθ χϊρα, του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων, κακϊσ και των ιδρυμάτων θλεκτρονικοφ χριματοσ και των
ιδρυμάτων πλθρωμϊν όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 του Ν. 4537/2018 (Αϋ 84).
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Εικόνα 18 - Ταυτοποίθςθ πολιτϊν ςτο gov.gr

Επιπλζον, για τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν, γίνεται χριςθ δφο ι
περιςςότερων παραγόντων ταυτοποίθςθσ που αφοροφν:
 Γνϊςθ και πλθροφορία (κάτι που μόνο ο πολίτθσ γνωρίηει), όπωσ είναι το
όνομα χριςτθ και ο κωδικόσ πρόςβαςθσ.
 Κατοχι (κάτι που μόνο ο πολίτθσ κατζχει), όπωσ ζνα μινυμα - OTP one Time
Password - με μοναδικό κωδικό αςφαλείασ (SMS) που λαμβάνει ςτο κινθτό
του τθλζφωνο.
Θ παροχι του δεφτερου ςτοιχείου λειτουργεί προςκετικά ωσ προσ το πρϊτο,
ωςτόςο τα ςτοιχεία αυτά απαιτείται αφενόσ να είναι ανεξάρτθτα, με τθν ζννοια ότι θ
παραβίαςθ του ενόσ δεν κζτει ςε κίνδυνο τθν αξιοπιςτία των υπολοίπων. Αυτόσ είναι ο
λόγοσ που κάκε ζνα αποτελεί ζνα επίπεδο ςτθ κλίμακα τθσ ταυτοποίθςθσ και απαιτείται
θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ όλων των βθμάτων ζτςι ϊςτε να ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ θ
διαδικαςία ταυτοποίθςθσ.
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Οι δφο τρόποι ταυτοποίθςθσ ορίηονται και ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ)
2015/1502 τθσ Ε.Ε. τθσ 8θσ Σεπτεμβρίου 2015 " ςχετικά με τθ κζςπιςθ ελάχιςτων
τεχνικϊν προδιαγραφϊν και διαδικαςιϊν για τα επίπεδα διαςφάλιςθσ των μζςων
θλεκτρονικισ ταυτοποίθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8 παράγραφοσ 3 του κανονιςμοφ
(ΕΕ) αρικ. 910/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ςχετικά με τθν
θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ εμπιςτοςφνθσ για τισ θλεκτρονικζσ
ςυναλλαγζσ ςτθν εςωτερικι αγορά".

7.6 Στοιχεία υπθρεςίασ που εντάςςεται ςτθ λίςτα υπθρεςιϊν του gov.gr.
– Ρεριεχόμενο
Θ Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ παροχισ υπθρεςιϊν gov.gr ζχει ωσ ςτόχο να
μεταςχθματίςει τα γεγονότα ηωισ (life events) ςε ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ που
παρζχουν τα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Δθμοςίου. Επιπλζον ςτόχοσ, εκτόσ από τθν
εφκολθ αναηιτθςθ των υπθρεςιϊν, είναι θ προβολι τουσ ςτθν κατάλλθλθ κατθγορία
και γεγονόσ ηωισ, θ ολοκλθρωμζνθ διάκεςθ του περιεχομζνου τθσ υπθρεςίασ. Αφενόσ
το κείμενο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ όςο και το λοιπό υποςτθρικτικό υλικό πρζπει να
ικανοποιοφν κάποιεσ προχποκζςεισ προκειμζνου να γίνει ςαφισ ςτον πολίτθ θ
υπθρεςία τθν οποία αναηθτά.

7.6.1 Υποχρεϊςεισ Φορζων
Υποχρζωςθ των Φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 23 του Ν. 4727/2020, κάκε
φορά που αιτοφνται τθν ζνταξθ μιασ νζασ εφαρμογισ ςτθν ενιαία ψθφιακι πφλθ είναι
να :
 ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΥΨθΔ για τθν ζνταξθ των
υπθρεςιϊν τουσ ςτθν ΕΨΡ.
 εναρμονίηουν τισ υπθρεςίεσ που ςχεδιάηουν και υλοποιοφν ςφμφωνα με
τουσ κανονιςμοφσ και τα πρότυπα τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ (αφορά ςτον
ςχεδιαςμό νζων όςο και ςτθν προςαρμογι των υφιςτάμενων).
Οι Φορείσ ορίηουν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ επιχειρθςιακοφ και τεχνικοφ
υπευκφνου, ζτςι ϊςτε να υπάρχει επικοινωνία μεταξφ των φορζων και των ςτελεχϊν
που ζχουν τθν ευκφνθ και τθν αρμοδιότθτα τθσ διάκεςθσ υπθρεςιϊν ςτο gov.gr.
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7.6.2 Ρεριεχόμενο
Αναλυτικότερα το περιεχόμενο πρζπει να ςυντάςςεται με τρόπο φιλικό και
κατανοθτό ςτουσ πολίτεσ και όχι με τθν «ξφλινθ» γλϊςςα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
ϊςτε:
 Να βοθκάει τουσ επιςκζπτεσ να καταλάβουν
 Να ενκαρρφνει τουσ πολίτεσ να εκμεταλλευτοφν τισ δυνατότθτεσ που τουσ
παρζχει θ Ρφλθ.
 Να ςζβεται τουσ πολίτεσ λαμβάνοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι δεν ζχουν πολφ
χρόνο να αφιερϊςουν ςτθν Ρφλθ.
 Να ενθμερϊνει τουσ επιςκζπτεσ για αυτά που κζλουν να μάκουν.
 Να κακοδθγεί επικοινωνϊντασ με τουσ πολίτεσ φιλικά και βοθκθτικά.
Επιπλζον το περιεχόμενο πρζπει να είναι
 Σαφζσ
 Ρεριεκτικό
 Χριςιμο
 Φιλικό
 Κατάλλθλο
 Επίκαιρο
Εκτόσ όμωσ από το υποςτθρικτικό υλικό, θ ίδια θ εφαρμογι ωσ προσ τισ οκόνεσ
που περιζχει, τα χρϊματα που χρθςιμοποιεί, το ςφνδεςμο που κα τθν «ςερβίρει» ςτον
διαδίκτυο αλλά και διάφορα γενικοφ τφπου ηθτιματα που δφναται να περιζχει χωρίσ να
αλλοιϊνουν τθν φφςθ τθσ εφαρμογισ, οφείλει ο Φορζασ να τα προςαρμόςει ςφμφωνα
με ζνα γενικό πρότυπο (template) που τίκεται από τθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ.
Πλα τα παραπάνω προχποκζτουν μια ςυνεργαςία θ οποία πρζπει να προθγθκεί
του αιτιματοσ ζνταξθσ ζτςι ϊςτε θ εφαρμογι να ςχεδιαςτεί με τον κατάλλθλο τρόπο.
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7.6.3 Οδθγόσ παρουςίαςθσ Υπθρεςιϊν
Ακολουκοφν τεχνικοί κανόνεσ ζνταξθσ μιασ νζασ εφαρμογισ ςτο gov.gr είναι:
Κάκε ψθφιακι δθμόςια υπθρεςία πρζπει να είναι διακζςιμθ μζςω
υπερςυνδζςμου με κατάλθξθ gov.gr, πχ. myEFKA.live.gov.gr .
Θ πρόςβαςθ των χρθςτϊν των ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν γίνεται με
χριςθ των κωδικϊν-διαπιςτευτθρίων τθσ ΓΓΡΣΔΔ.
Θ πρόςβαςθ των αρμόδιων υπαλλιλων των φορζων κατά τθν παροχι των
υπθρεςιϊν γίνεται με χριςθ των κωδικϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ τθσ ΓΓΡΣΔΔ.
Θ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν αντικακίςταται, όπου αυτό είναι εφικτό.
Ρρζπει να γίνεται μζςω χριςθσ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν (web services) του
Κζντρου Διαλειτουργικότθτασ τθσ ΓΓΡΣΔΔ. Μζςω του ΚΕΔ διαςυνδζονται τα
δεδομζνα διαφόρων ςυςτθμάτων από διαφορετικά Μθτρϊα του Δθμοςίου.
Θ άντλθςθ ςτοιχείων μζςω Κζντρου Διαλειτουργικότθτασ γίνεται με βάςθ το
κεςμικό πλαίςιο που διζπει κάκε νζα εφαρμογι και με βάςθ αυτό επίςθσ
τθροφνται όλα τα απαραίτθτα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα και υπάρχει
καταγραφι όλων των κινιςεων, ζτςι ϊςτε να μπορεί να γίνει ιχνθλάτιςθ
όλων των ενεργειϊν.
Επιπλζον:
Οι φορείσ του δθμόςιου τομζα μποροφν να αιτθκοφν τθ φιλοξενία των
ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν τουσ ςε υποδομζσ υπολογιςτικϊν
υποδομϊν νζφουσ (G - cloud computing). Με τον τρόπο αυτό εξοικονομεί ο
Φορζασ κόςτθ υποδομϊν και τθσ ςυντιρθςισ τουσ και επιτυγχάνονται για τθ
Δθμόςια Διοίκθςθ Οικονομίεσ Κλίμακοσ.
Κατά τθν υλοποίθςθ των ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν, δφνανται να
χρθςιμοποιοφνται οι κυρίδεσ των φορζων του δθμόςιου τομζα.
Εάν για τθν παροχι των ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν απαιτοφνται τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ των χρθςτϊν - φυςικϊν προςϊπων, τα ςτοιχεία αυτά
αντλοφνται αποκλειςτικά από το Εκνικό Μθτρϊο Επικοινωνίασ (Ε.Μ.Επ)
μζςω του Κζντρου Διαλειτουργικότθτασ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ..
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Κάκε φορζασ διακζτει ζνα ςφνδεςμο επικοινωνίασ μζςω του οποίου ο
πολίτθσ δφναται να διατυπϊςει ζνα ερϊτθμα προσ το Φορζα προκειμζνου
να λάβει διευκρινιςτικζσ απαντιςεισ ςε ηθτιματα που αφοροφν τθ χριςθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ.

7.7 Δομικά ςτοιχεία τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ
Θ Δθμόςια Διοίκθςθ ζχει αναπτφξει οριηόντιεσ εφαρμογζσ οι οποίεσ ςτόχο ζχουν
να αξιοποιθκοφν από άλλεσ εφαρμογζσ που αναπτφςςει ζνασ Φορζασ του Δθμοςίου.
Θ ταυτοποίθςθ του πολίτθ μζςω των κωδικϊν TAXISnet, θ ταυτοποίθςθ
Δθμοςίων Υπάλλθλων μζςω Κωδικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, θ δυνατότθτα ο πολίτθσ να
υποβάλει ζνα γραπτό ερϊτθμα μζςω του ςυνδζςμου «Επικοινωνία», αποτελοφν
παραδείγματα εφαρμογϊν που λειτουργοφν ωσ δομικά ςτοιχεία τθσ ΕΨΡ.
Πταν ζνασ φορζασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ αναπτφςςει μια νζα ψθφιακι
υπθρεςία που απαιτεί τθν ταυτοποίθςθ πολίτθ ι/και υπαλλιλου δεν χρειάηεται να
υλοποιιςει ζνα νζο ςφςτθμα αυκεντικοποίθςθσ, αλλά δφναται μζςω Κζντρου
Διαλειτουργικότθτασ να διαςυνδεκεί και να επαναχρθςιμοποιιςει τα παραπάνω
Δομικά Στοιχεία.
Θ ΕΨΡ υλοποιεί και διακζτει ςτουσ φορείσ τα παρακάτω δομικά ςτοιχεία, ζτςι
ϊςτε να βοθκιςει τουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ να ψθφιοποιιςουν τισ
υπθρεςίεσ τουσ.
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Κυρίδα Ρολίτθ

Κυρίδα Φορζα

Αυκεντικοποίθςθ

Σιμανςθ εγγράφων

Διαλειτουργικότθτα
(ΚΕΔ)

Υποδομζσ
Υποςτιριξθσ Helpdesk

Γεννιτρια
παραγωγισ
θλεκτρονικϊν
αιτιςεων
Εικόνα 19 - Δομικά Στοιχεία Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ

Μερικά από αυτά τα δομικά ςτοιχεία είναι:
 Θυρίδα Ρολίτθ. Ο πολίτθσ διαςυνδζεται ςτθ κυρίδα του και ζχει όλα τα
ζγγραφα του ςυγκεντρωμζνα. Ρρόκειται για τον ψθφιακό χαρτοφφλακα του
πολίτθ.
 Θυρίδα Φορζα. Είναι ζνα “ψθφιακό γραμματοκιβϊτιο” μζςα από το οποίο κα
γίνεται ςυνολικά θ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ μζςα από τθ Κυρίδα. Οι αιτιςεισ
πολιτϊν αποςτζλλονται ςτθ κυρίδα του Φορζα.
 Αυκεντικοποίθςθ.
 Σιμανςθ εγγράφων. Με τθν ψθφιακι βεβαίωςθ, αποτυπϊνεται ςτο κάτω
μζροσ κάκε ςελίδασ του εγγράφου, ο μοναδικόσ αναγνωριςτικόσ αρικμόσ
επαλικευςθσ ςε αλφαρικμθτικι μορφι και ςε μορφι QR και ςτο τζλοσ του
εγγράφου αποτυπϊνεται θ θλεκτρονικι ςφραγίδα του gov.gr και τα ςτοιχεία
του εκδότθ. Θ ψθφιακι βεβαίωςθ είναι νομικά ιςοδφναμθ με ζγγραφο που
φζρει το γνιςιο τθσ υπογραφισ και μπορείτε είτε να αποςταλεί θλεκτρονικά,
είτε να εκτυπωκεί και να κατατεκεί ςε δθμόςια υπθρεςία.
 Διαλειτουργικότθτα (ΚΕΔ). Το Κζντρο Διαλειτουργικότθτασ (ΚΕ.Δ) του
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ είναι μια θλεκτρονικι υπθρεςία που
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αναπτφχκθκε από τθ Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, με ςτόχο τθ διαςφνδεςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΦΕΚ 3990/Β/1-11-2019). Το ΚΕΔ εξαςφαλίηει ζνα μια
ενιαία

πλθροφοριακι

υποδομι,

μζςω

τθσ

οποίασ

ανταλλάςςονται

επιχειρθςιακά δεδομζνα μεταξφ του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ
και των Φορζων του Δθμοςίου.
 Υποδομζσ Υποςτιριξθσ – Helpdesk. Θ ψθφιακι πλατφόρμα support.gov.gr
ςυγκεντρϊνει τθν επικοινωνία, με τουσ κυβερνθτικοφσ φορείσ, για τισ
ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, που παρζχονται ςτθν ενιαία κυβερνθτικι πφλθ gov.gr.
Στθν πρϊτθ ςελίδα κάκε ψθφιακισ υπθρεςίασ υπάρχει διακζςιμοσ ςφνδεςμοσ
«Επικοινωνία», μζςω του οποίου με χριςθ κωδικϊν TaxisNet, οι πολίτεσ
υποβάλλουν προςωποποιθμζνα αιτιματα εξυπθρζτθςθσ ι ερωτιματα και
λαμβάνουν ωσ αποδεικτικό τον μοναδικό αρικμό εξυπθρζτθςθσ μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email).

8 ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΜΕΣΩ ΤΘΛΕΔΙΑΣΚΕΨΘΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΚΑ –
myEFKAlive – ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΘ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ
ΑΝΤΕΒΟΥ
υγγραφζασ: Μαριάνκθ Ψωμά

8.1 Γενικά
Το

myEFKA.live.gov.gr

είναι

μια

ειδικι

ςφγχρονθ

πλατφόρμα

που

ςυνδυάηει θλεκτρονικό περιβάλλον κράτθςθσ (δθμιουργία ραντεβοφ) με περιβάλλον
διενζργειασ τθλεδιάςκεψθσ (videoconference) και παρζχει ςτουσ πολίτεσ και τουσ
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των επιχειριςεων – εργοδοτϊν τθ δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ
εξυπθρζτθςι τουσ, για ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του eEFKA.
Θ ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα εντάςςεται ςτθν ομπρζλα των υπθρεςιϊν
myDesklive.gov.gr, που ςχεδιάςτθκε, υλοποιικθκε και υποςτθρίηεται παραγωγικά από
τθ Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.).
Στθν πλατφόρμα που ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε για το Φορζα e-EFKA δόκθκε θ
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κωδικι ονομαςία «myEFKA.live.gov.gr» και παρζχεται μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ
Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ gov.gr.
Χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ είναι:
1) Τα φυςικά πρόςωπα (πολίτεσ, νόμιμοι εκπρόςωποι επιχειριςεων εργοδοτϊν) που κζλουν να εξυπθρετθκοφν μζςω τθλεδιάςκεψθσ και για τον
λόγο αυτό προβαίνουν ςε δθμιουργία ραντεβοφ (κράτθςθ) αρχικά και ςτθ
ςυνζχεια ςυμμετζχουν ςτθ τθλεδιάςκεψθ.
2) Οι υπάλλθλοι των Υπθρεςιϊν e-EFKA, οι οποίοι κακθμερινά ελζγχουν τα
ραντεβοφ τουσ ςε ειδικό περιβάλλον θμερολογίου ςτο οποίο είναι χριςτεσ.
Αποδελτιϊνουν το αίτθμα του πολίτθ ζτςι ϊςτε να είναι προετοιμαςμζνοι
και ςυμμετζχουν ςτθν τθλεδιάςκεψθ αφοφ προβοφν ςε ταυτοποίθςθ του
ςυναλλαςςόμενου φυςικοφ προςϊπου. Τζλοσ προχωροφν ςε διεκπεραίωςθ
του αιτιματόσ του.
3) Οι διαχειριςτζσ, οι οποίοι ζχουν ςυνολικι εικόνα τθσ χριςθσ τθσ
πλατφόρμασ και μποροφν να πραγματοποιοφν αλλαγζσ ςφμφωνα με τισ
επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ που κα προκφψουν πριν και μετά τθν ζνταξθ τθσ
πλατφόρμασ ςε παραγωγικι λειτουργία.

Εικόνα 20 - Οι χριςτεσ τθσ πλατφόρμασ myEFKAlive
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8.2 Θ φιλοςοφία τθσ εξ αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθσ, ςκοπιμότθτα και
ςτόχοι τθσ πλατφόρμασ
H υπθρεςία myDesklive.gov.gr είναι μια ψθφιακι πλατφόρμα για τθν εξ
αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και επιχειριςεων που:
 παρζχεται ςτουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.,
 βαςίηεται ςτθν ελεγχόμενθ πρόςβαςθ πολιτϊν / επιχειριςεων με τθ χριςθ
των διαπιςτευτθρίων τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί TAXISnet),
 ςυνδυάηει περιβάλλον κράτθςθσ (δθμιουργία ραντεβοφ) με περιβάλλον
διενζργειασ τθλεδιάςκεψθσ μζςα από ζνα αςφαλζσ κρυπτογραφθμζνο
κανάλι ϊςτε θ ςυνομιλία να είναι προςτατευμζνθ,
 προςφζρει φιλικό περιβάλλον διεπαφισ (user interface), προςαρμοςμζνο
ςτισ επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ του φορζα,
 δίνει τθ δυνατότθτα ςταδιακισ ζνταξθσ των υπθρεςιϊν του Φορζα.

Εικόνα 21 - Ψθφιακόσ Αρωγόσ απομακρυςμζνθσ εξυπθρζτθςθσ

Ρρόκειται για μια υπθρεςία, θ οποία δθμιουργικθκε με επιςπεφδων παράγοντα
τα προβλιματα που δθμιοφργθςε θ πανδθμία, ωςτόςο ςυνζβαλλε ςτθ δθμιουργία
ψθφιακϊν καναλιϊν για τθν κατάργθςθ των μετακινιςεων από και προσ τα φυςικά
ςθμεία παροχισ εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν, τθν εξάλειψθ τθσ άςκοπθσ ταλαιπωρίασ, τθν
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εξοικονόμθςθ χρόνου και τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ. Ραράλλθλα, διευκολφνει το ζργο
των φορζων του δθμοςίου επιτρζποντάσ τουσ τθν αξιοποίθςθ του προςωπικοφ τουσ με
τον βζλτιςτο και πλζον αποτελεςματικό τρόπο.
Θ υπθρεςία αφορά οποιονδιποτε:
 φορζα του Δθμοςίου εξυπθρετεί πολίτεσ & επιχειριςεισ με φυςικό τρόπο
και επικυμεί να τον αναβακμίςει ςε ψθφιακό,
 πολίτθ ι / και επιχείρθςθ κάτοικο Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ που επικυμεί
να εξυπθρετθκεί μζςω τθλεδιάςκεψθσ από φορζα του ελλθνικοφ δθμοςίου.
Για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μιασ υπθρεςία myDesklive θ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.
βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με ςτελζχθ του Φορζα ςτουσ οποίουσ ανατίκενται
ςυγκεκριμζνοσ ρόλοσ.
Αναλυτικότερα θ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.:


Δθμιουργεί ςχζδιο λειτουργικϊν απαιτιςεων με βάςθ τθν ανάλυςθ των
επιχειρθςιακϊν απαιτιςεων του φορζα.



Δθμιουργεί πλάνο υλοποίθςθσ με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ. Συντονίηει
και ανακζτει ρόλουσ ςε επιχειρθςιακά ςτελζχθ του Φορζα προκειμζνου να
ςυνδράμουν ςτθν υλοποίθςθ.



Σχεδιάηει και υλοποιεί τθν πλατφόρμα με βάςθ τισ καταγεγραμμζνεσ
λειτουργικζσ απαιτιςεισ.



Ραραμετροποιεί τθν πλατφόρμα λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εξειδικευμζνεσ
ανάγκεσ του φορζα (προςωπικό, εκνικζσ ι τοπικζσ αργίεσ, ωράριο
λειτουργίασ, δικαιολογθτικά, κτλ).



Επικοινωνεί το πιλοτικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ ςτουσ Φορείσ και το
προςαρμόηει με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ των παρεχόμενων από τον
φορζα υπθρεςιϊν.



Ραρζχει περιβάλλον διαχείριςθσ για τθν πραγματοποίθςθ αλλαγϊν που
αφοροφν βαςικζσ, τακτικζσ και ζκτακτεσ, επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ και
μεταβολζσ.
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Δθμιουργεί, ςε ςυνεργαςία με τον φορζα, το υποςτθρικτικό υλικό για
πολίτεσ και επιχειριςεισ.



Δθμιουργεί το υποςτθρικτικό υλικό για το προςωπικό του φορζα
(υπαλλιλουσ και διαχειριςτζσ).



Διακζτει κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςτουσ υπαλλιλουσ και τουσ διαχειριςτζσ των
Φορζων και τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ
των απαραίτθτων λογιςμικϊν.



Εκπαιδεφει το προςωπικό του φορζα (χριςτεσ και διαχειριςτζσ).



Σχεδιάηει το περιεχόμενο τθσ πρϊτθσ ςελίδασ ςτθν ΕΨΡ (ενιαία ψθφιακι
πφλθ).



Διενεργεί τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ
λειτουργίασ και τθ διάκεςθ τθσ εφαρμογισ ςτουσ πολίτεσ.



Υποςτθρίηει τθν παραγωγικι λειτουργία και ζχει τθν ευκφνθ τθσ τεχνικισ
αρτιότθτασ τθσ πλατφόρμασ.



Επεκτείνει

και

διευρφνει

τθν

πλατφόρμα

με

βάςθ

ςυγκεκριμζνα

επιχειρθςιακά αιτιματα. Αναςχεδιάηει τθν πλατφόρμα αν απαιτθκεί με βάςθ
τα αιτιματα επζκταςθσ.


Επικαιροποιεί το υποςτθρικτικό υλικό.



Αντλεί και επεξεργάηεται τα ςτατιςτικά χριςθσ τθσ πλατφόρμασ και τα
κοινοποιεί ςτον φορζα για ανάλυςθ και περαιτζρω αξιοποίθςθ.
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Εικόνα 22 - Βιματα ζνταξθσ Φορζα ςτο myEFKAlive

 Τα οφζλθ για τον ςυναλλαςςόμενο πολίτθ ι εκπρόςωπο επιχείρθςθσ είναι
διπλό. Αφενόσ ζχει τθ δυνατότθτα να κλείςει θλεκτρονικά ζνα ραντεβοφ,
αφετζρου εξυπθρετείται με τθλεδιάςκεψθ.
Αναλυτικότερα τα οφζλθ για τον πολίτθ :
 Θ εξοικονόμθςθ χρόνου, δεδομζνου ότι δεν απαιτείται φυςικι μετακίνθςθ.
 Θ εξυπθρζτθςθ με ακρίβεια και αξιοπιςτία, δεδομζνου ότι πραγματοποιείται
κράτθςθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα.
 Θ ευελιξία ςτον προγραμματιςμό του ραντεβοφ με δυνατότθτα αλλαγισ
θμζρασ και ϊρασ, ακφρωςθσ και επαναπρογραμματιςμοφ εφόςον παραςτεί
ανάγκθ.
 Θ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ από οποιοδιποτε υποκατάςτθμα του φορζα
ακόμα και ςε θμζρεσ και ϊρεσ που το πλθςιζςτερο υποκατάςτθμα δεν
λειτουργεί.
 Θ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ κατοίκου του εξωτερικοφ με προςαρμογι των
ωρϊν εξυπθρζτθςθσ ςτθ ηϊνθ ϊρασ που βρίςκεται ο πολίτθσ.
 Θ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ ατόμων με αναπθρία με τθν πρόςκλθςθ ςτθν
τθλεδιάςκεψθ διερμθνζα νοθματικισ γλϊςςασ.
 Θ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ παρουςία διερμθνζα ςε περίπτωςθ που ο ίδιοσ
δεν ομιλεί τθν ελλθνικι.
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 Θ δυνατότθτα να πραγματοποιθκεί κράτθςθ για τρίτο πρόςωπο που δεν
διακζτει κωδικοφσ TAXISnet ι δεν ζχει ψθφιακζσ δεξιότθτεσ.
 Θ δυνατότθτα αξιολόγθςθσ τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ και αποτφπωςθσ
του βακμοφ ικανοποίθςθσ αλλά και προτάςεων βελτίωςθσ με τθ
ςυμπλιρωςθ φόρμασ αξιολόγθςθσ μετά το πζρασ τθσ τθλεδιάςκεψθσ.
 Θ δυνατότθτα καταγραφισ τθσ τθλεδιάςκεψθσ.
 Θ δυνατότθτα επιλογισ τοπικισ υπθρεςίασ του φορζα ι αυτόματθσ
ανάκεςθσ ςε οποιοδιποτε κατάςτθμα εξυπθρετεί οριηόντια.
 Θ άμεςθ ενθμζρωςθ ςε περίπτωςθ αλλαγισ ι ακφρωςθσ του ραντεβοφ λόγω
ζκτακτθσ ανάγκθσ που προζκυψε ςτον φορζα.

 Οφζλθ για το φορζα και το Κράτοσ
 Το κράτοσ αποκτά εκ νζου ζνα φιλικό πρόςωπο διακζτοντασ μια νζα
υπθρεςία ςτον ςυναλλαςςόμενο εν μζςω πανδθμίασ και ςυνκθκϊν
εγκλειςμοφ.
 Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι μποροφν πλζον να κάνουν πιο αποτελεςματικά και
με αςφάλεια τθ δουλειά τουσ, δεδομζνθσ τθσ μειωμζνθσ φυςικισ
επιςκεψιμότθτασ ςυναλλαςςόμενων ςτθν υπθρεςία τουσ.
 Θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του προςωπικοφ κακϊσ:
o ζνασ υπάλλθλοσ δφναται να εξυπθρετεί περιςςότερεσ από μια
κατθγορίεσ υποκζςεων / παρεχόμενων υπθρεςιϊν βάςει του
διακζςιμου

χρόνου

του

και

όχι

να

δεςμεφεται

ςε

γκιςζ

διεκπεραιϊνοντασ ςυγκεκριμζνεσ υποκζςεισ μόνο,
o μια υπθρεςία δφναται να ανατεκεί ςε περιςςότερουσ από ζναν
υπαλλιλουσ που βρίςκονται ςε διαφορετικά ςθμεία παροχισ τθσ
υπθρεςίασ/φυςικζσ τοποκεςίεσ.
 Θ μζτρθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των πολιτϊν με τθν αποςτολι φόρμασ
αξιολόγθςθσ τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ και θ αξιοποίθςθ προτάςεων
βελτίωςθσ των ςυναλλαςςόμενων.
 Θ δυνατότθτα άμεςθσ ενθμζρωςθσ του πολίτθ με αποςτολι ειδοποίθςθσ ςε
περίπτωςθ ανάγκθσ αλλαγισ ι ακφρωςθσ του ραντεβοφ.
 Θ υποςτιριξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ..
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 Θ εξαγωγι και διάκεςθ από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. ςτατιςτικϊν χριςθσ ανά
υπθρεςία που μποροφν να αναλυκοφν και αξιοποιθκοφν από τον φορζα.
 Θ ευελιξία προςαρμογισ

τθσ πλατφόρμα ενϊ είναι ςε παραγωγικι

λειτουργία με τθν:
o Ρροςκικθ / αφαίρεςθ υπαλλιλων που εξυπθρετοφν
o Ρροςκικθ / αφαίρεςθ υπθρεςιϊν που επικυμεί να εντάξει ο φορζασ
ςτθν τθλεξυπθρζτθςθ.
o Τροποποίθςθ τθσ διακεςιμότθτασ του προςωπικοφ - Αλλαγι του
ωραρίου λόγω επίςθμων αργιϊν ι άλλων αναγκϊν του φορζα.
o Μεταφορά των προγραμματιςμζνων ραντεβοφ αν υπάρχει ανάγκθ.

Εικόνα 23 - Σκοπόσ και οφζλθ τθσ πλατφόρμασ

Οι φορείσ ςτουσ οποίουσ ζχει διατεκεί και λειτουργεί παραγωγικά θ πλατφόρμα
myDesklive είναι οι ακόλουκοι:
 Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) – https://myAADElive.gov.gr
 Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ) - https://myKEPlive.gov.gr
 Δθμόςια Υπθρεςία Απαςχόλθςθσ ΔΥΡΑ (τ. ΟΑΕΔ) - https://myOAEDLive.gov.gr
(για εξ αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ)
 Δθμόςια Υπθρεςία Απαςχόλθςθσ ΔΥΡΑ (τ. ΟΑΕΔ) https://rantevouoaed.gov.gr
(για εξυπθρζτθςθ με φυςικι παρουςία)
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 Υπουργείο Εξωτερικϊν (Ρροξενικζσ Αρχζσ) - https://myConsulLive.gov.gr
 Εκνικόσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) https://myEFKA.live.gov.gr
 Ελλθνικό Κτθματολόγιο https://myKTIMATOLOGIO.live.gov.gr
 Ανεξάρτθτθ Αρχι «Συνιγοροσ του Ρολίτθ» https://mySynigoros.live.gov.gr
 Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ (Διμοι) https://myDIMOS.live.gov.gr
Οι φορείσ, οι οποίοι ζχουν αιτθκεί τθν υπθρεςία (θ αντίςτοιχθ πλατφόρμα
βρίςκεται ςε φάςθ υλοποίθςθσ) είναι οι ακόλουκοι:
 Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Λδιωτικοφ Χρζουσ – ΕΓΔΛΧ.
 Υπουργείο Ναυτιλίασ.
Επιπροςκζτωσ, θ χριςθ τθσ πλατφόρμασ πλζον επεκτείνεται για κάποιουσ
φορείσ και ςε κράτθςθ:
i.

για

εξυπθρζτθςθ

με

φυςικι

παρουςία

κατόπιν

μετάβαςθσ

του

ςυναλλαςςόμενου ςε κατάςτθμα εξυπθρζτθςθσ του φορζα κακϊσ και
ii.

για εξυπθρζτθςθ με τθλεφωνικι επικοινωνία.

8.3 Αναφορά και ανάλυςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για το myEFKAlive
Με τθν υπ. αρικμ. 52108 ΕΞ 2021 Απόφαςθ του Υπουργοφ Επικρατείασ και του
Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων «Εξυπθρζτθςθ και παροχι διοικθτικισ
πλθροφόρθςθσ μζςω τθλεδιάςκεψθσ, από υπθρεςίεσ του e-ΕΦΚΑ (ΦΕΚ Β'/3265/22-72021 και ΦΕΚ Β’/4610/6-10-21» κακορίηονται:
 οι όροι που διζπουν τθ διαδικαςία,
 θ πρόςβαςθ των φυςικϊν προςϊπων και των εκπροςϊπων νομικϊν
προςϊπων ςτθν πλατφόρμα,
 θ ταυτοποίθςθ του αιτοφντοσ φυςικοφ προςϊπου ι θ νομιμοποίθςθ του
εκπροςϊπου των νομικϊν προςϊπων –εργοδοτϊν

 τα ςτοιχεία και τα δεδομζνα που απαιτοφνται για τθν υποβολι του
αιτιματοσ,
 τα κεματικά πεδία των υπθρεςιϊν που παρζχονται,

myEFKAlive

Σελίδα 136 από 258

 θ διαδικαςία ζνταξθσ των υπθρεςιϊν e-EFKA ςτθν πλατφόρμα,
 οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ από φυςικά
πρόςωπα που ενεργοφν για λογαριαςμό άλλου φυςικοφ προςϊπου ι
νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ,
 τεχνικά και οργανωτικά ηθτιματα για τθν παροχι διοικθτικϊν
πλθροφοριϊν και τθ διεκπεραίωςθ υποκζςεων, όπωσ θ επιβεβαίωςθ
παραλαβισ του αιτιματοσ από τισ υπθρεςίεσ e-EFKA.
 τεχνικά και οργανωτικά μζτρα αςφάλειασ.
Με απόφαςθ του Διοικθτι του e-ΕΦΚΑ δφναται να αναπροςαρμόηονται ι να
τροποποιοφνται οι κεματικζσ κατθγορίεσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ
υπόψθ τόςο τισ ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ των φυςικϊν προςϊπων, όςο και των ΡΥΣΥ και
των δομϊν χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ.

8.4 αντεβοφ - Κράτθςθ
Θ λειτουργία τθσ πλατφόρμασ, είναι ιδιαίτερα απλι. Αρχικά ο ενδιαφερόμενοσ
ειςζρχεται ςτο myEFKA.live.gov.gr και επιβεβαιϊνει τα ςτοιχεία του μζςω των κωδικϊν
Taxisnet. Στθ ςυνζχεια μζςα από μια ςειρά επιλογϊν οι οποίεσ κα τον οδθγιςουν ςτθν
περιφερειακι υπθρεςία e-ΕΦΚΑ από τθ οποία κα εξυπθρετθκεί, ολοκλθρϊνει τθν
κράτθςθ του ραντεβοφ. Τθν ςτιγμι τθσ κράτθςθσ δθμιουργείται ζνα μοναδικό «εικονικό
δωμάτιο» το οποίο αποδίδεται ςτο θμερολόγιο του υπαλλιλου. Ο υπάλλθλοσ είναι ο
οικοδεςπότθσ τθσ τθλεδιάςκεψθσ και ο πολίτθσ ο φιλοξενοφμενοσ.
Για όςουσ δεν διακζτουν κωδικοφσ Taxisnet δίνεται θ δυνατότθτα να κλείςουν
ραντεβοφ μζςω άλλου προςϊπου. Το πρόςωπο του οποίου τα ςτοιχεία κα
ςυμπλθρωκοφν ςτο ςφςτθμα

κράτθςθσ, κα

πρζπει να παρουςιαςτεί

ςτθν

τθλεδιάςκεψθ.
Στθν πλατφόρμα υπάρχουν τρεισ (3) ρόλοι – χριςτεσ:
 πολίτθσ / νόμιμοσ εκπρόςωποσ επιχείρθςθσ ο οποίοσ κάνει ενζργειεσ
προκειμζνου να εξυπθρετθκεί,
 υπάλλθλοσ e-ΕΦΚΑ, ο οποίοσ κα εξυπθρετιςει το πολίτθ,
 διαχειριςτισ ο οποίοσ κακορίηει τισ παραμζτρουσ λειτουργίασ.
myEFKAlive
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Εικόνα 24 - Ρϊσ λειτουργεί θ πλατφόρμα myDESKlive

8.4.1 Διαδικαςία για τον πολίτθ/νόμιμο εκπρόςωπο επιχείρθςθσ
Το φυςικό πρόςωπο ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ επιχείρθςθσ – εργοδότθ:
1.

Ειςζρχεται ςτθν πλατφόρμα μζςω του ςυνδζςμου MyEFKA.live.gov.gr
κατόπιν αυκεντικοποίθςθσ με τθ χριςθ των κωδικϊν TAXISnet.

2.

Επιλζγει τθν υπθρεςία για τθν οποία κζλει να εξυπθρετθκεί.

3.

Επιλζγει τθ γεωγραφικι περιφζρεια που ανικει.
o Διαχωριςμόσ ςε 12 γεωγραφικζσ περιφζρειεσ

4.

Ρλθκτρολογεί τον ταχυδρομικό κωδικό τθσ περιοχισ που κατοικεί για να
πλθροφορθκεί ςε ποιο τοπικό γραφείο ι τοπικι Διεφκυνςθ e-EFKA ανικει.

5.

Επιλζγει θμερομθνία και ϊρα που επικυμεί να εξυπθρετθκεί.

6.

Καταχωρίηει τα απαραίτθτα ςτοιχεία (όνομα, email, αρικμό κινθτοφ
τθλεφϊνου, διεφκυνςθ κατοικίασ, ΑΜΚΑ, ταχυδρομικό κωδικό).

7.

Επιλζγει τθν Λδιότθτα Αςφάλιςθσ (Μιςκωτόσ ΛΚΑ-ΕΤΑΜ, Μθ Μιςκωτόσ
ΟΑΕΕ, Αγρότθσ, Αυτοαπαςχολοφμενοσ)

8.

Με βάςθ τθν γεωγραφικι περιφζρεια που επζλεξε και τον ταχυδρομικό
κωδικό που πλθκτρολόγθςε, επιλζγει τθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία ι τοπικό
γραφείο e-ΕΦΚΑ ςτθν οποία ανικει και τθν οποία του υποδεικνφει θ
πλατφόρμα, από το πεδίο «Επιλογι προςωπικοφ».

9.

Επιβεβαιϊνει ότι ζχει επιλζξει τθν αρμόδια δομι e-ΕΦΚΑ ςφμφωνα με τον
ΤΚ κατοικίασ ι επιχείρθςισ του κι ότι κα αποςτείλει τα απαραίτθτα

myEFKAlive

Σελίδα 138 από 258

δικαιολογθτικά πριν τθν τθλεδιάςκεψθ, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο:
https://www.efka.gov.gr/el/myefkalive-plirofories
10. Επιβεβαιϊνει τθν ορκότθτα των ςτοιχείων του και ςυναινεί ςτθ διαβίβαςθ
τουσ και ςτθν επεξεργαςία τουσ από τον υπάλλθλο του Φορζα.
11. Ενθμερϊνεται για κζματα προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ςε ςχετικό
ςφνδεςμο που υπάρχει ςτθν πλατφόρμα.
12. Οριςτικοποιεί τθν κράτθςθ.
13. Λαμβάνει από τθν πλατφόρμα επιβεβαιωτικό θλεκτρονικό μινυμα, το οποίο
περιζχει:
 τον ςφνδεςμο για τθ ςυμμετοχι ςτθν τθλεδιάςκεψθ,
 τθ δυνατότθτα ακφρωςθσ ραντεβοφ,
 απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ για τα δικαιολογθτικά που πρζπει να
προςκομίςει και που πρζπει να τα αποςτείλει.
Ο πολίτθσ ι ο εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ οφείλει να ςυγκεντρϊςει τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά και τα αποςτείλει ςτθν υπθρεςία e-ΕΦΚΑ, πριν τθν
ςυμμετοχι ςτθν τθλεδιάςκεψθ.
Τθν θμζρα και ϊρα τθσ προγραμματιςμζνθσ τθλεδιάςκεψθσ ςυμμετζχει ςτθν
τθλεδιάςκεψθ ενεργοποιϊντασ τον ςφνδεςμο που ζχει λάβει.
Ραραλαμβάνει τθν τελικι διοικθτικι πράξθ (εάν υπάρχει).
Αναλυτικζσ οδθγίεσ και παραδείγματα για τα βιματα που πρζπει να
ακολουκιςει ο πολίτθσ / νόμιμοσ εκπρόςωποσ επιχείρθςθσ τόςο για τον
προγραμματιςμό του ραντεβοφ του όςο και για τθ ςυμμετοχι του ςτθν
τθλεδιάςκεψθ παρζχονται ςτο εγχειρίδιο χριςθσ που διατίκενται ςτον
ςφνδεςμο https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-10/myEFKAlive--usermanual.pdf .
Στο πρϊτο μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που αποςτζλλει θ πλατφόρμα
ςτον

πολίτθ

περιλαμβάνεται

ο

ςφνδεςμοσ

https://www.efka.gov.gr/el/myefkalive-plirofories. Θ εν λόγω ιςτοςελίδα
περιζχει όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ανά διαδικαςία που πρζπει να
αποςτείλει ο πολίτθσ για τθν εξυπθρζτθςι του με τθλεδιάςκεψθ, κακϊσ και τα
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email όλων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν των διευκφνςεων του e-EFKA.
Σθμαντικζσ λεπτομζρειεσ
 Θ εξυπθρζτθςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ μζςω

MyEFKAlive ζχει χωρικι

αρμοδιότθτα. Θ πλατφόρμα κακοδθγεί τον πολίτθ ςτθν κατάλλθλθ
περιφερειακι διεφκυνςθ e-EFKA τθσ εκάςτοτε ΡΥΣΥ ςτθν οποία υπάγεται,
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊνει.
 Εξυπθρετοφνται οι αςφαλιςμζνοι χωρικισ αρμοδιότθτασ των παρακάτω
περιφερειϊν:


Νοτίου Αιγαίου



Βορείου Αιγαίου



Δυτικισ Ελλάδασ, Ηακφνκου, Κεφαλλθνίασ & Λευκάδασ



Θπείρου & Κζρκυρασ



Ανατολικισ Μακεδονίασ & Κράκθσ



Κεςςαλίασ



Εφβοιασ



Ρελοποννιςου



Κριτθσ



Αττικισ



Κεντρικισ Μακεδονίασ



Δυτικισ Μακεδονίασ

 Κάκε περιφζρεια αντιςτοιχεί ςε ζνα διαφορετικό ςφςτθμα κράτθςθσ το
οποίο περιζχει ωσ διακριτζσ οντότθτεσ τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του eΕΦΚΑ κάκε περιφζρειασ.
 Ο πολίτθσ μπορεί να πραγματοποιιςει κράτθςθ για τρίτο πρόςωπο που δεν
διακζτει

κωδικοφσ

TAXISnet

ι

ψθφιακζσ

δεξιότθτεσ

αλλά

ςτθν

τθλεδιάςκεψθ κα πρζπει να ςυμμετζχει το τρίτο πρόςωπο.
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 Θ πλατφόρμα διακζτει ελάχιςτο χρόνο προιγθςθσ (αρικμό θμερϊν) πριν
τθν τθλεδιάςκεψθ ζτςι ϊςτε ο πολίτθσ να ζχει το χρόνο να ςυγκεντρϊςει
και αποςτείλει τα δικαιολογθτικά.
 Θ πλατφόρμα αποςτζλλει επαναλθπτικά μθνφματα ςτο πολίτθ προκειμζνου
να του υπενκυμίςει το επικείμενο ραντεβοφ.

Εικόνα 25 - Επιλογι προςωπικοφ

8.4.2 Διαδικαςία για τον υπάλλθλο
Ο υπάλλθλοσ τθσ περιφερειακισ υπθρεςίασ e-EFKA:
1. Επιςκοπεί κακθμερινά το θμερολόγιό του ςτο Microsoft Teams.
2. Ελζγχει τα ραντεβοφ του.
3. Ελζγχει το θλεκτρονικό ταχυδρομείο τθσ υπθρεςίασ του για να παραλάβει τα
δικαιολογθτικά που απζςτειλε ο πολίτθσ. Σε περίπτωςθ που δεν παραλάβει
τα δικαιολογθτικά επικοινωνεί με τον πολίτθ.
4. Ελζγχει τα δικαιολογθτικά ωσ προσ τθν πλθρότθτά τουσ. Επικοινωνεί με τον
πολίτθ αν χρειαςτεί πριν το προγραμματιςμζνο ραντεβοφ.
5. Συμμετζχει ςτθν τθλεδιάςκεψθ / ταυτοποιεί τον πολίτθ / διεκπεραιϊνει το
αίτθμα του πολίτθ.
6. Αποςτζλλει ςτον πολίτθ τθν παραγόμενθ διοικθτικι πράξθ (εάν υπάρχει).
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8.4.3 Διαδικαςία για τον διαχειριςτι
Οι αρμοδιότθτεσ του διαχειριςτι είναι διαμοιραςμζνεσ μεταξφ των ςτελεχϊν τθσ
ΓΓΡΣΔΔ και τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ πλθροφορικισ του e-ΕΦΚΑ.
Αναλυτικότερα:
 Διαχειριςτισ τεχνικισ ομάδασ - ΓΓΡΣΔΔ
 Καταγράφει, αναλφει τισ επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ,

ςχεδιάηει και

υλοποιεί τθν πλατφόρμα.
 υκμίηει και παραμετροποιεί τισ αρχικζσ επιχειρθςιακζσ απαιτιςεισ.
 Ειςάγει/αφαιρεί χριςτεσ ςτο ςφςτθμα κράτθςθσ.
 Ειςάγει/αφαιρεί

υπθρεςίεσ κατά

τθ διάρκεια τθσ παραγωγικισ

λειτουργίασ.
 Υλοποιεί μζςω διαδικαςίασ change request οποιαδιποτε ςθμαντικι

επιχειρθςιακι αλλαγι, θ οποία δεν εντάςςεται ςτισ αρμοδιότθτεσ του eΕΦΚΑ.
 Εκπαιδεφει τουσ διαχειριςτζσ τθσ επιχειρθςιακισ ομάδασ, ωσ προσ τισ

αρμοδιότθτζσ τουσ.
 Εκπαιδεφει τουσ υπαλλιλουσ ςτθ χριςθ του Microsoft Teams
 Εξάγει και επεξεργάηεται ςτατιςτικά
 Διαχειριςτισ επιχειρθςιακισ ομάδασ – e-ΕΦΚΑ
 υκμίηει τισ εκνικζσ αργίεσ από τθ ςελίδα κράτθςθσ.
 υκμίηει τισ τοπικζσ αργίεσ (time offs) από το θμερολόγιο.
 υκμίηει το διακζςιμο ωράριο εξυπθρζτθςθσ ανά υπθρεςία.
 υκμίηει τισ άδειεσ του προςωπικοφ (λογαριαςμόσ/οί ανά δομι e-ΕΦΚΑ)

από το θμερολόγιο.
 Μεταφζρει προγραμματιςμζνο ραντεβοφ από λογαριαςμό (δομι e-

ΕΦΚΑ) ςε λογαριαςμό (δομι e-ΕΦΚΑ) τθσ ίδιασ ΡΥΣΥ.
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 Ακυρϊνει ι μεταφζρει προγραμματιςμζνο ραντεβοφ άλλθ μζρα και ϊρα.
 υκμίηει το περιεχόμενο των μθνυμάτων τφπου «i» που αφορά τθν

περιγραφι τθσ υπθρεςίασ που είναι δθμοςιευμζνθ.
 υκμίηει το περιεχόμενο των αυτόματων απαντθτικϊν email που

αποςτζλλει θ πλατφόρμα ςτον πολίτθ.
 Επιςκοπεί τα προγραμματιςμζνα ραντεβοφ και οργανϊνει το προςωπικό

του ςυςτιματοσ κράτθςθσ.
 Επικοινωνεί με τον πολίτθ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (π.χ. κλείνει θ

υπθρεςία για λόγουσ ανωτζρασ βίασ)
 Βοθκάει το προςωπικό του για τυχόν διευκρινίςεισ.
 Αποςτζλλει τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ του MS Teams ςτουσ υπαλλιλουσ

που ανικουν ςτο προςωπικό του ςυςτιματοσ κράτθςθσ.
 Εξάγει και επεξεργάηεται ςτατιςτικά

8.4.4 Υπθρεςίεσ που παρζχονται μζςω τθσ πλατφόρμασ myEFKAlive
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτο myEFKAlive, διαρκρϊνονται ςε πζντε κεματικά
πεδία, κατά αντιςτοιχία με τα αρμόδια ανά υπθρεςία τμιματα εξυπθρζτθςθσ του eΕΦΚΑ:
 Ραροχζσ


Επίδομα Αςκενείασ



Επίδομα Μθτρότθτασ



Θλεκτρονικι Αίτθςθ Εξόδων Κθδείασ (ςυνταξιοφχων και μιςκωτϊν π.
ΛΚΑ)

 Μθτρϊο και Αςφαλιςτικόσ Βίοσ
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Βεβαίωςθ αςφάλιςθσ (Χρόνου αςφάλιςθσ – Ρροχπθρεςία)



Αλλαγι ςτοιχείων Μθτρϊου



Αςφαλιςτικι Λκανότθτα



Απογραφι Μιςκωτοφ Αςφαλιςμζνου



Ζκδοςθ Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ (ΕΚΑΑ)



Βεβαίωςθ Απογραφισ
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Διεκπεραίωςθ αιτιματοσ για χρόνο αςφάλιςθσ μζςω ΥΔΑΑΒ

 Συντάξεισ – Ρλθρωμζσ


Αίτθςθ μθνιαίου ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ ςφνταξθσ



Ραρακολοφκθςθ πορείασ αίτθςθσ ςυνταξιοδότθςθσ

 Διοικθτικό – Ρλθροφόρθςθ πολιτϊν


Ραραλαβι Απόφαςθσ ΚΕΡΑ

 Αςφάλιςθ – Ειςφορζσ


Βεβαίωςθ εγγραφισ για μθ μιςκωτοφσ



Βεβαίωςθ χρόνου αςφάλιςθσ για μθ μιςκωτοφσ



Διεκπεραίωςθ αιτιματοσ για τθν ζκδοςθ Απογραφικοφ Δελτίου
Αγροτϊν

Εικόνα 26 - Ρρϊτθ ςελίδα myEFKAlive επιλογι υπθρεςιϊν

8.5 Διαδικαςία ζνταξθσ υπθρεςιϊν e-ΕΦΚΑ ςτο myEFKAlive
Οι περιφερειακζσ υπθρεςίεσ και οι αντίςτοιχεσ ΡΥΣΥ εντάςςονται ςταδιακά ςτθν
πλατφόρμα. Τα βιματα για τθν ζνταξθ νζων περιφερειακϊν υπθρεςιϊν e-ΕΦΚΑ ςτθν
υπθρεςία myEFKAlive είναι τα ακόλουκα:
 Αποςτολι νζων επιχειρθςιακϊν απαιτιςεων από τον e-ΕΦΚΑ
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 αρικμόσ και όνομα νζων υπθρεςιϊν προσ ζνταξθ και ςε ποιεσ γεωγραφικζσ
περιφζρειεσ ανικουν
 προςδιοριςμόσ

των

γεωγραφικϊν

περιοχϊν,

αν

εντάςςονται

νζα

γεωγραφικι περιοχι
 αποςτολι αρχείου με Ταχυδρομικοφσ Κϊδικεσ και αντιςτοίχιςθ με τθν
τριψιφια κωδικοποίθςθ ςυμμετεχουςϊν δομϊν.
 Δθμιουργία νζων χρθςτϊν και καταχϊριςθ ςτο domain myefka.live.gov.gr.
Ειςαγωγι των χρθςτϊν ςτθν πλατφόρμα.
 Δθμιουργία νζων ςυςτθμάτων κράτθςθσ αν ειςάγεται νζα γεωγραφικι
περιφζρεια. Υλοποίθςθ τθσ αναδιαμορφωμζνθσ πλατφόρμασ ςτο πιλοτικό
περιβάλλον.
 Αποςτολι κωδικϊν μζςω email και υποςτθρικτικοφ υλικοφ (εγκατάςταςθσ του
Microsoft teams) ςτουσ διαχειριςτζσ του e-ΕΦΚΑ.


Εγκατάςταςθ και χριςθ τθσ εφαρμογισ Microsoft Teams ςε ςτακμό εργαςίασ
(desktop ι laptop) που διακζτει κάμερα και μικρόφωνο από τουσ υπαλλιλουσ
του e-ΕΦΚΑ.



Εκπαίδευςθ των υπαλλιλων του e-ΕΦΚΑ από τθν αρμόδια τεχνικι ομάδα τθσ
Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. με ςτόχο τθν εξοικείωςι τουσ με τθν πλατφόρμα.



Διενζργεια δοκιμϊν από τουσ υπαλλιλουσ του e-ΕΦΚΑ ςτο δοκιμαςτικό
περιβάλλον. Αποςτολι παρατθριςεων και ςχολίων.



Οριςτικοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ και προετοιμαςία για ζνταξθ ςε παραγωγικι
λειτουργία.



Αναδιαμόρφωςθ των κειμζνων τθσ πφλθσ gov.gr και του υποςτθρικτικοφ υλικοφ.



Μετάπτωςθ τθσ πλατφόρμασ ςτο παραγωγικό περιβάλλον.

8.6 Εξοικείωςθ με τθν πλατφόρμα myEFKAlive
8.6.1 Εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ Microsoft Teams
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ από τουσ υπαλλιλουσ
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των προσ ζνταξθ περιφερειακϊν υπθρεςιϊν e-ΕΦΚΑ είναι θ εγκατάςταςθ τθσ
εφαρμογισ Microsoft Teams ςε ςτακμό εργαςίασ (desktop ι laptop) που διακζτει
κάμερα και μικρόφωνο. Για τον ςκοπό αυτό ο υπάλλθλοσ κα πρζπει:
 μζςω ενόσ φυλλομετρθτι (browser) να μεταβεί ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα
Microsoft Office365 – https://www.office.com,
 να κάνει είςοδο με τθ χριςθ των κωδικϊν χριςτθ που του κοινοποιικθκαν από
τθν τεχνικι ομάδα τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.,

Εικόνα 27 - Είςοδοσ ςτο MS Office

 να επιλζξει τθν εφαρμογι Microsoft Teams πατϊντασ ςτο ςχετικό εικονίδιο, από
τθ λίςτα των εικονιδίων που εμφανίηονται ςτα αριςτερά τθσ οκόνθσ. Στο ςθμείο
αυτό παρζχονται δφο δυνατότθτεσ:
 είτε να γίνει λιψθ τθσ εφαρμογισ Microsoft Teams για Windows – που
ςθμαίνει ότι θ εφαρμογι κα εγκαταςτακεί τοπικά ςτον ςτακμό εργαςίασ
 είτε να γίνει χριςθ τθσ web εφαρμογισ Microsoft Teams – που ςθμαίνει
ότι θ εφαρμογι δεν κα εγκαταςτακεί τοπικά και κα χρθςιμοποιείται
διαδικτυακά.
Συςτινεται θ λιψθ τθσ εφαρμογισ για Windows και θ εγκατάςταςι τθσ τοπικά,
ςτον ςτακμό εργαςίασ του υπαλλιλου.
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Εικόνα 28 - Επιλογι προγράμματοσ τθλεδιάςκεψθσ Teams για εγκατάςταςθ

 να αποκθκεφςει το αρχείο τθσ εφαρμογισ Microsoft Teams και να εγκαταςτιςει
τθν εφαρμογι τοπικά ςε ςτακμό εργαςίασ με λειτουργικό ςφςτθμα Windows
εκτελϊντασ το ςυγκεκριμζνο αρχείο.
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Εικόνα 29 - Εγκατάςταςθ Teams

8.6.2 Το ςφςτθμα διαχείριςθσ ραντεβοφ – myEFKAlive
Για τθν εξοικείωςθ με το ςφςτθμα διαχείριςθσ ραντεβοφ είναι διακζςιμα
αναλυτικά εγχειρίδια χριςθσ τόςο για τον πολίτθ / νόμιμο εκπρόςωπο επιχείρθςθσ όςο
και για τον υπάλλθλο e-ΕΦΚΑ.
Το υλικό που αφορά ςτον πολίτθ / νόμιμο εκπρόςωπο επιχείρθςθσ είναι
προςβάςιμο μζςω των ςυνδζςμων που παρατίκενται ςτθν ενότθτα «8.8 Χριςιμοι
Σφνδεςμοι για τθν πλατφόρμα myEFKALive».

8.7 Μελζτθ περίπτωςθσ - Εξυπθρζτθςθ πολιτϊν μζςω τθλεδιάςκεψθσ
Βιμα 1ο: Είςοδοσ:
Αρχικά πραγματοποιείται είςοδοσ ςτο MS Teams με τθ χριςθ των κωδικϊν
υπαλλιλου για τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι που ζχουν αποςταλεί από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. ςε
κάκε περιφερειακι υπθρεςία e-ΕΦΚΑ ξεχωριςτά.
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Εικόνα 30 - Είςοδοσ ςτθν πλατφόρμα τθλεδιάςκεψθσ

Ο υπάλλθλοσ μεταφζρεται ςτθν αρχικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ και επιλζγει
Θμερολόγιο (Calendar) από το πάνω αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ για να μεταβεί ςτο
Θμερολόγιο του.

Εικόνα 31 - Επιλογι εμφάνιςθσ θμερολογίου Calendar
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Βιμα 2ο: Διαχείριςθ ραντεβοφ πολίτθ:
Στθν οκόνθ με τα εκκρεμι ραντεβοφ ο υπάλλθλοσ κάνει κλικ πάνω ςτο ραντεβοφ
«Ραρεχόμενθ Υπθρεςία». Στα δεξιά εμφανίηεται ζνα πλαίςιο με τισ λεπτομζρειεσ του
ραντεβοφ. Ο υπάλλθλοσ κάνει κλικ ςτο πάνω δεξιό μζροσ του πλαιςίου για να το
μεγεκφνει.

Εικόνα 32 - Εμφάνιςθ λεπτομερειϊν ραντεβοφ

Στθν πλιρθ προβολι του παρακφρου εμφανίηονται:
- τα ςτοιχεία που ςυμπλιρωςε ο πολίτθσ τθν ϊρα τθσ «Κράτθςθσ» και
- θ θμερομθνία και ϊρα ραντεβοφ
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Εικόνα 33 - Εμφάνιςθ περιεχομζνου ραντεβοφ

Βιμα 3ο:
Τα ραντεβοφ που φζρουν τθ χαρακτθριςτικι γραμμι διαγραφισ, είναι ραντεβοφ
τα οποία:
1. Ακυρϊκθκαν από τον πολίτθ
2. Ακυρϊκθκαν από τον διαχειριςτι, μετά από επικοινωνία με τον πολίτθ ι για
λόγουσ ανωτζρασ βίασ
3. Αναδρομολογικθκαν από τον διαχειριςτι ςε κάποιον άλλον υπάλλθλο
4. Επαναπρογραμματίςτθκαν ςε διαφορετικι θμζρα ι και ϊρα, είτε από τον
πολίτθ, είτε από τον διαχειριςτι
Τα ραντεβοφ με αυτιν τθν ζνδειξθ, ο υπάλλθλοσ δεν τα προςμετρά ςτισ
εκκρεμότθτζσ του και δεν απαιτοφν ενζργεια από αυτόν. Μπορεί να τα απορρίψει
πατϊντασ δεξί κλικ πάνω ςτο ραντεβοφ, κάνοντασ χριςθ του αντίςτοιχου πεδίου, ϊςτε
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να μθν φαίνονται ςτθν οκόνθ του.
*Ρροςοχι ςτο πεδίο «Απόρριψθ»:
Δεν πρζπει να πατθκεί για ενεργά και εκκρεμι ραντεβοφ, διότι κα ςβιςουν από
τθν οκόνθ του υπαλλιλου

Εικόνα 34 - Ακφρωςθ ραντεβοφ

Εικόνα 35 - Απόρριψθ ραντεβοφ

Βιμα 4ο: Είςοδοσ του υπαλλιλου ςτον χϊρο τθσ τθλεδιάςκεψθσ
Τθν κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα του ραντεβοφ ο υπάλλθλοσ:
-
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-

ζχει μεταφερκεί ςτο θμερολόγιό του

-

κάνει κλικ ςτο προσ εξυπθρζτθςθ ραντεβοφ.

-

Στο πλαίςιο που εμφανίηεται ςτο πλάι κάνει κλικ ςτο πεδίο Συμμετοχι (Join) )
για να ειςζλκει ςτθν τθλεδιάςκεψθ.

Βιμα 5ο: Στο παράκυρο που ανοίγει, ο υπάλλθλοσ αρχικά επιλζγει το πρϊτο πεδίο
«Ιχοσ υπολογιςτι» και ςτθ ςυνζχεια «Συμμετοχι τϊρα»

Εικόνα 36 - Συμμετοχι ςτθν τθλεδιάςκεψθ
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Βιμα 6ο: Ζχοντασ πλζον ειςζλκει ςτον χϊρο τθσ τθλεδιάςκεψθσ, ο υπάλλθλοσ αναμζνει
τθν είςοδο του πολίτθ
 Ο πολίτθσ, πατϊντασ ςτον ςφνδεςμο που του ζχει αποςταλεί με e-mail μετά τθν
κράτθςι του, ειςζρχεται αρχικά ςε ζναν εικονικό χϊρο αναμονισ, ωσ
επιςκζπτθσ (guest). Ρροκειμζνου να μπορζςει να ειςζλκει για να εξυπθρετθκεί,
κα πρζπει ο υπάλλθλοσ, ωσ οικοδεςπότθσ και ςυντονιςτισ τθσ τθλεδιάςκεψθσ,
να του επιτρζψει τθν είςοδο.

Εικόνα 37 - Αναμονι ειςόδου του πολίτθ

Βιμα 7ο: Αποδοχι πολίτθ
Πταν ο πολίτθσ ειςζρχεται, ςτθν οκόνθ του υπαλλιλου εμφανίηεται το ςχετικό
μινυμα με το αίτθμα ειςόδου του.
Ο υπάλλθλοσ επιλζγει ςτο πεδίο «Αποδοχι».
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Εικόνα 38 - Αποδοχι ειςόδου του πολίτθ

Βιμα 8ο: Τα εικονίδια του παρακφρου τθσ τθλεδιάςκεψθσ
Χρθςιμοποιϊντασ τα ςχετικά εργαλεία του παρακφρου τθσ τθλεδιάςκεψθσ, ο
υπάλλθλοσ μπορεί να:


Ενεργοποιιςει / απενεργοποιιςει τθν κάμερα και το μικρόφωνό του



Χρθςιμοποιιςει το παράκυρο ςυνομιλίασ (Chat), προκειμζνου να
επικοινωνιςει με τον πολίτθ (ςε περίπτωςθ προβλθμάτων με τον ιχο)
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Εικόνα 39 - Διαχείριςθ τθλεςυνάντθςθσ
ο

Βιμα 9 : Ζξοδοσ
Πταν θ τθλεδιάςκεψθ φτάςει ςτο τζλοσ τθσ και ο πολίτθσ ζχει αποχωριςει, ο
υπάλλθλοσ πατάει ςτο πεδίο Αποχϊρθςθ (Leave) ςτθν πάνω δεξιά πλευρά του
παρακφρου, προκειμζνου να εξζλκει.

Εικόνα 40 - Αποχϊρθςθ από τθ τθλεςυνάντθςθ
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8.8 Χριςιμοι Σφνδεςμοι για τθν πλατφόρμα myEFKALive
1. Είςοδοσ ςτθν εφαρμογι: https://myEFKA.Live.gov.gr
2. Νομικό Ρλαίςιο:
 ΥΑ ΦΕΚ 3265 Β’ 22.07.2021
https://www.gsis.gr/sites/default/files/myEFKAlive/FEK4610_6.10.21_P
ROSTHKH_YPHRESIWN.pdf
 YA ΦΕΚ 4610 Β’ 6.10.2021
https://www.gsis.gr/sites/default/files/myEFKAlive/myEFKAlive_FEKB
3265.pdf
3. Εγχειρίδιο χριςθσ για τον πολίτθ:
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-10/myEFKAlive--usermanual.pdf
4. Δικαιολογθτικά των διαδικαςιϊν και ςτοιχεία επικοινωνίασ με τισ υπθρεςίεσ
https://www.efka.gov.gr/el/myefkalive-plirofories

5. Συχνζσ ερωτιςεισ: https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politonkai-ex-apostaseos-exypiretisi/myefkalive/faqs-myefkalive
6. Εγχειρίδιο χριςθσ για τον υπάλλθλο e-ΕΦΚΑ.
7. Ενθμερωτικι

ςελίδα

τθσ

πλατφόρμασ

https://www.gsis.gr/polites-

epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/myefkalive
8. Τι

μπορείτε

να

κάνετε

με

τθ

πλατφόρμα

MyEFKAlive

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseosexypiretisi/myefkalive/ti-mporeite-na-kanete-stin-exypiretisi-me-tilediaskepsiapo-ton-e-ΕΦΚΑ
9. Υποβολι

ερωτιματοσ

–

Επικοινωνία

με

τθν

υπθρεςία

https://support.gov.gr/guide/index.jsp?type=govgr74
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9 Κωδικοί Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
υγγραφζασ: Βαςιλικι Σηοβλά
H Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
(Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ δθμιοφργθςε τθν υπθρεςία
Κωδικοί Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ των
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του δθμοςίου και τθν προςταςία των προςωπικϊν
δεδομζνων. Μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ εφαρμογισ οι δθμόςιοι υπάλλθλοι δφνανται να
δθμιουργιςουν άπαξ το προςωπικό τουσ ηεφγοσ υπθρεςιακϊν κωδικϊν που κα τουσ
επιτρζπει πρόςβαςθ ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του φορζα τουσ για τθν άςκθςθ των
υπθρεςιακϊν κακθκόντων τουσ, κατόπιν παροχισ ειδικισ εξουςιοδότθςθσ από τον
φορζα απαςχόλθςισ τουσ.
Στόχοσ είναι οι ςυγκεκριμζνοι κωδικοί να αποτελζςουν τουσ υπθρεςιακοφσ
κωδικοφσ ϊςτε να υπάρχει διακριτι ταυτοποίθςθ των δθμοςίων υπαλλιλων κατά τθν
άςκθςθ των υπθρεςιακϊν τουσ κακθκόντων και να μθν χρθςιμοποιοφνται οι
προςωπικοί κωδικοί TAXISnet, οι οποίοι απαιτοφνται

κατά τισ προςωπικζσ

θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ τουσ με το δθμόςιο.
Οι κωδικοί δθμόςιασ διοίκθςθσ χρθςιμοποιοφνται από τον υπάλλθλο ςε όλθ τθν
πορεία του ςτο ελλθνικό δθμόςιο και τον ακολουκοφν ςε οποιοδιποτε φορζα
μετακινθκεί ι αποςπαςτεί αρκεί να του εκχωρθκεί κατάλλθλθ εξουςιοδότθςθ ςτα
πλθροφοριακά ςυςτιματα του νζου φορζα από τον αρμόδιο προϊςτάμενο ι τθ Δ/νςθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Επιπροςκζτωσ, κατά τθν αποχϊρθςθ του υπαλλιλου αποτελεί
υποχρζωςθ του προϊςταμζνου του υπαλλιλου ι/και τθσ Δ/νςθσ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ του φορζα θ άρςθ οποιουδιποτε δικαιϊματοσ/εξουςιοδοτιςθσ είχε
εκχωρθκεί ςτον υπάλλθλο για πρόςβαςθ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα του φορζα.

9.1 Θ ςκοπιμότθτα και οι ςτόχοι των υπθρεςιακϊν κωδικϊν
Οι κωδικοί δθμόςιασ διοίκθςθσ αποτελοφν τθν θλεκτρονικι υπθρεςιακι
ταυτότθτα του δθμοςίου υπαλλιλου όπωσ οι κωδικοί TAXISnet αποτελοφν τθν
θλεκτρονικι ταυτότθτα ενόσ πολίτθ ι ενόσ νόμιμου εκπροςϊπου επιχείρθςθσ.
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Θ

θλεκτρονικι

ταυτότθτα

απαιτείται

ςτον

θλεκτρονικό

κόςμο

για

να

ταυτοποιθκεί/ελεγχκεί ζνα φυςικό πρόςωπο, να του επιτραπεί θ πρόςβαςθ ςε κάποιο
πλθροφοριακό αγακό/πλθροφοριακό ςφςτθμα, ςτο οποίο τθ δικαιοφται ϊςτε να
αποτραπεί θ μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ.
Ο μθχανιςμόσ ελζγχου πρόςβαςθσ κωδικϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτοχεφει ςτο:


να ελζγχει τθν θλεκτρονικι ταυτότθτα για να «αναγνωρίηει» τουσ χριςτεσ,



να επιτρζπει πρόςβαςθ ςε δεδομζνα που δικαιοφνται να δουν /
μεταβάλλουν / ςυλλζξουν / επεξεργαςτοφν,



να προςτατεφει από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα,



να προςτατεφει τα δεδομζνα-υποκζςεισ-ενζργειεσ κάκε χριςτθ από άλλουσ
χριςτεσ,



να καταγράφει τισ ενζργειεσ των χρθςτϊν για λόγουσ αςφάλειασ
(εντοπιςμόσ

λακϊν,

παραβίαςθ

ι

απόπειρα

παραβίαςθσ,

λογοδοςία/απόδοςθ ευκυνϊν).

9.2 Αναφορά και ανάλυςθ του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου
Με τθν υπ. αρ. 29810 ΕΞ 2020 23/10/2020 «Διαδικαςία αυκεντικοποίθςθσ
υπαλλιλων του δθμοςίου τομζα ςε ψθφιακζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ» Απόφαςθ του
Υπουργοφ Επικρατείασ (ΦΕΚ Β' 4798/2020) κεςπίηονται οι Κωδικοί Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
και θ ειδικι υπθρεςία αυκεντικοποίθςθσ με τίτλο «Υπθρεςία αυκεντικοποίθςθσ
Χρθςτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ oAuth2.0.PA» και παρζχονται ωσ υπθρεςία ςτουσ φορείσ
του δθμοςίου προκειμζνου να ελζγχεται θ είςοδοσ των υπαλλιλων τουσ ςτισ ψθφιακζσ
εφαρμογζσ.
Θ υπθρεςία παρζχεται από τθ Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, θ οποία αποκθκεφει
και τθρεί τουσ κωδικοφσ κρυπτογραφθμζνουσ ςτισ υποδομζσ τθσ και ςυνίςταται ςτθν
παροχι:
1) εφαρμογισ για τθ δθμιουργία ειδικϊν κωδικϊν διαπιςτευτθρίων από τουσ
χριςτεσ/δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, προκειμζνου για τθν είςοδό τουσ ςε

myEFKAlive

Σελίδα 159 από 258

ψθφιακζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ςτισ οποίεσ ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ
δυνάμει ειδικισ εξουςιοδότθςθσ από τον φορζα απαςχόλθςισ τουσ,
2) μθχανιςμοφ ελζγχου των ειδικϊν κωδικϊν διαπιςτευτθρίων που διατίκενται
προσ τουσ φορείσ του δθμοςίου προκειμζνου να προςτατεφςουν τα
πλθροφοριακά

ςυςτιματα/

ψθφιακζσ

δθμόςιεσ

υπθρεςίεσ

που

λειτουργοφν.
Θ υπθρεςία αυκεντικοποίθςθσ μπορεί να αξιοποιείται για κάκε εςωτερικι ι
εξωτερικι ψθφιακι εφαρμογι ι πλθροφοριακό ςφςτθμα, το οποίο διαχειρίηεται ο
εκάςτοτε φορζασ για τθν παροχι ψθφιακϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν από αυτόν, κακϊσ
και για τθν ζκδοςθ δθμοςίων εγγράφων και τθν εκπλιρωςθ αιτθμάτων που
υποβάλλονται από φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ με θλεκτρονικό ι μθ
τρόπο,

που

γίνεται

από

τουσ

δθμοςίουσ

φορείσ

με

μερικϊσ

ι

πλιρωσ

αυτοματοποιθμζνο τρόπο με τθν υποςτιριξθ ΤΡΕ.
Κάκε φορζασ, ςυνεκτιμϊντασ τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και το επίπεδο
αςφαλείασ που απαιτείται να τθρεί ανάλογα με τθ φφςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
και των αντίςτοιχων δεδομζνων, δφναται να υποβάλει αίτθμα ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ., για τθν
αξιοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ αυκεντικοποίθςθσ κατά τθ χριςθ των δικϊν του
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ι εφαρμογϊν (back office). Το αίτθμα υποβάλλεται από
εξουςιοδοτθμζνο υπάλλθλο του ενδιαφερόμενου φορζα ςτθν Εφαρμογι Διαχείριςθσ
Αιτθμάτων Διαλειτουργικότθτασ (Ε.Δ.Α.) του Κζντρου Διαλειτουργικότθτασ τθσ
Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ., ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://www1.gsis.gr/eda ςφμφωνα με τθ
διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν υπ’αρ. 118944 ΕΞ 2019 Απόφαςθ του Υπουργοφ
Επικρατείασ (Β’ 3990).
Κάκε φορζασ κακορίηει, με δικι του ευκφνθ και ςφμφωνα με το πλαίςιο
οργάνωςθσ και λειτουργίασ που τον διζπει, ςυγκεκριμζνουσ υπαλλιλουσ για τθ χριςθ
ςυγκεκριμζνων ψθφιακϊν εφαρμογϊν. Εναπόκειται, περαιτζρω, ςτθν ευκφνθ του κάκε
φορζα να διαςφαλίηει ότι μόνον οι ειδικϊσ κακοριςμζνοι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςε
εκάςτθ εφαρμογι μζςω τθσ χριςθσ των κωδικϊν διαπιςτευτθρίων δθμόςιασ
διοίκθςθσ.
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9.3 Υποχρεϊςεισ δθμοςίων υπαλλιλων και φορζων αναφορικά με τθ
διαχείριςθ των κωδικϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ
Ο υπάλλθλοσ οφείλει να λαμβάνει όλα τα προςικοντα μζτρα για τθν
εμπιςτευτικότθτα των κωδικϊν και ςυγκεκριμζνα:
1. Οι υπθρεςιακοί κωδικοί δθμιουργοφνται από τουσ ίδιουσ τουσ υπαλλιλουσ
και κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά από αυτοφσ. Είναι
προςωπικοί και πρζπει να παραμζνουν μυςτικοί.
2. Απαγορεφεται θ διάκεςι τουσ ςε ςυναδζλφουσ ι τρίτουσ ακόμα και αν αυτό
ηθτθκεί από προϊςτάμενο.
3. Κατά τθ δθμιουργία τουσ ι τθν αλλαγι κωδικοφ πρόςβαςθσ κα πρζπει να
επιλζγεται ιςχυρόσ κωδικόσ ϊςτε να είναι δφςκολο κάποιοσ κακοπροαίρετοσ
να τον μαντζψει. Ζνασ κωδικόσ πρόςβαςθσ είναι ιςχυρόσ εφόςον
ικανοποιοφνται οι ακόλουκοι περιοριςμοί:


ζχει μικοσ τουλάχιςτον 8 χαρακτιρεσ,



περιζχει ζνα τουλάχιςτον πεηό γράμμα (λατινικοί χαρακτιρεσ),



περιζχει ζνα τουλάχιςτον κεφαλαίο γράμμα (λατινικοί χαρακτιρεσ),



περιζχει ζναν τουλάχιςτον αρικμό



περιζχει τουλάχιςτον ζναν ειδικό χαρακτιρα, όπωσ ! @ # $ % ^ & * ? < >

4. Ο υπάλλθλοσ, οφείλει να ειδοποιεί αμελλθτί τον φορζα απαςχόλθςισ του
και τθ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. αποςτζλλοντασ θλεκτρονικό μινυμα ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ

govuser@gsis.gr

για

οποιαδιποτε

παραβίαςθ

τθσ

εμπιςτευτικότθτασ ι θλεκτρονικι ενζργεια ζλαβε χϊρα χωρίσ τθ γνϊςθ του,
κακϊσ και για οποιοδιποτε άλλο πρόβλθμα, όπωσ, ενδεικτικά, αποκάλυψθ,
κλοπι ι απϊλεια των κωδικϊν, που ενδζχεται να φζρει κινδφνουσ για τθν
εφρυκμθ και αςφαλι λειτουργία των ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν.
5. Αν υπάρχει υποψία ότι ο κωδικόσ πρόςβαςθσ ζχει υποκλαπεί, κα πρζπει να
αλλάηεται άμεςα και ςε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι εφικτό να
ειδοποιείται άμεςα ο αρμόδιοσ διαχειριςτισ - θ άμεςθ αντίδραςθ είναι
κακοριςτικισ ςθμαςίασ.

myEFKAlive

Σελίδα 161 από 258

6. Ο κωδικόσ πρόςβαςθσ κα πρζπει να αλλάηεται περιοδικά ϊςτε να
ελαχιςτοποιθκεί θ πικανότθτα μθ εξουςιοδοτθμζνθσ χριςθσ.
7. Απαγορεφεται θ χριςθ ίδιων υπθρεςιακϊν κωδικϊν πρόςβαςθσ με
προςωπικοφσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
πρόςβαςθ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, προςωπικό θλεκτρονικό
ταχυδρομείο κτλ.

9.4 Λειτουργίεσ τθσ Εφαρμογισ «Κωδικοί Δθμόςιασ Διοίκθςθσ»
9.4.1 Σφνδεςθ ςτθν εφαρμογι «Κωδικοί Δθμόςιασ Διοίκθςθσ»
Θ

εφαρμογι

φυλλομετρθτι

«Κωδικοί

(Web

Δθμόςιασ

Browser)

Διοίκθςθσ»
ςτθν

είναι

διακζςιμθ

θλεκτρονικι

μζςω

διεφκυνςθ

https://webapps.gsis.gr/dsae/govuser. Για τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι, ο χριςτθσ
ειςάγει τουσ προςωπικοφσ του κωδικοφσ TAXISnet, όπωσ φαίνεται ςτθν «Εικόνα 41».
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Εικόνα 41 - Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Στθ ςυνζχεια επιλζγει «Σφνδεςθ», για να οδθγθκεί ςτθν αρχικι ςελίδα τθσ
εφαρμογισ (Εικόνα 42).

Εικόνα 42 - Αρχικι Σελίδα
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Ρατϊντασ «Συνζχεια» θ εφαρμογι διαλειτουργεί:
1. με το φορολογικό μθτρϊο τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, από όπου
αντλεί τα ςτοιχεία του χριςτθ (ΑΦΜ, Ονοματεπϊνυμο, Ρατρϊνυμο,
Μθτρϊνυμο και Θμερομθνία Γζννθςθσ),
2. με το Μθτρϊο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΑΡΟΓΑΦΘ) του
Υπουργείου Εςωτερικϊν, διαςταυρϊνοντασ ότι ο χριςτθσ που ζχει ςυνδεκεί
είναι καταχωριςμζνοσ ςε αυτό και επομζνωσ πρόκειται για δθμόςιο υπάλλθλο.
Σε περίπτωςθ που δεν επιβεβαιωκεί θ ιδιότθτα του δθμοςίου υπαλλιλου ο
χριςτθσ λαμβάνει ςχετικό μινυμα και δεν μπορεί να προβεί ςε καμία ενζργεια
εντόσ τθσ εφαρμογισ.

9.4.2 Δθμιουργία υπθρεςιακοφ λογαριαςμοφ
Εφόςον επιβεβαιωκεί ότι ο ςυνδεδεμζνοσ χριςτθσ είναι δθμόςιοσ υπάλλθλοσ, ο
χριςτθσ μπορεί να προβεί ςτθ δθμιουργία υπθρεςιακοφ λογαριαςμοφ πατϊντασ το
κουμπί «Δθμιουργία Νζου Χριςτθ».

Εικόνα 43 - Ρρϊτθ Σφνδεςθ για τθ Δθμιουργία Λογαριαςμοφ

Στθν οκόνθ που εμφανίηεται ςτθ ςυνζχεια (Εικόνα 44), ο χριςτθσ ορίηει το
«Πνομα Χριςτθ» και τον «Κωδικό» που επικυμεί για τον υπθρεςιακό του λογαριαςμό
ακολουκϊντασ τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ τθσ εφαρμογισ.
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Εικόνα 44 - Δθμιουργία Λογαριαςμοφ

Θ διαδικαςία δθμιουργίασ των κωδικϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ ολοκλθρϊνεται
πατϊντασ το κουμπί «Δθμιουργία χριςτθ».

9.4.3 Αλλαγι κωδικοφ (password)
Οποτεδιποτε ο δθμόςιουσ υπάλλθλοσ επικυμεί:
1) να αλλάξει τον κωδικό του ι
2) να ανακτιςει τον κωδικό του γιατί τον ζχει ξεχάςει
μπορεί να μεταβεί ςτθν εφαρμογι «Κωδικοί Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», να ςυνδεκεί με
χριςθ των προςωπικϊν του κωδικϊν TAXISnet και να προβεί ςε αλλαγι του κωδικοφ
του επιλζγοντασ το κουμπί «Αλλαγι κωδικοφ».

Εικόνα 45 - Σφνδεςθ μετά τθ Δθμιουργία Λογαριαςμοφ

Επιςθμαίνεται ότι για τθν αλλαγι του κωδικοφ δεν απαιτείται θ χριςθ του
υφιςτάμενου κωδικοφ κακϊσ ο ζλεγχοσ τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ εξακριβϊνεται με τθ
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χριςθ των προςωπικϊν κωδικϊν του TAXISnet που ειςάγει κατά τθ ςφνδεςι του ςτθν
εφαρμογι. Ο χριςτθσ, απαιτείται μόνο να ειςάγει δφο φορζσ τον επικυμθτό κωδικό
όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα (Εικόνα 46).

Εικόνα 46 - Αλλαγι Κωδικοφ Ρρόςβαςθσ

9.4.4 Ανάκτθςθ ςτοιχείων υπθρεςιακοφ λογαριαςμοφ
Οποτεδιποτε ο δθμόςιουσ υπάλλθλοσ επικυμεί να ανακτιςει το όνομα χριςτθ,
ςε περίπτωςθ που το ζχει ξεχάςει μπορεί να μεταβεί ςτθν εφαρμογι «Κωδικοί
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ», να ςυνδεκεί με χριςθ των προςωπικϊν του κωδικϊν TAXISnet
και να το «παραλάβει» όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα (Εικόνα 47).

Εικόνα 47 - Ανάκτθςθ Ονόματοσ Χριςτθ

9.4.5 Απενεργοποίθςθ/επανεργοποίθςθ των Κωδικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
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Σε περίπτωςθ που ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ επικυμεί να απενεργοποιιςει τον
λογαριαςμό του ϊςτε να μθν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί πλζον (περιπτϊςεισ
ςυνταξιοδότθςθσ, αποχϊρθςθσ από τον δθμόςιο τομζα, μακροχρόνιασ απουςίασ, κτλ.)
κα πρζπει να ςυνδεκεί ςτθν εφαρμογι «Κωδικοί Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» με τθ χριςθ των
προςωπικϊν κωδικϊν του TAXISnet και να προβεί ςε απενεργοποίθςθ του υπθρεςιακοφ
του λογαριαςμοφ επιλζγοντασ το κουμπί «Απενεργοποίθςθ». Πςο ο λογαριαςμόσ είναι
απενεργοποιθμζνοσ, θ χριςθ του είναι αδφνατθ.
Σε περίπτωςθ επιςτροφισ ςτα κακικοντά του, ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ μπορεί να
προβεί ςτθν επανενεργοποίθςθ του υπθρεςιακοφ του λογαριαςμοφ επιλζγοντασ το
κουμπί «Ενεργοποίθςθ».
Αντίςτοιχθ δυνατότθτα παρζχεται ςτουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, οι
οποίοι επικυμοφν τθν απενεργοποίθςθ των Κωδικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ υπαλλιλου
τουσ. Συγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ λφςθσ τθσ ςχζςθσ του υπαλλιλου με τον φορζα του
δθμοςίου τομζα ι ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ κατά τθν οποία ενδείκνυται να παφςει θ
δυνατότθτα πρόςβαςθσ του υπαλλιλου ςτισ ψθφιακζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, όπου
χρθςιμοποιοφνται οι κωδικοί δθμόςιασ διοίκθςθσ, θ αρμόδια Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ
υποβάλλει ζγγραφο αίτθμα απενεργοποίθςθσ του λογαριαςμοφ του υπαλλιλου προσ
τθ Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ
Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.. Στο ζγγραφο αίτθμα απενεργοποίθςθσ πρζπει να περιλαμβάνονται κατ’
ελάχιςτο ο ΑΦΜ και το ονοματεπϊνυμο του υπαλλιλου. Θ Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ
Λειτουργίασ Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. απενεργοποιεί τουσ
κωδικοφσ του υπαλλιλου. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ εκ νζου ενεργοποίθςθ δφναται να
γίνει μόνο από τθ Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ Συςτθμάτων Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. κατόπιν παραλαβισ ζγγραφου αιτιματοσ ενεργοποίθςθσ από
τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ του φορζα απαςχόλθςθσ του υπαλλιλου και ςε
καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να γίνει (δεν είναι εφικτό τεχνικά) από τον ίδιο τον
υπάλλθλο.

9.5 Χριςιμοι Σφνδεςμοι
1. Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ (gov.gr)
https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakesdiakuberneses/psephiakes-diakuberneses/ekdose-kodikon-demosias-dioikeses
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2. Λςτότοποσ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.
https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/loipes-ypiresies-dd/kodikoi-dimosiasdioikisis
3. Στα προαναφερόμενα ςθμεία είναι αναρτθμζνα:
i.

Εγχειρίδιο Χριςθσ για υπαλλιλουσ

ii.

Οδθγίεσ προσ φορείσ

iii.

Νομικό Ρλαίςιο - Υπουργικι Απόφαςθ «Διαδικαςία αυκεντικοποίθςθσ
υπαλλιλων του δθμοςίου τομζα ςε ψθφιακζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ»
Ψ6ΣΕ46ΜΤΛΡ-0Κ5 (Α.Ρ.: ΥΨθΔ 29810 ΕΞ 2020 23/10/2020) ΦΕΚ Β'
4798/2020.

9.6 Υποςτιριξθ Κωδικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
Αρμόδια οργανικι μονάδα για τθν υποςτιριξθ και παραγωγικι λειτουργία των
Κωδικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι θ Διεφκυνςθ Λειτουργίασ Συςτθμάτων Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ (Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.)
Υποςτιριξθ αναφορικά με τουσ κωδικοφσ δθμόςιασ διοίκθςθσ παρζχεται
κατόπιν αποςτολισ email ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ govuser@gsis.gr.

10 ΕΥΑΙΣΘΘΤΟΡΟΙΘΣΘ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ
υγγραφζασ: Μαριάνκθ Ψωμά

10.1 Ειςαγωγι
Σε

κζματα

αςφάλειασ

Ρλθροφοριακϊν

Συςτθμάτων

και

Ρροςωπικϊν

Υπολογιςτϊν υπεριςχφει ο κανόνασ: «Δεν υπάρχει απόλυτθ αςφάλεια».
Στισ θμζρεσ μασ μία εταιρεία ι ζνασ οργανιςμόσ (δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ)
προμθκεφεται

και εγκακιςτά τθν ςφγχρονθ τεχνολογία αςφαλείασ και επενδφει

ςυςτθματικά ςε ανανζωςι τθσ.
Συγκεκριμζνα:
 κωρακίηει κατάλλθλα τα πλθροφοριακά τθσ ςυςτιματα,
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 εγκακιςτά ςτουσ προςωπικοφσ υπολογιςτζσ του προςωπικοφ τθσ τα
κατάλλθλα εργαλεία προςταςίασ από κακόβουλα λογιςμικά,
 προςλαμβάνει εταιρεία security ζτςι ϊςτε να προςτατεφεται το φυςικό
περιβάλλον εργαςίασ.
Ωςτόςο αυτι θ εταιρεία είναι ακόμα εξαιρετικά ευάλωτθ.
Τα επιμζρουσ άτομα, το προςωπικό των εταιρειϊν και των οργανιςμϊν μπορεί
να ακολουκοφν όλεσ τισ ενδεδειγμζνεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ που τουσ
υποδεικνφουν οι ειδικοί, να εγκακιςτοφν πιςτά και αμζςωσ κάκε καινοφργιο προϊόν ςτο
τομζα τθσ αςφάλειασ και να φροντίηουν τθ ςωςτι ρφκμιςθ του ςυςτιματοσ
εφαρμόηοντασ αμζςωσ κάκε αναβάκμιςθ του λογιςμικοφ αςφαλείασ, αλλά παρόλα
αυτά, το περιβάλλον εργαςία δεν κεωρείται απόλυτα αςφαλζσ.

10.2 Τι είναι αςφάλεια;
Ωσ αςφάλεια ςυςτθμάτων εννοοφμε το ςφνολο των τεχνολογιϊν, διαδικαςιϊν,
πολιτικϊν και πρακτικϊν, τόςο ςε τεχνικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο διοίκθςθσ.
Στόχο ζχουν τθν εξαςφάλιςθ μιασ αξιόπιςτθσ (επικυμθτισ) ςυμπεριφοράσ εντόσ
ενόσ δεδομζνου πλαιςίου λειτουργίασ, ϊςτε οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτον τελικό
χριςτθ να χαρακτθρίηονται από ςτακερι ποιότθτα με παράλλθλθ προςταςία:
 των πλθροφοριϊν,
 των δεδομζνων και
 όλων των αγακϊν του Οργανιςμοφ.
Ουςιαςτικά

προςπακϊντασ

να

προςτατεφςουμε

όλα

τα

παραπάνω

προςεγγίηουμε το κζμα Αςφάλεια Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων ολιςτικά, ωσ αςφάλεια
ολόκλθρων ςυςτθμάτων ςτα οποία ςυμμετζχουν
 υποδομζσ δικτφων και εξοπλιςμοφ και τεχνολογίεσ,
 άνκρωποι,
 διαδικαςίεσ.
Κατά ςυνζπεια, όταν ςχεδιάηουμε ςυςτιματα αςφάλειασ κα πρζπει να γίνει
αντιλθπτό ότι θ αςφάλεια είναι μια διαδικαςία και ότι κάκε κατάςταςθ ςτθν οποία
μπορεί να βρεκεί κα πρζπει να εγγυάται ςε μεγάλο βακμό τθν απουςία διαρροϊν.
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Επίςθσ, κα πρζπει θ λφςθ κατά τον ςχεδιαςμό να λειτουργιςει με δεδομζνο ότι μια
διαρροι κα εμφανιςτεί και να ςχεδιαςτεί ο τρόποσ με τον οποίο κα αντιμετωπιςτεί.
Στθν πράξθ 100% αςφάλεια αποδεικνφεται ανζφικτθ. Θ εμπειρία και θ πράξθ
ζχει αποδείξει ότι όποιο ςφςτθμα ςυνδζεται ςτο διαδίκτυο ενδζχεται να προςβλθκεί.

10.3 Το γενικό τοπίο
Ακολουκϊντασ μια λογικι προςζγγιςθ τθν αντιμετϊπιςθ του κζματοσ αςφάλεια
κα πρζπει να προςδιοριςτεί:
 Τι είναι αυτό που ζχει αξία και πρζπει να προςτατευτεί. Κατά ςυνζπεια
ποια πλθροφοριακά ςτοιχεία μποροφν να κεωρθκοφν περιουςία του
οργανιςμοφ και κατά ςυνζπεια είναι αναγκαίο να προςτατευτοφν.
 Να αναηθτθκεί από τι κινδυνεφουν τα περιουςιακά ςτοιχεία, δθλαδι να
κακοριςτοφν οι πικανζσ απειλζσ, τόςο ςε επίπεδο προςϊπων όςο και ςε
επίπεδο μθχανιςμϊν ι φυςικϊν απειλϊν.
 Να εντοπιςτοφν οι αδυναμίεσ και να υλοποιθκοφν μζτρα προςταςίασ των
περιουςιακϊν ςτοιχείων από τισ διαγραφόμενεσ απειλζσ ςε όλα τα
επίπεδα.

10.4 Θ αςφάλεια ωσ διαδικαςία
Σφμφωνα με τον ειδικό ςε ηθτιματα αςφάλειασ Μπρουσ Σνάιερ «Θ αςφάλεια
δεν είναι προϊόν. Είναι διαδικαςία». Κακϊσ οι προγραμματιςτζσ που αναπτφςςουν
ςυςτιματα αςφαλείασ εφευρίςκουν όλο και πιο βελτιωμζνεσ τεχνολογικά λφςεισ και
πρακτικζσ, κάνοντασ τθν εκμετάλλευςθ των ςυςτθμικϊν αδυναμιϊν όλο και
δυςκολότερθ, οι επίδοξοι ειςβολείσ/hackers κα προςπακοφν όλο και ςυχνότερα να
εκμεταλλευτοφν τον άνκρωπο ωσ πιο το ευάλωτο ςτοιχείο. Ραρά τθ λογικι μασ, εμείσ οι
άνκρωποι, παραμζνουμε θ πιο ςοβαρι απειλι για τθν αςφάλεια τθ δικι μασ και των
άλλων.
Δεδομζνου ότι το διαδίκτυο χρθςιμοποιείται για θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ και
θλεκτρονικό εμπόριο, οι κίνδυνοι ζχουν αυξθκεί δραματικά. Θ ανάπτυξθ περιςςότερθσ
τεχνολογίασ δεν πρόκειται να λφςει το πρόβλθμα τθσ ανκρϊπινθσ αςφάλειασ.
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10.5 Ευπάκεια - Απειλι
Απειλι (threat) είναι o ςυνδυαςμόσ ενόσ πόρου που ζχει αξία και μιασ
ευπάκειασ αςφαλείασ του ςυςτιματοσ ςτο οποίο ανικει ο πόροσ, θ οποία μπορεί να
οδθγιςει τον επιτικζμενο να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτον πόρο. Ρρόκειται για ζνα
γεγονόσ που μπορεί να προκαλζςει άμεςα ι ζμμεςα ηθμιζσ ςε ζνα πλθροφοριακό
ςφςτθμα.
Ευπάκεια αςφαλείασ ενόσ ςυςτιματοσ είναι μια αδυναμία του θ οποία μπορεί
να δθμιουργιςει τισ ςυνκικεσ για να λάβει χϊρα μια απειλι.
Οι απειλζσ μποροφν να διακρικοφν ςε αυτζσ που μποροφν να διακρικοφν ςε:
 φυςικά αίτια (ςειςμοί, πλθμμφρεσ, πυρκαγιά κ.λ.π) και
 απειλζσ που οφείλονται ςε πρόςωπα, τα οποία εκμεταλλευόμενα είτε
τεχνικζσ αδυναμίεσ, πχ κάποιο πρόβλθμα ςε κάποια εφαρμογι που δεν
ζχει επιλυκεί, προξενοφν βλάβθ ςτα αντίςτοιχα ςυςτιματα αποκτϊντασ
πρόςβαςθ λόγω τθσ αδυναμίασ που εντοπίςτθκε.
Στθ ςυνζχεια κα εςτιάςουμε ςτισ απειλζσ που οφείλονται ςε πρόςωπα είτε αυτά
είναι εντόσ, είτε εκτόσ του οργανιςμοφ.
Οι απειλζσ ωσ προσ αυτόν που προκαλεί τθν επίκεςθ, διακρίνονται ςε
εςωτερικζσ και εξωτερικζσ.
 Εςωτερικζσ απειλζσ: Είναι οι απειλζσ που προζρχονται από το εςωτερικό
περιβάλλον ενόσ Οργανιςμοφ ι μιασ εταιρείασ. Ρχ οι υπάλλθλοι, χριςτεσ των
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.
 Εξωτερικζσ απειλζσ: Είναι οι απειλζσ που προζρχονται από το εξωτερικό
περιβάλλον του Οργανιςμοφ ι τθσ Εταιρείασ. Φυςικά πρόςωπα, γεγονότα,
καταςτάςεισ που δρουν και υπάρχουν ςτο εξωτερικό περιβάλλον και απειλοφν
τθν αςφάλεια των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.
Οι απειλζσ αφοροφν ςτισ ακόλουκεσ τρεισ εμπλεκόμενεσ ςυνιςτϊςεσ ωσ προσ το
ςτόχο των επιτικζμενων:
 Απειλζσ που ζχουν ωσ ςτόχο τισ μθχανζσ εξυπθρζτθςθσ και τα δεδομζνα που
φιλοξενοφνται ςε αυτζσ.
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 Απειλζσ που αφοροφν ςτισ πλθροφορίεσ που διακινοφνται μεταξφ των
εξυπθρετθτι και εξυπθρετοφμενου.
 Απειλζσ που ζχον ςτόχο τον υπολογιςτι του χριςτθ.

10.6 Ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ
Τόςο ςτθν περίπτωςθ ενεργειϊν που γίνονται επιτθδευμζνα, όςο και ςτθν
περίπτωςθ αυτϊν που γίνονται από άγνοια, ςθμαντικό ρόλο παίηει ο ανκρϊπινοσ
παράγοντασ.
Στθν πρϊτθ περίπτωςθ – δθλαδι επιτθδευμζνεσ ενζργειεσ - πρόκειται για
χριςτεσ που γνωρίηουν εςωτερικζσ πλθροφορίεσ λόγω εγγφτθτασ με τον Οργανιςμό,
δθλαδι που ζχουν φυςικι ι λογικι πρόςβαςθ και παραβιάηουν από δόλο ι από άγνοια
κανόνεσ αςφαλείασ πλθροφοριϊν. Τζτοια παραδείγματα είναι οι εν ενεργεία υπάλλθλοι
ι πρϊθν υπάλλθλοι ι το προςωπικό εξωτερικοφ ςυνεργάτθ που ζχουν πρόςβαςθ ςε
χϊρουσ, δίκτυα, ςυςτιματα, εφαρμογζσ και δεδομζνα.
Στθ δεφτερθ περίπτωςθ ο άνκρωποσ πζφτει κφμα ςυνικωσ κακόβουλων
ενεργειϊν που ζχουν δθμιουργθκεί από άλλουσ, με ςκοπό να υποκλζψουν χριςιμεσ
πλθροφορίεσ ι να δθμιουργιςουν δολιοφκορζσ και ταυτόχρονα να ενοχοποιιςουν τον
χριςτθ κφμα.
Σκεφτείτε ζνα παράδειγμα από τον φυςικό κόςμο: ζναν υπεφκυνο και
ευςυνείδθτο ιδιοκτιτθ ςπιτιοφ που ζχει αγοράςει μια πολφ ακριβι κλειδαριά
αςφαλείασ για να το προςτατεφςει. Είναι πεπειςμζνοσ ότι τϊρα ζχει καταςτιςει τθν
οικογζνειά του αςφαλζςτερθ απζναντι ςε οποιοδιποτε ειςβολζα. Ωςτόςο ο ειςβολζασ
μπορεί να ςπάςει το τηάμι και να μπει από το παράκυρο ι από το γκαράη. Σίγουρα ο
ιδιοκτιτθσ κα μποροφςε να βάλει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα αςφαλείασ ςε όλο το
ςπίτι. Ράλι όμωσ δεν είναι απόλυτα αςφαλισ. Ο ειςβολζασ κα μποροφςε να κλζψει τα
κλειδιά του ςπιτιοφ, να αποςπάςει τον κωδικό του ςυναγερμοφ και να ειςβάλει ςτο
ςπίτι. Άρα ο ιδιοκτιτθσ παραμζνει πάλι ευάλωτοσ απζναντι ςτον κακοπροαίρετο
ειςβολζα. Μπορεί να μθν ζχει γίνει τίποτε από τα παραπάνω αλλά ο ιδιοκτιτθσ άκελά
του να ξεχάςει να κλείςει το παράκυρό του ςπιτιοφ και ο ειςβολζασ να ειςζλκει ςτο
ςπίτι χωρίσ καμία ουςιαςτικι παραβίαςθ. Επίςθσ μπορεί να αποκτιςει γνωριμία με
μζλοσ τθσ οικογζνειασ και αποςπάςει χριςιμθ πλθροφορία και να αποςπάςει τα αγακά
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του ςπιτιοφ χωρίσ να γίνει αντιλθπτόσ.
Από τα παραπάνω είναι προφανζσ ότι ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ είναι ο
πραγματικόσ αδφναμοσ κρίκοσ τθσ αςφάλειασ.
Άρα θ πραγματικι αςφάλεια είναι πολφ ςυχνά ανζφικτθ. Μια αυταπάτθ δθλαδι
θ οποία γίνεται χειρότερθ όταν θ αφζλεια, θ άγνοια ι θ εμπιςτοςφνθ ςε λάκοσ
πρόςωπα, καλοφνται να αποδειχτοφν επιηιμιεσ. Στο ρόλο του ιδιοκτιτθ του παραπάνω
παραδείγματοσ που αναφζραμε είναι οι υπεφκυνοι αςφάλειασ ςυςτθμάτων των
οργανιςμϊν ι οι ίδιοι οι υπάλλθλοι – δθλαδι όλοι εμείσ - οι οποίοι φροντίηουμε για τθν
εγκατάςταςθ και τθν κατάλλθλθ ρφκμιςθ όλων των ςφγχρονων τεχνικϊν αςφάλειασ ςε
όλα τα επίπεδα αςφάλειασ του οργανιςμοφ. Ουςιαςτικά ο κάκε υπάλλθλοσ, ο κάκε
απλόσ χριςτθσ είτε από άγνοια, είτε από αφζλεια, κα μποροφςε να γίνει ο αδφνατοσ
κρίκοσ για τον οργανιςμό.
Ρολλοί άνκρωποι υποκζτουν αυκαίρετα ότι ςτουσ ίδιουσ δεν κα ςυμβεί ποτζ και
ότι οι άλλοι ποτζ δεν κα τουσ εξαπατιςουν ι ότι οι ίδιοι είναι αρκετά υποψιαςμζνοι και
ποτζ δεν κα εξαπατθκοφν. Ο ειςβολζασ καταλαβαίνοντασ αυτιν τθν απλοϊκι αντίλθψθ,
διατυπϊνει το αίτθμά του με τόςο λογικό τρόπο ϊςτε δεν προκαλεί καμία υποψία,
εκμεταλλευόμενοσ ςυνεχϊσ τθν αφζλεια και τθν εμπιςτοςφνθ του κφματοσ.

10.7 Εξωτερικζσ απειλζσ
Οι εξωτερικζσ απειλζσ διακρίνοντασ ςε:
 Εξωτερικοφσ ειςβολείσ: Hackers / Crackers κλπ όπου με διάφορεσ τεχνικζσ

προςπακοφν να εκμεταλλευτοφν αδυναμίεσ των ςυςτθμάτων και των
λογιςμικϊν ϊςτε να παρακάμψουν τα ςυςτιματα αςφαλείασ και να
αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτα πλθροφοριακά αγακά και πόρουσ του
οργανιςμοφ. (Shoulder Surfing , Key Logging, Brute Force)
 Καλόβουλο λογιςμικό: ιοί, ςκουλικια, δοφρειοι ίπποι, Ransomware,
Spyware. Ρρόκειται για ειδικό λογιςμικό που ενεργοποιείται και διαδίδεται
εν αγνοία του χριςτθ με ςκοπό τθν υποκλοπι των πλθροφοριϊν.
 Κοινωνικι μθχανικι (social engineering) που αφορά ςε εξωτερικοφσ
ειςβολείσ που εκμεταλλεφονται τον ανκρϊπινο παράγοντα ϊςτε να
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αποκτιςουν τθν κατάλλθλθ πλθροφόρθςθ και να παρακάμψουν τουσ
μθχανιςμοφσ αςφαλείασ προκειμζνου να επιτφχουν μθ εξουςιοδοτθμζνθ
πρόςβαςθ ςτα ςυςτιματα.

10.8 Ραραδείγματα απειλϊν
Ραραδείγματα κινδφνων οι οποίοι μποροφν να εξελιχκοφν ςε απειλζσ είναι:
 Κακι χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
 Άνοιγμα αρχείων που προζρχονται από μθ αξιόπιςτθ πθγι και ενδζχεται να
είναι μολυςμζνα.
 Ρλοιγθςθ ςε μθ αςφαλείσ τοποκεςίεσ ςτο διαδίκτυο.
 Κακι χριςθ εφαρμογϊν και δεδομζνων (πχ αποκικευςθ και μεταφορά
δεδομζνων με μθ αςφαλι μζςα).
 Κακι χριςθ υπθρεςιακϊν κωδικϊν.
Οι πιο πάνω ενζργειεσ μπορεί να γίνουν ςκόπιμα ι από άγνοια. Οι ενζργειεσ από
άγνοια γίνονται χωρίσ να υπάρχει δόλοσ από τον χριςτθ και οφείλονται ςε:
 Ανκρϊπινα λάκθ / κακι χριςθ / μθ ορκι τιρθςθ δεδομζνων
 Ψάρεμα (phishing)
 Ρροςβολι από κακόβουλο λογιςμικό.

10.9 Ψάρεμα
Ψάρεμα είναι ςτθν ουςία μια θλεκτρονικι παγίδα που κάποιοσ κακόβουλοσ ζχει
ςτιςει με ςκοπό να αποςπάςει τα προςωπικά δεδομζνα ι και τουσ μυςτικοφσ κωδικοφσ
του χριςτθ. Ο τρόποσ που το επιτυγχάνει είναι με το να ξεγελάςει τον χριςτθ να
επιςκεφτεί ζνα «παγιδευμζνο» ςφνδεςμο, ςε ςφςτθμα που βρίςκεται υπό τον πλιρθ
ζλεγχό του. Για παράδειγμα μζςα από ζνα email ενθμερϊνεςαι από τθν «Τράπεηά»
ςου ότι υπιρξε μια επίκεςθ και για λόγουσ αςφαλείασ κα πρζπει να αλλάξεισ άμεςα
τουσ κωδικοφσ ςου και ςου προτείνει ζνα ςυγκεκριμζνο ςφνδεςμο που «μοιάηει»
αλθκοφανισ (!). Αν τελικά ο χριςτθσ ακολουκιςει τισ υποδείξεισ του κακόβουλου
email, τότε κα βρεκεί ςε μια ιςτοςελίδα που πικανϊσ να μοιάηει με ιςτοςελίδα
τράπεηασ και κα του ηθτθκοφν τα ςτοιχεία του. Το αποτζλεςμα είναι κάποιοσ να
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αποςπάςει τουσ κωδικοφσ και τα ςτοιχεία του χριςτθ.

10.10 Εξωτερικοί ειςβολείσ
Shoulder Surfing , Key Logging
Το keylogger και το Shoulder Surfing είναι κακόβουλεσ εφαρμογζσ οι οποίεσ
καταγράφουν κάκε χτφπθμα που πραγματοποιεί ο χριςτθσ ςτο πλθκτρολόγιο και το
αποκθκεφουν ςε ζνα αρχείο. Το αρχείο είναι προςβάςιμο από κακόβουλουσ χριςτεσ
και ο χριςτθσ αγνοεί τθν φπαρξι του. Στο αρχείο αυτό μπορεί να καταγραφοφν οι
κωδικοί password που πλθκτρολόγθςε ο χριςτθσ όταν ζκανε είςοδο ςε κάποια
εφαρμογι του οργανιςμοφ του ι όταν ζκανε χριςθ των κωδικϊν του TAXISnet ι των
κωδικϊν του e-banking.
Το προγράμματα αυτοφ του τφπου εγκαταςτάκθκαν ςτον υπολογιςτι του
χριςτθ από άγνοια κατά τθν περιιγθςι του ςε κάποια ιςτοςελίδα. Ραρουςιάςτθκαν με
δελεαςτικό τρόπο με αποτζλεςμα ο χριςτθσ να περιπλανθκεί και να ςυναινζςει ςτθν
εγκατάςταςι τουσ ςτον υπολογιςτι του.
Brute Force
Θ brute-force attack (επίκεςθ ωμισ βίασ) αναφζρεται ςτθν εξαντλθτικι δοκιμι
πικανϊν κλειδιϊν που παράγουν ζνα κρυπτογράφθμα, ϊςτε να αποκαλυφκεί το αρχικό
μινυμα. Τζτοιου είδουσ επικζςεισ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν όλα τα δυνατά κλειδιά,
μποροφν πάντοτε να πραγματοποιθκοφν. Συχνά, όμωσ, ο επιτικζμενοσ ξεκινά τθν
επίκεςθ χρθςιμοποιϊντασ πιο "πικανά", κατά τθν άποψι, του κλειδιά, προςπακϊντασ
με αυτό τον τρόπο να βρει το κλειδί πιο γριγορα. Ρρακτικά, θ αναηιτθςθ ςταματά
μόλισ βρεκεί το κλειδί, χωρίσ να χρειαςτεί περαιτζρω ενθμζρωςθ τθσ λίςτασ κλειδιϊν.

10.11 Κακόβουλο λογιςμικό
10.11.1

Τι είναι το κακόβουλο λογιςμικό και πϊσ εκτελείται
Το κακόβουλο λογιςμικό είναι ζνασ γενικόσ όροσ για κάκε είδουσ κακόβουλο

λογιςμικό που ζχει ςχεδιαςτεί για να βλάψει τουσ προςωπικοφσ υπολογιςτζσ των
χρθςτϊν.
Εκτόσ του νόμιμου λογιςμικοφ που είναι εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι των
χρθςτϊν, υπάρχουν περιπτϊςεισ που είναι τεχνικά δυνατόν να εκτελεςτεί λογιςμικό
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που προζρχεται από τρίτουσ το οποίο προςπακεί να εκμεταλλευτεί οποιαδιποτε
προγραμματιηόμενθ ςυςκευι ι δίκτυο με ςκοπό κυρίωσ τθν υποκλοπι ι καταςτροφι
των δεδομζνων των χρθςτϊν. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ θ χριςθ ενόσ υπολογιςτι που
παρουςιάηει ευπάκεια ωσ μια αρχικι βάςθ για περαιτζρω επικζςεισ ςε άλλουσ
υπολογιςτζσ ςτο ίδιο δίκτυο. Αυτό γίνεται δυςτυχϊσ λόγω του τρόπου που λειτουργοφν
οι υπολογιςτζσ και επειδι πάντα ανακαλφπτονται διάφορα μικρά ι μεγάλα κενά
αςφαλείασ, τα οποία προςπακοφν να εκμεταλλευτοφν διάφοροι επιτιδειοι εκτελϊντασ
το λογιςμικό τουσ. Θ υπθρεςία φροντίηει, με τα μζςα που διακζτει, να ενθμερϊνει το
δυνατόν αμεςότερα τον υπολογιςτι των υπαλλιλων κακϊσ και το εγκατεςτθμζνο
αντιικό ςφςτθμα, ϊςτε να προλάβει πολλζσ από τισ επικζςεισ αυτζσ. Δυςτυχϊσ δεν είναι
πάντα εφικτό να προςτατευτεί κάποιοσ μόνο επειδι διακζτει ενθμερωμζνο ςφςτθμα με
ενθμερωμζνο αντιικό λογιςμικό, για αυτό και χρειάηεται εγριγορςθ και προςοχι!
Οι εγκλθματίεσ του κυβερνοχϊρου το χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ για να
αποςπάςουν δεδομζνα που μποροφν να τα εκμεταλλευτοφν για οικονομικό όφελοσ ςε
βάροσ των κυμάτων.
Ιοί
•

Ζρχεται ςυνικωσ ωσ ςυνθμμζνο ςε ζνα μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Μόλισ το κφμα ανοίξει το αρχείο, θ ςυςκευι μολφνεται.

•

Ζχει τθ δυνατότθτα να εξαπλϊνεται εφκολα ςε προγράμματα του υπολογιςτι με
αποτζλεςμα να βλάψει χριςιμα αρχεία του ςυςτιματοσ.

•

Θ μετάδοςι του ςε άλλουσ υπολογιςτζσ μπορεί να γίνει πολφ εφκολα με τθ
βοικεια κάποιασ εξωτερικισ ςυςκευισ όπωσ ενόσ USB ι ενόσ εξωτερικοφ
ςκλθροφ δίςκου.

•

Οι επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει ζνασ ιόσ είναι από το να διαγράψει κάποια
δεδομζνα ζωσ και να οδθγιςει ςτθν κατάρρευςθ ολόκλθρου του λειτουργικοφ
ςυςτιματοσ.

Σκουλικι
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•

Ζχει τθ δυνατότθτα να αντιγράφεται από μθχανι ςε μθχανι, ςυνικωσ
εκμεταλλευόμενο κάποιο είδοσ αδυναμίασ αςφάλειασ ςε λογιςμικό ι
λειτουργικό ςφςτθμα.

•

Δεν απαιτεί τθν παρζμβαςθ του χριςτθ για να λειτουργιςει.

•

Μπορεί να μεταδοκεί άμεςα με τθ χριςθ κάποιασ δικτυακισ υποδομισ ι μζςω
κάποιου email.

•

Ρολλαπλαςιάηεται αυτόματα ςτο ςφςτθμα ςτο οποίο βρίςκεται, αποςτζλλει
προςωπικά δεδομζνα ι κωδικοφσ πρόςβαςθσ, επιβαρφνει το δίκτυο.

•

Μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν θλεκτρονικι ατηζντα του χριςτθ για να ςτείλει
email ςτισ επαφζσ του με ςκοπό να μολφνει και τουσ υπολογιςτζσ τουσ.

•

Θ μόλυνςθ μπορεί να μθν προκαλζςει απαραίτθτα βλάβθ ι διαγραφι αρχείων,
αλλά μπορεί να προκαλζςει επιβράδυνςθ του υπολογιςτι και του δικτφου.

Δοφρειοσ ίπποσ
•

Μεταμφιζηεται ςε ακίνδυνθ εφαρμογι, εξαπατϊντασ τουσ χριςτεσ ϊςτε να
κάνουν λιψθ του.

•

Μόλισ εγκαταςτακεί, δεν κάνει ςχεδόν τίποτα μζχρι να ενεργοποιθκεί. Τισ
περιςςότερεσ φορζσ δεν ζχει ςτόχο τθ μόλυνςθ του υπολογιςτι, δθλαδι δεν
αναπαράγεται.

•

Μόλισ τεκεί ςε λειτουργία, μπορεί να κλζψει/διαγράψει/καταςτρζψει
δεδομζνα, να καταςτρζψει μια ςυςκευι, να καταςκοπεφςει δραςτθριότθτεσ ι
να λειτουργιςει ωσ πόρτα, επιτρζποντασ ςτον χάκερ να ζχει πρόςβαςθ και να
χρθςιμοποιεί τον μολυςμζνο υπολογιςτι όταν το επιλζξουν.

Ransomware


Εγκακίςταται ςτον υπολογιςτι του κφματοσ, κρυπτογραφεί τα αρχεία του και
ςτθ ςυνζχεια απαιτεί λφτρα (ςυνικωσ ςε Bitcoin) για να επιςτρζψει αυτά τα
δεδομζνα ςτον χριςτθ.

Spyware
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Εγκακίςταται ςτον υπολογιςτι του κφματοσ, ςυλλζγει και μεταδίδει προςωπικζσ
πλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ περιιγθςθσ ςτο Internet ςτον χριςτθ-αφεντικό
του και παρακολουκεί όλεσ τισ μορφζσ επικοινωνίασ τθσ μολυςμζνθσ ςυςκευισ.

10.11.2
Ρϊσ μεταδίδεται το κακόβουλο λογιςμικό (με άλλα λόγια: πϊσ το
«κολλάω»);
Οι κυριότεροι τρόποι μετάδοςθσ κακόβουλου λογιςμικοφ είναι, με ςειρά
κριςιμότθτασ:
1. μζςω τθσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ,
2. μζςω πλοιγθςθσ ςε «περίεργουσ» ςυνδζςμουσ διαδικτφου,
3. μζςω χριςθσ μθ ζμπιςτων φορθτϊν μζςων αποκικευςθσ.
Θ πιο ςυνθκιςμζνθ και πιο επικίνδυνθ περίπτωςθ είναι ότι λαμβάνει ο χριςτθσ
ζνα email από ζνα άγνωςτο ι «περίεργο» αποςτολζα που του λζει ότι «παρακαλϊ
βρείτε ςυνθμμζνο το τιμολόγιο για τθν παραγγελία ςασ», είτε «ανοίξτε το ςυνθμμζνο
να δείτε το ταξίδι που κερδίςατε». Το αρχείο που ζχει επιςυνάψει μπορεί να είναι ςε
μορφι ςυμπιεςμζνου αρχείου (zip) είτε ςε μορφι αρχείου κειμζνου word ι pdf.
Μια ακόμα ςυνικθσ περίπτωςθ είναι να προτρζπει ο αποςτολζασ να ανοίξει ο
χριςτθσ μια «περίεργθ» ιςτοςελίδα όπου με το που κάνεισ κλικ πάνω τθσ και ανοίξει
ςτον φυλλομετρθτι, ζχει ιδθ εκτελεςτεί κακόβουλο λογιςμικό. Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ
γιατί ο επιτικζμενοσ ζχει ανακαλφψει μια «τρφπα» ςτο λογιςμικό του φυλλομετρθτι
από όπου εκτελεί το λογιςμικό του.
Τζλοσ ζνα ακόμα ςενάριο μετάδοςθσ είναι να ςυνδζςουμε ςτον υπολογιςτι
φορθτό μζςο αποκικευςθσ από μθ ζμπιςτθ πθγι και να εκτελεςτεί κακόβουλο
λογιςμικό που είναι «κρυμμζνο» ςτο μζςο αυτό, χωρίσ να γίνει αντιλθπτό από το
λογιςμικό προςταςία του υπολογιςτι του χριςτθ.

10.11.3

Τι είναι το ransomware και γιατί είναι τόςο επικίνδυνο;

Το ransomware είναι ζνα είδοσ κακόβουλου λογιςμικοφ που απειλεί να
δθμοςιοποιιςει τα προςωπικά δεδομζνα του κφματοσ ι να διακόψει τθν πρόςβαςθ
του κφματοσ ςε αυτά, μζχρι να δοκοφν λφτρα από το κφμα. Αν και τα απλά ransomware
προγράμματα μπορεί να κλειδϊςουν ζνα ςφςτθμα με τζτοιον τρόπο που δεν είναι
myEFKAlive

Σελίδα 178 από 258

δφςκολο να ξεκλειδωκεί από ζνα άτομο ζμπειρο ςτον τομζα, τα πιο εξελιγμζνα
προγράμματα του είδουσ χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ που ςυνδυάηουν τθν κρυπτογραφία
με τθν κακόβουλθ ςχεδίαςθ λογιςμικοφ (cryptoviral extortion), ϊςτε να πετφχουν τθν
κρυπτογράφθςθ των αρχείων του κφματοσ, κακιςτϊντασ τα μθ προςβάςιμα και
ηθτϊντασ λφτρα για τθν αποκρυπτογράφθςι τουσ.[1][2][3][4] Σε μια καταλλιλωσ
υλοποιθμζνθ επίκεςθ αυτοφ του είδουσ, θ ανάκτθςθ των αρχείων χωρίσ το κλειδί
αποκρυπτογράφθςθσ αποτελεί ζνα ιδιαίτερα δυςεπίλυτο πρόβλθμα και κακίςταται
εξαιρετικά δφςκολοσ ο εντοπιςμόσ των ψθφιακϊν νομιςμάτων που χρθςιμοποιικθκαν
ωσ λφτρα για τθ ςυναλλαγι, όπωσ κρυπτονομίςματα, και για τον λόγο αυτό υπάρχει
μεγάλθ δυςκολία ςτον εντοπιςμό και τθ ςφλλθψθ των δραςτϊν.
Οι επικζςεισ ransomware υλοποιοφνται ςυνικωσ με τθν χριςθ ενόσ ιοφ Trojan ο
οποίοσ φαίνεται ςαν ζνα καλόβουλο αρχείο, επιςυναπτόμενο ςυνικωσ ςε κάποιο
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ο χριςτθσ παραπλανάται και το κατεβάηει ι το
τρζχει ςτον υπολογιςτι του. Ωςτόςο υπάρχουν και περιπτϊςεισ ιϊν, όπωσ το
«WannaCry worm», οι οποίοι μεταβιβάηονται από υπολογιςτι ςε υπολογιςτι χωρίσ
κάποια ενζργεια του χριςτθ.

10.11.4
αντιδρά;

Ρϊσ μπορεί να αντιλθφκεί ο χριςτθσ ότι ζχει εξαπατθκεί και πϊσ

Στισ μζρεσ μασ δυςτυχϊσ δεν είναι εφκολα αντιλθπτό αυτό κυρίωσ λόγω τθσ
εξζλιξθσ των κακόβουλων λογιςμικϊν. Συνικωσ το αντιλαμβάνεται ο χριςτθσ ενϊ ζχει
ιδθ ςυμβεί το γεγονόσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ όμωσ ζνασ υποψιαςμζνοσ

και

ευαιςκθτοποιθμζνοσ χριςτθσ μπορεί να καταλάβει ότι κάτι δε πάει καλά, όπωσ για
παράδειγμα:
 Ο υπολογιςτισ κάνει υπερβολικά πολφ ϊρα να ανοίξει.
 Ο υπολογιςτισ ζχει γίνει αςυνικιςτα αργόσ παρόλο που δεν τρζχουν πολλζσ
εφαρμογζσ ι πολλά παράκυρα φυλλομετρθτι.
 Τα αρχεία (ζγγραφα, εικόνεσ) εμφανίηονται με διαφορετικό εικονίδιο από το
ςυνθκιςμζνο είτε δεν εμφανίηονται κακόλου.
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 Εμφανίηεται μια περίεργθ ειδοποίθςθ ότι τα αρχεία είναι κλειδωμζνα και ότι
για να τα ανοίξεισ πρζπει να επιςκεφτείσ μια ιςτοςελίδα (πολφ αργά ίςωσ για
τα αρχεία ςου!).

10.11.5
Τι κάνω αν εγϊ ι κάποιοσ ςυνάδελφοσ πζςει κφμα κακόβολου
λογιςμικοφ;
Λόγω του ότι τζτοια λογιςμικά είναι κακαρά κζμα χρόνου να κάνουν
οποιαδιποτε ηθμιά και επιπλζον να εξαπλωκοφν γριγορα και ςε άλλουσ
διαςυνδεδεμζνουσ υπολογιςτζσ εκτόσ του δικοφ ςου, είναι πολφ ςθμαντικό ο χριςτθσ
να αντιδράςει άμεςα κάνοντασ τα εξισ:
 Να κλείςει τον υπολογιςτι του.
 Να αποςυνδζςει το καλϊδιο δικτφου του υπολογιςτι.
 Να ςτείλε email ςτο αρμόδιο τμιμα Ρλθροφορικισ και Αςφάλειασ αναφζροντασ
οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με το πρόβλθμα.
 Να αλλάξει άμεςα από άλλο υπολογιςτι τουσ κωδικοφσ του ςε όλεσ τισ
προςβάςεισ του (τράπεηεσ, κωδικοφσ TAXISnet, πλθροφοριακά ςυςτιματα του
Οργανιςμοφ, θλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Σθμείωςθ: Σε πολλζσ περιπτϊςεισ θ άμεςθ αναφορά και αντιμετϊπιςθ του
προβλιματοσ μπορεί να προλάβει τθν καταςτροφι των δεδομζνων.

10.12 Κοινωνικι μθχανικι
Ρρόκειται για μεκόδουσ που ςτόχο ζχουν τθν κακοδιγθςθ ατόμων προσ
ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ είναι επικυμθτζσ από αυτόν που τθν αςκεί. Στα
πλαίςια τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτόχο ζχει τθν άντλθςθ
ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν από το ειςβολζα για να διαπράξει ενζργειεσ εν αγνοία του
χριςτθ. Αυτόσ που αςκεί τθν κοινωνικι μθχανικι ζχει τθν ικανότθτα να χειραγωγεί
ανκρϊπουσ και να τουσ κακοδθγεί ζτςι ϊςτε εκείνοι να προβαίνουν ςε ενζργειεσ προσ
όφελόσ του. Αυτι θ ικανότθτα απαιτεί γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε υπολογιςτικά και
πλθροφοριακά ςυςτιματα.
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10.13 Αςφαλισ χριςθ διαδικτφου / θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
Το θλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί μια από τισ πιο δθμοφιλείσ υπθρεςίεσ του
Διαδικτφου προςφζροντασ οικονομικι, ταχφτατθ και αξιόπιςτθ επικοινωνία με
εκατομμφρια ανκρϊπουσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο, ςε φυςικά πρόςωπα για ιδιωτικι
χριςθ αλλά και ςε εργαηόμενουσ για επαγγελματικι χριςθ.
Θ ανταλλαγι μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, αποτελεί ςιμερα τον
ςυνικθ τρόπο εξαπάτθςθσ χρθςτϊν.
Ο χριςτθσ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου πρζπει να είναι ιδιαίτερα
υποψιαςμζνοσ

και να λαμβάνει αυξθμζνα προςωπικά μζτρα προςταςίασ, κακϊσ

υπάρχει μεγάλθ ευαλωτότθτα απζναντι ςε κακόβουλουσ χριςτεσ
Τα ενοχλθτικοφ τφπου μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είναι τθσ
παρακάτω μορφισ:
 Ιοί - Ρρόκειται για επιςυναπτόμενα τα οποία είναι μολυςμζνα με κάποιο ιό.
 Ενοχλθτικι αλλθλογραφία (spam mail). Ρρόκειται για μθνφματα με ενοχλθτικό
ι και δυςάρεςτο για τον παραλιπτθ περιεχόμενο. Στο spam mail
ςυγκαταλζγονται ανεπικφμθτεσ διαφθμίςεισ για προϊόντα, υπθρεςίεσ και
ιςτοχϊρουσ, κακϊσ επίςθσ και διάφοροι άλλοι τφποι e-mail (π.χ.ανεπικφμθτα
newsletters).
 Μθνφματα απατθλοφ περιεχομζνου (hoaxes)
 «Ρροειδοποιθτικά»: είτε ειδοποιοφν ςτο χριςτθ για τθν φπαρξθ ιοφ ι άλλου
τφπου απειλισ ςτο λειτουργικό του ςφςτθμα και τον ςυμβουλεφουν να
προβεί ςε οριςμζνεσ ενζργειεσ, είτε προειδοποιοφν για πικανζσ επικζςεισ
από ιοφσ, που ςτθν πραγματικότθτα δεν αποτελοφν απειλι για το ςφςτθμα
 «Συμπαράςταςθσ»:

παρουςιάηουν

υποκετικά

προβλιματα

κάποιου

ανκρϊπου (ςυχνότατα αναφορζσ ςε παιδιά που πάςχουν από ςοβαρζσ
αςκζνειεσ) και ηθτοφν τθν κινθτοποίθςθ όςο περιςςότερων χρθςτϊν γίνεται.
Ρϊσ αντιδροφμε ςε περίπτωςθ που παραλάβουμε τζτοιου τφπου μθνφματα:
 Ελζγχουμε πάντοτε το όνομα του αποςτολζα και ςυγκεκριμζνα τθν κατάλθξθ
του domain (πχ @XXX.com) και εφόςον θ κατάλθξθ δεν μασ είναι οικεία το
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αναηθτοφμε ςε μια μθχανι αναηιτθςθσ. Αν δεν το εντοπίςουμε, τότε
πρόκειται για απάτθ.
 Ραρατθροφμε και δεν παραπλανοφμαςτε από το κζμα του μθνφματοσ, αφοφ
οι επιτιδειοι χρθςιμοποιοφν ιδιαίτερουσ τίτλουσ, όπωσ π.χ. περί δικεν
οφειλισ μασ, περί μθ επιτυχθμζνθσ αποςτολισ ενόσ δζματοσ, περί φπαρξθσ
ιοφ ςτο λογιςμικό του υπολογιςτι, ότι κάποιοσ κζλει να μασ αποςτείλει
χριματα κλπ.
 Δεν ανοίγουμε ποτζ, πριν ςιγουρευτοφμε για τθν αςφάλειά τουσ, τουσ
ςυνδζςμουσ που επιςυνάπτονται ςτο email. Κι αυτό γιατί μπορεί να
οδθγθκοφμε ςε ζναν κακόβουλο ιςτότοπο ι να μολυνκεί ο υπολογιςτισ,
τάμπλετ, κινθτό μασ κλπ. με κακόβουλο λογιςμικό
 Ελζγχουμε τον τρόπο γραφισ του mail κακϊσ και τθν ορκογραφία του,
είμαςτε δε πάντα υποψιαςμζνοι όταν δεν αναφζρει ςυγκεκριμζνα το όνομά
μασ εντόσ του κειμζνου. Καμία τράπεηα δεν ηθτάει προςωπικά ςτοιχεία μζςω
email, γι' αυτό δεν δίνουμε ποτζ τζτοιου είδουσ πλθροφορίεσ θλεκτρονικά.
ΡΟΣΟΧΘ: ςυνικωσ με το απλό πζραςμα του ποντικιοφ πάνω από το ςφνδεςμο βλζπεισ
τον πραγματικό ςφνδεςμο. Ελζγχουμε τακτικά τουσ λογαριαςμοφσ μασ ςτο διαδίκτυο
(τραπεηικοφσ, online λογαριαςμοφσ κλπ.) προκειμζνου να ζχουμε ανά πάςα ςτιγμι
πλιρθ εικόνα για αυτοφσ.

10.14 Τρόποι αντιμετϊπιςθσ
Το τμιμα πλθροφορικισ του Φορζα ι του Οργανιςμοφ οφείλει να φροντίςει για
τθν εγκατάςταςθ των κατάλλθλων εργαλείων ςτο περιβάλλον του χριςτθ, ζτςι ϊςτε να
είναι προςτατευμζνο το περιβάλλον εργαςίασ των υπαλλιλων.
Ενδεικτικά αναφζρονται κάποια ςτοιχειϊδθ μζτρα αςφαλείασ που πρζπει να
εφαρμόηονται ςε προςωπικοφσ υπολογιςτζσ αφενόσ με από τθν αρμόδια ομάδα
Ρλθροφορικισ του Φορζα, αφετζρου από τον ίδιο το χριςτθ του προςωπικοφ
υπολογιςτι.
 Να ενθμερϊνεται τακτικά το Λειτουργικό Σφςτθμα και οι εφαρμογζσ του
υπολογιςτι του χριςτθ.
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 Να ρυκμίηονται κατάλλθλα οι επιλογζσ αςφαλείασ του φυλλομετρθτι.
 Να υπάρχει εγκατεςτθμζνο ςτον υπολογιςτι ενθμερωμζνο

λογιςμικό

αςφαλείασ: λογιςμικό προςταςίασ από ιοφσ (antivirus) και τείχοσ προςταςίασ
(firewall).
 Ο χριςτθσ να προςζχει ςτουσ προσ επίςκεψθ ιςτότοπουσ και τι αρχεία κατεβάηει
από το Διαδίκτυο.
 Αν προκφψει εγκατάςταςθ εφαρμογϊν, αυτζσ να γίνουν μόνο από αξιόπιςτεσ
πθγζσ.
 Αν ο χριςτθσ λάβει μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου από άγνωςτουσ
αποςτολείσ ι άγνωςτθ προζλευςθ, δεν ανοίγει τουσ ςυνδζςμουσ (links) και δεν
κατεβάηει τα ςυνθμμζνα αρχεία.
 Να δθμιουργοφνται αντίγραφα αςφαλείασ των αρχείων (backup) ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα, ςε εξωτερικό μζςο αποκικευςθσ και να διατθροφνται
εκτόσ δικτφου.
 Να πλθκτρολογοφνται οι διευκφνςεισ των ιςτοςελίδων (URL) ςτον φυλλομετρθτι
(browser), αντί να χρθςιμοποιοφνται απευκείασ οι υπερςφνδεςμοι (links).
 Να απενεργοποιείται θ εκτζλεςθ μακροεντολϊν και JavaScript ςτισ εφαρμογζσ
με τισ οποίεσ ανοίγουν αρχεία τφπου .docx και .pdf.
Θ ςυνολικι διαδικαςία και όλα τα προαναφερόμενα βιματα κα πρζπει να
ελζγχονται, να εκςυγχρονίηονται και να επικαιροποιοφνται ςε τακτικι βάςθ, γιατί κάκε
φορά αλλάηουν τα περιουςιακά ςτοιχεία, εμφανίηονται νζεσ απειλζσ και άρα νζεσ
αδυναμίεσ.
Το ηιτθμα τθσ αςφάλειασ δεν εξαντλείται με λίγεσ υποδείξεισ. Οι υπάλλθλοι
και οι εςωτερικοί χριςτεσ πρζπει να εμβακφνουμε, να επαγρυπνοφμε και να
προςτατεφςουμε ενεργά τθν προςωπικι μασ πλθροφοριακι μασ περιουςία, τα
προςωπικά μασ δεδομζνα αλλά και τθν πλθροφορία του οργανιςμοφ ςτον οποίο
εργαηόμαςτε.
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11 Εκνικό Μθτρϊο Επικοινωνίασ (Ε.Μ.Επ.)
υγγραφζασ: Βαςιλικι Σηοβλά
Το Εκνικό Μθτρϊο Επικοινωνίασ (Ε.Μ.Επ.) είναι ζνα νζο πλθροφοριακό ςφςτθμα
που ςχεδιάςτθκε, υλοποιικθκε και υποςτθρίηεται παραγωγικά από τθ Γενικι
Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.).
Το Ε.Μ.Επ.:
1. Στοχεφει ςτο να δθμιουργιςει ζνα κεντρικό, μοναδικό ςθμείο
καταχϊριςθσ των ςτοιχείων επικοινωνίασ των φυςικϊν προςϊπων ϊςτε
οι φορείσ του δθμοςίου, αλλά και ςυγκεκριμζνοι φορείσ ιδιωτικοφ
δικαίου να μποροφν να αντλοφν ζγκυρα, ζγκαιρα και αξιόπιςτα ςτοιχεία
επικοινωνίασ για να επικοινωνοφν με τα φυςικά πρόςωπα.
2. Ραρζχει ςτουσ φορείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ τθ δυνατότθτα αποςτολισ
ειδοποιιςεων (μαηικϊν ι ατομικϊν) ςε φυςικά πρόςωπα με τα οποία
υπάρχει ανάγκθ επικοινωνίασ (π.χ. μαηικι ενθμζρωςθ κατοίκων Ελλάδοσ
ενόψει τθσ απογραφισ του πλθκυςμοφ, μαηικι ενθμζρωςθ των
κθδεμόνων των αρρζνων για υποχρζωςθ κατάκεςθσ του Δελτίου
Απογραφισ, ατομικι αποςτολι δθμοςίου εγγράφου ι διοικθτικισ
πράξθσ ςε πολίτθ).

Εικόνα 48 - Εκνικό Μθτρϊο Επικοινωνίασ
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11.1 Στοιχεία καταχϊριςθσ ςτο Ε.Μ.Επ. και χριςθ αυτϊν
Κάκε φυςικό πρόςωπο που ζχει ΑΦΜ δφναται να καταχωρίςει ςτο Ε.Μ.Επ. τα
ακόλουκα ςτοιχεία:
 αρικμό κινθτοφ τθλεφϊνου
 διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςτθν οποία το φυςικό πρόςωπο
επικυμεί να λαμβάνει με θλεκτρονικό τρόπο τθν αλλθλογραφία του, όπωσ
δθμόςια ζγγραφα, διοικθτικζσ πράξεισ και κάκε είδουσ επικοινωνία με τουσ
φορείσ του δθμόςιου τομζα
 αρικμό ςτακεροφ τθλεφϊνου
 πλιρθ ταχυδρομικι διεφκυνςθ διαμονισ, δθλαδι τθ διεφκυνςθ του τόπου
όπου το πρόςωπο ζχει τθ ςυνικθ διαμονι του
 πλιρθ ταχυδρομικι διεφκυνςθ επικοινωνίασ εφόςον διαφζρει από τθ
διεφκυνςθ διαμονισ, δθλαδι τθ διεφκυνςθ ςτθν οποία το φυςικό πρόςωπο
επικυμεί να λαμβάνει με φυςικό τρόπο τθν αλλθλογραφία του (δθμόςια
ζγγραφα, διοικθτικζσ πράξεισ και κάκε είδουσ επικοινωνία με τουσ φορείσ
του δθμόςιου τομζα).
Επιπροςκζτωσ, το φυςικό πρόςωπο επιλζγει πϊσ κα χρθςιμοποιθκοφν τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ του που καταχωρίηονται ςτο Ε.Μ.Επ. από τουσ φορείσ τθσ
δθμόςιασ διοίκθςθσ δθλϊνοντασ αν επικυμεί:
 οι φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ να επικοινωνοφν μαηί του μζςω των
ςτοιχείων επικοινωνίασ του που είναι καταχωριςμζνα ςτο Ε.Μ.Επ.,
 οι δθμόςιοι φορείσ να του επιδίδουν/κοινοποιοφν διοικθτικζσ πράξεισ ι
άλλα δθμόςια ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί χωρίσ αίτθςι του ςτθ διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςασ (email) που είναι καταχωριςμζνθ ςτο
Ε.Μ.Επ.
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Εικόνα 49 - Στοιχεία καταχϊριςθσ ςτο Ε.Μ.Επ.

Ειδικά, ο αρικμόσ κινθτοφ τθλεφϊνου, που καταχωρίηεται ςτο Ε.Μ.Επ. μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ωσ δεφτεροσ παράγοντασ ταυτοποίθςθσ κατά τθν πρόςβαςθ ςε
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ του δθμοςίου που απαιτοφν υψθλι αςφάλεια.
Για τον λόγο αυτό θ καταχϊριςι του δεν περιορίηεται ςε απλι διλωςθ/ειςαγωγι αλλά
απαιτείται:
1. επαλικευςθ με αποςτολι κωδικοφ μίασ χριςθσ (OTP) ςτον δθλωμζνο αρικμό
για ζλεγχο ότι ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ βρίςκεται υπό τθν κατοχι του φυςικοφ
προςϊπου που τον δθλϊνει και
2. επιβεβαίωςθ από τρίτο, ότι όντωσ ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ κινθτοφ ανικει ςτο
φυςικό πρόςωπο που τον δθλϊνει. Θ εν λόγω επιβεβαίωςθ μπορεί να γίνει:
i.

από ελλθνικό χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα του οποίου το φυςικό πρόςωπο
είναι πελάτθσ και χριςτθσ e-banking και ο αρικμόσ κινθτοφ προσ
επιβεβαίωςθ χρθςιμοποιείται από το χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα για τθν
αποςτολι κωδικϊν μιασ χριςθσ (one-time-password) ςτο ςυγκεκριμζνο
φυςικό πρόςωπο ι

ii.

από υπάλλθλο ΚΕΡ κατόπιν φυςικισ ταυτοποίθςθσ

iii.

από υπάλλθλο Ρροξενικισ Αρχισ κατόπιν φυςικισ ταυτοποίθςθσ (υπό
ςχεδιαςμό – θ υπθρεςία δεν είναι ακόμα διακζςιμθ)
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iv.

από

εξειδικευμζνο

λογιςμικό

ι

εξειδικευμζνο

υπάλλθλο

μζςω

τθλεδιάςκεψθσ (υπό ςχεδιαςμό – θ υπθρεςία δεν είναι ακόμα
διακζςιμθ).
Επιπροςκζτωσ, επιβάλλονται από τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνοι κανόνεσ με
ςκοπό να περιοριςτεί, αν όχι αποκλειςτεί, θ κακι χριςθ:
1. κάκε αρικμόσ κινθτοφ είναι μοναδικόσ ςτο Ε.Μ.Επ., δθλαδι μπορεί να δθλωκεί
μόνο από ζνα φυςικό πρόςωπο και
2. κάκε φυςικό πρόςωπο μπορεί να δθλϊςει μόνο ζναν αρικμό κινθτοφ ςτο
Ε.Μ.Επ. για τθν αποςτολι ςε αυτόν κωδικϊν μιασ χριςθσ (OTP).
Ο αρικμόσ κινθτοφ τθλεφϊνου, ο οποίοσ ζχει καταχωριςκεί ςτο Ε.Μ.Επ.
ςφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία και τθρϊντασ τουσ προαναφερόμενουσ
κανόνεσ είναι πιςτοποιθμζνοσ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί:
1) Για τθν ειςαγωγι / μεταβολι των λοιπϊν ςτοιχείων επικοινωνίασ του φυςικοφ
προςϊπου ςτο Ε.Μ.Επ. κακϊσ αποτελεί επιβεβαιωτικό παράγοντα: κάκε
ειςαγωγι/μεταβολι

των

λοιπϊν

ςτοιχείων

επικοινωνίασ

μπορεί

να

ολοκλθρωκεί μόνο αν ειςαχκεί ο ςωςτόσ κωδικόσ μιασ χριςθσ που
αποςτζλλεται ςτον πιςτοποιθμζνο αρικμό κινθτοφ.
2) Ωσ δεφτεροσ παράγοντασ ταυτοποίθςθσ, με τθν αποςτολι ςε αυτόν κωδικϊν
μιασ χριςθσ, προκειμζνου ο κάτοχοσ του να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ διαβακμιςμζνθσ αςφάλειασ.
3) Ωσ δεφτεροσ παράγοντασ ταυτοποίθςθσ για τθν επίτευξθ ενόσ αςφαλοφσ και
ζμπιςτου ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ με τθν αποςτολι ςε αυτόν κωδικϊν μιασ
χριςθσ, προκειμζνου ο κάτοχοσ του να μπορζςει να διεκπεραιϊςει ορκά,
ζμπιςτα και με αςφάλεια ευαίςκθτεσ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ (π.χ. ζκδοςθ
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, ζκδοςθ θλεκτρονικισ εξουςιοδότθςθσ).

11.2 Στόχοι του Ε.Μ.Επ.
Οι ςτόχοι του Ε.Μ.Επ. είναι οι ακόλουκοι:


Κεντρικι καταγραφι των ςτοιχείων επικοινωνίασ των φυςικϊν
προςϊπων
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Διάκεςθ των ςτοιχείων αυτϊν ςτουσ φορείσ μζςω του Κζντρου
Διαλειτουργικότθτασ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.



Ραροχι του Κζντρου Ειδοποιιςεων ςτουσ φορείσ του δθμοςίου, ιτοι
υπθρεςιϊν

αποςτολισ

ατομικϊν

ι

μαηικϊν

κοινοποιιςεων/

ειδοποιιςεων ςε φυςικά πρόςωπα χρθςιμοποιϊντασ τον αρικμό
κινθτοφ τθλεφϊνου ι τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που αυτά ζχουν
καταχωρίςει ςτο Ε.Μ.Επ. και ζχουν ςυναινζςει να διατίκενται ςτουσ
φορείσ του δθμοςίου.


Αναβάκμιςθ του επιπζδου αςφαλείασ των «ευαίςκθτων» θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν με τθν προςκικθ δεφτερου παράγοντα ταυτοποίθςθσ κατά
τθν είςοδο ςε αυτζσ ι/και τθ διεκπεραίωςθ ευαίςκθτων ςυναλλαγϊν.

11.3 Οφζλθ από το Ε.Μ.Επ.
Οφζλθ για τον πολίτθ:


Ενθμζρωςθ ενόσ ςθμείου, του Ε.Μ.Επ., ςε κάκε μεταβολι των
ςτοιχείων επικοινωνίασ του – αποφυγι με αυτόν τον τρόπο επίςκεψθσ
διαφορετικϊν φυςικϊν ι ψθφιακϊν ςθμείων (ΔΟΥ, αςφαλιςτικό
ταμείο, τράπεηα, κτλ.) για τθ διλωςθ τθσ μεταβολι των ςτοιχείων
επικοινωνίασ.



Άμεςθ ενθμζρωςθ από τουσ φορείσ του δθμοςίου για κζματα που τον
αφοροφν – λιψθ ςτο θλεκτρονικό του ταχυδρομείο θλεκτρονικϊν
δθμοςίων εγγράφων, διοικθτικϊν πράξεων κτλ.



Ραροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ενιςχυμζνθσ αςφάλειασ κακϊσ το
πιςτοποιθμζνο κινθτό που ζχει καταχωριςκεί ςτο Ε.Μ.Επ. είναι
αξιόπιςτο και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ δεφτεροσ παράγοντασ
ταυτοποίθςθσ για τθν πρόςβαςθ ςε ευαίςκθτεσ υπθρεςίεσ.

Οφζλθ για τουσ φορείσ του δθμοςίου και του ευρφτερου δθμοςίου τομζα που
κα διαλειτουργιςουν με το Ε.Μ.Επ.:


Άντλθςθ επικαιροποιθμζνων ςτοιχείων επικοινωνίασ των φυςικϊν
προςϊπων
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Χριςθ των υπθρεςιϊν αποςτολισ ειδοποιιςεων/κοινοποιιςεων που
παρζχει το Ε.Μ.Επ.

Επιπλζον, από το Ε.Μ.Επ. ωφελοφνται τα πιςτωτικά ιδρφματα, ιδρφματα
θλεκτρονικοφ χριματοσ ι ιδρφματα πλθρωμϊν, οι πάροχοι ςτακερισ, κινθτισ
τθλεφωνίασ, διαδικτφου και ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ κακϊσ μποροφν να αντλοφν
επικαιροποιθμζνα και ζγκυρα ςτοιχεία επικοινωνίασ για τουσ πελάτεσ τουσ κατόπιν
ςυγκατάκεςθσ αυτϊν μζςω τθσ υπθρεςίασ «Συςτθκείτε» (egov-Know-Your-Customer –
KYC), γεγονόσ που οδθγεί:


ςε μείωςθ των επιχειρθςιακϊν κινδφνων,



διευκόλυνςθ του ζργου τουσ,



αναβάκμιςθ τθσ εμπειρίασ εξυπθρζτθςθσ που προςφζρουν,



μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ και του διοικθτικοφ τουσ φόρτου.

Κατά ςυνζπεια, ωφελοφνται και οι πολίτεσ / πελάτεσ των προαναφερόμενων
φορζων ιδιωτικοφ δικαίου κακϊσ:


καταργείται θ ανάγκθ ςυλλογισ και παράδοςθσ / μεταφόρτωςθσ των
απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ςτουσ προαναφερόμενουσ φορείσ
ιδιωτικοφ δικαίου (π.χ. λογαριαςμοί ΔΕΚΟ ωσ αποδεικτικό τθσ
διεφκυνςθσ διαμονισ, λογαριαςμοί κινθτισ και ςτακερισ τθλεφωνίασ
ωσ αποδεικτικό των ςχετικϊν αρικμϊν τθλεφϊνου),



καταργοφνται οι μετακινιςεισ ςτα καταςτιματα των φορζων και
εξαλείφεται θ άςκοπθ ταλαιπωρία,



myEFKAlive

εξοικονομείται χρόνοσ και αποφεφγεται ο ςυνωςτιςμόσ.

Σελίδα 189 από 258

Εικόνα 50 - Οφζλθ από το Ε.Μ.Επ.

11.4 Κανάλια παροχισ του Ε.Μ.Επ.
Θ καταχϊριςθ και ενθμζρωςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ των φυςικϊν
προςϊπων ςτο Ε.Μ.Επ. δφναται να γίνει με ζναν από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:
1) θλεκτρονικά, μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
(gov.gr) ςε ειδικι εφαρμογι, θ οποία είναι διακζςιμθ και ςτθν θλεκτρονικι
διεφκυνςθ https://notify.gov.gr ,
2) με φυςικι παρουςία ςτα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (ΚΕΡ),
3) με φυςικι παρουςία ςτισ Ρροξενικζσ Αρχζσ (ςε φάςθ ςχεδιαςμοφ),
4) με εξ αποςτάςεωσ ταυτοποίθςθ (ςε φάςθ ςχεδιαςμοφ) μζςα από εξειδικευμζνθ
υπθρεςία, κατά τθν οποία λαμβάνει χϊρα:
a. είτε αυτοματοποιθμζνθ βιντεοκλιςθ, με χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ
το οποίο μεταξφ άλλων ελζγχει τθν εγκυρότθτα του ταυτοποιθτικοφ
εγγράφου και ςυγκρίνει τα βιομετρικά χαρακτθριςτικά του φυςικοφ
προςϊπου που βρίςκεται πίςω από τθν κάμερα με αυτά του φυςικοφ
προςϊπου που απεικονίηεται ςτο ταυτοποιθτικό ζγγραφο που
επιδεικνφει το φυςικό πρόςωπο
b. είτε με τθλεδιάςκεψθ με εξειδικευμζνο προςωπικό.
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Θ ςυγκεκριμζνθ εναλλακτικι βρίςκεται ςε φάςθ ςχεδιαςμοφ από τθ Δ/νςθ
Λειτουργίασ Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.. Στοχεφει ςτο να παρζχει
το βαςικό κανάλι εξυπθρζτθςθσ για τουσ κατοίκουσ εξωτερικοφ, ανκρϊπουσ με
αναπθρία και θλικιωμζνουσ που δεν μποροφν να κάνουν χριςθ των άλλων
εναλλακτικϊν καναλιϊν για τθν πιςτοποίθςθ του αρικμοφ του κινθτοφ τουσ τθλεφϊνου
ςτο Ε.Μ.Επ.

11.5 Θεςμικό πλαίςιο
Το ακόλουκο κεςμικό πλαίςιο αφορά ςτο Ε.Μ.Επ.:
 Το άρκρο 17 του ν.4704/2020 «Επιτάχυνςθ και απλοφςτευςθ τθσ ενίςχυςθσ
οπτικοακουςτικϊν ζργων, ενίςχυςθ τθσ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 133/Α/14-07-2020).
 Θ υπ. αρικμ. 6810 ΕΞ 2021 Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ψθφιακισ
Διακυβζρνθςθσ και Υπουργοφ Επικρατείασ «Λειτουργία Εκνικοφ Μθτρϊου
Επικοινωνίασ» (ΦΕΚ 988/Β/12-03-2021).

11.6 Επίδειξθ εφαρμογισ
Ππωσ προαναφζρκθκε, το Εκνικό Μθτρϊο Επικοινωνίασ (Ε.Μ.Επ.) ςχεδιάςτθκε,
υλοποιικθκε και υποςτθρίηεται παραγωγικά από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ.. Στον ιςτότοπο τθσ
Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. είναι διακζςιμο υποςτθρικτικό υλικό, όπωσ το Εγχειρίδιο χριςθσ για τον
πολίτθ

(https://www.gsis.gr/sites/default/files/emep/NNC_stepbystep_images.pdf),

όπου παρουςιάηεται θ λειτουργικότθτα και περιγράφονται όλα τα βιματα τθσ
εφαρμογισ.

12 Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ(Ε.Ε). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςυμβάλει και αποςκοπεί ςτθ διαμόρφωςθ ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικϊν που ενιςχφουν τθν αξιοποίθςθ των νζων ψθφιακϊν
τεχνολογιϊν ςτθν Ευρϊπθ, δθμιουργοφν νζεσ και ίςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ και
ςτθρίηουν τθν πράςινθ μετάβαςθ τθσ ΕΕ .
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Ο όροσ τθσ Ρράςινθσ ανάπτυξθσ βαςίηεται ςε μια ςφγχρονθ, αποδοτικι ωσ προσ
τθ χριςθ των πόρων και ανταγωνιςτικι οικονομία, εξαςφαλίηοντασ ότι:
 κα υπάρχουν μθδενικζσ κακαρζσ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου,
 θ οικονομικι ανάπτυξθ κα είναι αποςυνδεδεμζνθ από τθ χριςθ πόρων,
 κανζνασ άνκρωποσ και καμιά περιφζρεια δεν μζνουν ςτο περικϊριο τθσ
ανάπτυξθσ.
Ρράςινθ οικονομία ςυνεπάγεται κυκλικι οικονομία, ςθμαίνει αειφορία ι αλλιϊσ
βιϊςιμθ ανάπτυξθ.
Στο πλαίςιο αυτό, θ ΕΕ αναπτφςςει πολιτικζσ για όλα τα κράτθ μζλθ τθσ και
μζςω αυτϊν:
 Στθρίηει τουσ πολίτεσ ςτθν απόκτθςθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων
 Ενιςχφει τθν κατάρτιςθ των εργαηομζνων
 Συμβάλει ςτθν ψθφιοποίθςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν
 Διαςφαλίηει τον ςεβαςμό των βαςικϊν δικαιωμάτων και αξιϊν67.

12.1 Οριςμόσ του Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ
Με τον όρο «Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ» εννοείται θ δθμιουργία ψθφιακϊν
οδϊν ολοκλιρωςθσ διαδικαςιϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία,
με όποια μορφι αυτι πραγματοποιείται, αλλά και ψθφιοποίθςθσ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν που διακζτει ζνασ οργανιςμόσ68
Μεταςχθματιςμόσ, ονομάηεται γιατί μετατρζπει μία υπάρχουςα διαδικαςία από
χειρωνακτικι/χειρόγραφθ ςε ψθφιακι, από υλικι ςε ψθφιακι, ακολουκϊντασ κάκε
φορά ςταδιακά και ςτακερά βιματα. Οι τομείσ και οι δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ
μποροφν να ψθφιοποιθκοφν ςε ζναν οργανιςμό, εντοπίηονται τόςο ςτο Εςωτερικό του
περιβάλλον, όςο και ςτο Εξωτερικό. Ψθφιακόσ ονομάηεται γιατί χρθςιμοποιείται
πλικοσ θλεκτρονικϊν μζςων όπωσ για παράδειγμα θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ,
εφαρμογζσ, κινθτά κλπ.

67

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20210414STO02010/psifiakos-metaschimatismos-simasia-ofeli-kaipolitiki-tis-ee
68 Μυλωνάκθσ, Λ., (2019) Σι είναι ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ και πϊσ εφαρμόηεται ςτθν πράξθ
https://www.epixeiro.gr/article/154650
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Ωσ εκ τοφτου, μια διαδικαςία θ οποία επιτελείτο με ζγγραφα και τθ φυςικι
παρουςία του υπαλλιλου ι πολίτθ πλζον, πραγματοποιείται μζςω κάποιασ
θλεκτρονικισ μορφισ, χωρίσ να υπάρχει θ ανάγκθ επίςκεψθσ με φυςικι παρουςία.
Οι διαδικαςίεσ μζςω των οποίων μπορεί να εφαρμοςτεί ο Ψθφιακόσ
Μεταςχθματιςμόσ

είναι

τόςο

Εςωτερικζσ

διαδικαςίεσ,

αυτζσ

δθλαδι

που

χρθςιμοποιοφνται για τθν ςυνεργαςία των τμθμάτων ενόσ οργανιςμοφ μεταξφ τουσ ι
αυτόνομα, όςο και Εξωτερικζσ διαδικαςίεσ, υπθρεςίεσ δθλαδι που εμπλζκονται τρίτοι
εκτόσ Φορζα/ Οργανιςμοφ και το κράτοσ.

12.2 Τρόποσ εφαρμογισ Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ
Ο τρόποσ με τον οποίο εφαρμόηεται ςτθν πράξθ ο Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ
αποτυπϊνεται μζςα από τρία κφρια ςτάδια:
1. Μελζτθ ςκοπιμότθτασ ϊςτε να εντοπιςτεί θ διαδικαςία που πρζπει να
μεταβλθκεί μζςω ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ. Κατά τθ φάςθ αυτι, ςυλλζγονται
όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, αποτυπϊνεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ,
εντοπίηεται θ βαςικι ανάγκθ και αποτιμάται πωσ και ςε ποιο βακμό κα ωφελιςει
θ εφαρμογι του τον κάκε οργανιςμό. Θ αποτίμθςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ
διευκολφνει ςτον προςδιοριςμό των προβλθμάτων και των ςθμείων που πρζπει
να μεταβλθκοφν.
2. Υλοποίθςθ των απαιτοφμενων για τον μεταςχθματιςμό τθσ διαδικαςίασ:
Εφαρμόηονται όλα όςα απαιτοφνται, όπωσ εκπαιδεφςεισ, αγορά υλικϊν,
μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ, πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων κλπ.
3. Εφαρμογι του μεταςχθματιςμοφ. Ο παλαιόσ μθχανιςμόσ αντικακίςταται και
μζςω τθσ ανατροφοδότθςθσ ςυλλζγονται προσ αξιοποίθςθ όλα τα ςτοιχεία.
Συνεπϊσ, Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ μποροφμε να ποφμε ότι είναι θ διείςδυςθ
των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτισ οργανιςμοφσ και ο αντίκτυποσ τουσ ςτθν
κοινωνία.

12.3 Τεχνολογίεσ Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ
Οριςμζνεσ από τισ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιεί ο Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ
είναι:
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Το Διαδίκτυο των Ρραγμάτων (IoT)



Το υπολογιςτικό νζφοσ



Θ τεχνθτι νοθμοςφνθ



Οι Ψθφιακζσ Ρλατφόρμεσ εργαςίασ
Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (αγγλικά: Internet of things), ςθμαίνει ότι μπορεί

να πραγματοποιθκεί ςφνδεςθ από παντοφ. Αποτελεί ζνα δίκτυο επικοινωνίασ
πλθκϊρασ ςυςκευϊν, οικιακϊν, αυτοκινιτων κλπ. κακϊσ και κάκε αντικειμζνου που
ενςωματϊνει θλεκτρονικά μζςα, λογιςμικό και ςυνδεςιμότθτα ςε δίκτυο, ϊςτε να
επιτρζπεται θ ςφνδεςθ και θ ανταλλαγι δεδομζνων. Με απλά λόγια θ φιλοςοφία του
IoT είναι θ ςφνδεςθ όλων των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν μεταξφ τουσ (τοπικό δίκτυο) ι θ
ςφνδεςι τουσ ςτο διαδίκτυο (παγκόςμιο ιςτό).
Το υπολογιςτικό νζφοσ (cloud computing)69 είναι θ διάκεςθ υπολογιςτικϊν
πόρων από κεντρικά ςυςτιματα που βρίςκονται απομακρυςμζνα από τον τελικό
χριςτθ, μζςω διαδικτφου (π.χ. servers, apps κλπ), τα οποία τον εξυπθρετοφν
αυτοματοποιϊντασ διαδικαςίεσ, παρζχοντασ ευκολίεσ και ευελιξία ςφνδεςθσ. Σθμαντικό
ρόλο

ςτο

υπολογιςτικό

νζφοσ

παίηουν

οι

πλατφόρμεσ

με

περιβάλλον

προγραμματιςμοφ.
Με τον όρο Τεχνθτι Νοθμοςφνθ (ΤΝ) εννοείται θ ικανότθτα μιασ μθχανισ να
αναπαράγει τισ γνωςτικζσ λειτουργίεσ ενόσ ανκρϊπου.
Με τον όρο ψθφιακζσ πλατφόρμεσ εννοοφνται οι διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ70

69

Υπάρχουν τζςςερισ βαςικζσ κατθγορίεσ μοντζλων "υπθρεςιϊν ςφννεφου":

Software-as-a-Service (SaaS): Αντί να εγκαταςτακεί λογιςμικό ςτο μθχάνθμα και ςτον υπολογιςτι του πελάτθ επιβαρφνοντασ τον με
τακτικζσ επιδιορκϊςεισ, ςυχνζσ εκδόςεισ κτλ., εφαρμογζσ όπωσ το Word, CRM (Διαχείριςθ Σχζςεων Ρελατϊν), ERP (Enterprise
Resource) Ρρογραμματιςμόσ διατίκενται (φιλοξενοφνται) μζςω του διαδικτφου για τθν κατανάλωςθ του τελικοφ χριςτθ.
Platform-as-a-Service (PaaS): Αντί ο πελάτθσ να χρειαςτεί να αγοράςει - πλθρϊςει τισ άδειεσ λογιςμικοφ για πλατφόρμεσ όπωσ και τα
λειτουργικά ςυςτιματα, τισ βάςεισ δεδομζνων και το ενδιάμεςο λογιςμικό, μπορεί να το κάνει χρθςιμοποιϊντασ τθν πλατφόρμα και
τα εργαλεία (όπωσ το Java, το .NET, Python, Ruby on Rails).
Infrastructure-as-a-Service (IaaS): Ρρόκειται για τισ απλζσ-βαςικζσ υλικζσ ςυςκευζσ (raw υπολογιςτζσ) όπωσ είναι οι εικονικοί
υπολογιςτζσ, οι διακομιςτζσ, οι ςυςκευζσ αποκικευςθσ, θ μεταφορά μζςω δικτφου, οι οποίεσ βρίςκονται φυςικά ςε ζνα κεντρικό
ςθμείο (κζντρο δεδομζνων). Υπάρχει θ δυνατότθτα να προςπεραςτοφν και να χρθςιμοποιθκοφν από το διαδίκτυο χρθςιμοποιϊντασ
τα ςυςτιματα ελζγχου ταυτότθτασ ςφνδεςθσ και τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ από οποιοδιποτε dumb τερματικό ι ςυςκευι.
Desktop-as-a-Service (DaaS): Θ υπθρεςία επιφάνεια εργαςίασ προςφζρει μια υποδομι εικονικισ επιφάνειασ εργαςίασ (Virtual
Desktop Infrastructure - VDI) που φιλοξενείται από ζναν πάροχο λφςεων λογιςμικοφ cloud και βαςίηεται ςυνικωσ ςε ζνα μοντζλο
μθνιαίασ ςυνδρομισ. Το DaaS χρθςιμοποιεί μια αρχιτεκτονικι πολλαπλϊν μιςκϊςεων, πράγμα που ςθμαίνει ότι μια μοναδικι
εμφάνιςθ μιασ εφαρμογισ εξυπθρετείται ςε πολλοφσ χριςτεσ, που αναφζρονται ωσ "ενοικιαςτζσ". Ο πάροχοσ λφςεων λογιςμικοφ
cloud είναι υπεφκυνοσ για τθ διαχείριςθ του cloud και τθσ υποκείμενθσ υποδομισ και το επίπεδο εξυπθρζτθςθσ μπορεί να διαφζρει
ανάλογα με τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Το τελικό αποτζλεςμα αυτισ τθσ υποδομισ είναι ότι οι χριςτεσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ
ςτα δεδομζνα και τισ εφαρμογζσ τουσ από ςχεδόν οποιαδιποτε ςυςκευι, οπουδιποτε.
70 ψθφιακζσ πλατφόρμεσ -και μάλιςτα πολφ ςθμαντικζσ είναι οι -Amazon,Airbnb, booking,το Facebook και θ Alphabet (Google), που
μαηί με τισ Apple και Microsoft ελζγχουν πλζον τθν ψθφιακι μασ ηωι (Σμυρναίοσ, Ν.2018). Αν προςκζςουμε ςε όλα αυτά
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που χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι κάποιου είδουσ υπθρεςιϊν. Στο άρκρο 68 του Ν.
4808/2021 ορίηεται ότι “Ψθφιακζσ Ρλατφόρμεσ” καλοφνται οι «επιχειριςεισ» που
ενεργοφν είτε απευκείασ, είτε ωσ μεςάηοντεσ και μζςω διαδικτυακισ πλατφόρμασ
ςυνδζουν παρόχουσ υπθρεςιϊν ι επιχειριςεισ ι τρίτουσ με χριςτεσ ι πελάτεσ ι
καταναλωτζσ και διευκολφνουν τισ μεταξφ τουσ ςυναλλαγζσ ι ςυναλλάςςονται
απευκείασ μαηί τουσ.
Είναι γεγονόσ, πωσ τα τελευταία χρόνια τόςο ςε εκνικό, αλλά κυρίωσ ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο οι δυνατότθτεσ απαςχόλθςθσ ςτισ ψθφιακζσ πλατφόρμεσ
αυξάνονται ςυνεχϊσ και ςυςτθματικά. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να μεταβάλλονται
ριηικά και οι ςυνκικεσ εργαςίασ. Ουςιϊδεισ όροι τθσ εργαςίασ, όπωσ το ωράριο
εργαςίασ, το κακεςτϊσ απαςχόλθςθσ, οι αμοιβζσ ι ακόμθ και οι ςυλλογικζσ
διαπραγματεφςεισ

μεταξφ

εργαηομζνων

και

εργοδοτϊν

επθρεάηονται

και

μεταβάλλονται. Πλα τα ανωτζρω οδιγθςαν τθν ΕΕ ςτο να προβεί ςε ςτοχευμζνεσ
ενζργειεσ, ϊςτε να ρυκμιςτοφν ηθτιματα, όςον αφορά τθν εργαςία και τα κοινωνικά
δικαιϊματα των πολιτϊν τθσ.
Θ Επίτροποσ για τθν Απαςχόλθςθ, τισ Κοινωνικζσ Υποκζςεισ, τισ Δεξιότθτεσ και
τθν Κινθτικότθτα τθσ Εργαςίασ, κυρία Marianne Thyssen διλωςε ότι “Θ εργαςία ςε
πλατφόρμεσ είναι μια νζα και ταχζωσ αναπτυςςόμενθ πραγματικότθτα ςτθν αγορά
εργαςίασ. Ρρζπει να διαςφαλίςουμε ότι οι εργαηόμενοι είναι προςτατευμζνοι,
ανεξάρτθτα από το είδοσ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ που ζχουν. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για
τον οποίο ζχουμε κάνει προτάςεισ για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ των
εργαηομζνων ςε ψθφιακζσ πλατφόρμεσ, κακϊσ και τθν πρόςβαςι τουσ ςτθν κοινωνικι
προςταςία, ςφμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλϊνα των κοινωνικϊν δικαιωμάτων”71.
Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται και ςυντονίηονται μζςα από ψθφιακζσ
πλατφόρμεσ εργαςίασ, χαρακτθρίηονται από υψθλό βακμό ανομοιογζνειασ ςτισ
διεξαγόμενεσ δραςτθριότθτεσ και διακρίνονται ςε κατθγορίεσ εργαςίασ που
εκτελοφνται ψθφιακά ι υπθρεςίεσ που εκτελοφνται επιτόπου ςε επαγγελματικζσ
υπθρεςίεσ, υπθρεςίεσ παράδοςθσ, μεταφορζσ επιβατϊν κλπ. Φαίνεται πωσ, οι μιςοί
εφαρμογζσ όπωσ το Youtube, Instagram, LinkedIn, Viber, Snapchat, WhatsApp, Tinder, Twitter και Messenger, ςχεδόν
ολοκλθρϊνεται θ βαςικι εικόνα του ψθφιακοφ μασ κόςμου.
71

«Οι
ψθφιακζσ
πλατφόρμεσ
https://www.epixeiro.gr/article/9154
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κατά μζςο όρο εργαηόμενοι τθσ ΕΕ ςτθν πλατφόρμα εκτελοφν τόςο ψθφιακζσ
υπθρεςίεσ, όςο και υπθρεςίεσ επί τόπου.

12.4 Ε.Ε. και Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ
Με βάςθ τα ανωτζρω, κακίςταται ςαφζσ ότι οι ψθφιακζσ πλατφόρμεσ
αποτελοφν ςθμαντικό μζροσ τθσ ηωισ των πολιτϊν, τθσ οικονομίασ, αποτελοφν
δίαυλουσ επικοινωνίασ, ενζχουν ωςτόςο, ςθμαντικοφσ κινδφνουσ και προκλιςεισ. Για
τθν αντιμετϊπιςι τουσ θ ΕΕ επεξεργάηεται για τισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, νζα δζςμθ
μζτρων που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ καινοτομίασ, τθσ
κυβερνοαςφάλειασ, ςτθν αντιμετϊπιςθ του παράνομου περιεχομζνου ςτο διαδίκτυο,
ςτθν προςταςία τθσ ελευκερίασ του λόγου, του Τφπου και τθσ δθμοκρατίασ.
Για τθν ευρωπαϊκι κοινότθτα θ ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν εξαρτάται ςε μεγάλο
βακμό από τθν φπαρξθ μιασ επιτυχθμζνθσ ςτρατθγικισ για τα δεδομζνα. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβοφλιο αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία που ζχουν τα δθμόςια δεδομζνα για τουσ
οργανιςμοφσ τθσ, επιδιϊκει τθ δθμιουργία ευρωπαϊκϊν υποδομϊν και χϊρων
δεδομζνων για τα μαηικά δεδομζνα, κακϊσ και τθ κζςπιςθ ενόσ αξιόπιςτου
νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν προςταςία των πολιτϊν72.
H κρίςθ COVID-19 υπιρξε κακοριςτικι ςτθν ςτρατθγικι αυτι, κακϊσ ανζδειξε
ςθμαντικά ηθτιματα που διζπουν τισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, όπωσ για παράδειγμα τθ
ςθμαςία των ψθφιακϊν δεξιοτιτων για τθν εργαςία, τα τρωτά ςθμεία κρίςιμων τομζων
ςτον κυβερνοχϊρο και τισ αλλθλεπιδράςεισ που δθμιουργοφνται. Ραράλλθλα,
διαφάνθκε πωσ θ τθλεργαςία και θ κοινωνικι απόςταςθ ζχουν αυξιςει τθν εξάρτθςθ
των πολιτϊν από τθ ςυνδεςιμότθτα και από τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ.
Ταυτόχρονα ωςτόςο αναδείχκθκαν ςοβαρότατεσ ανιςότθτεσ όςον αφορά τθν
απόκτθςθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων και τθν πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ των πολιτϊν ςτθν
ΕΕ. Ανζδειξε δθλαδι, ότι το 42% των πολιτϊν τθσ ΕΕ παρουςιάηει ελλείψεισ ςε βαςικζσ
ψθφιακζσ δεξιότθτεσ73. Οι ελλείψεισ αυτζσ διαφοροποιοφνται τόςο ςε επίπεδο κρατϊν
μελϊν, όςο και ςε επίπεδο ανδρϊν και γυναικϊν με τισ τελευταίεσ να παρουςιάηουν
μεγαλφτερο ζλλειμμα από τουσ άνδρεσ.

72
73

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_el
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0385_EL.html
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12.4.1 Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα Δεξιοτιτων
Θ διαπίςτωςθ αυτϊν των ανιςοτιτων λόγω τθσ ζλλειψθσ ψθφιακϊν δεξιοτιτων
οδιγθςε τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο να κζςει ςε λειτουργία το Ευρωπαϊκό
Ρρόγραμμα Δεξιοτιτων, το οποίο ζχει ωσ ςτόχο και προτεραιότθτα μζςα ςε 5 χρόνια να
ζχουν υλοποιθκεί 12 δράςεισ ςε τομείσ, όπωσ θ δια βίου μάκθςθ και επαγγελματικι
κατάρτιςθ. Θ ατηζντα είναι ςφμφωνθ με τθν πρϊτθ αρχι του Ευρωπαϊκοφ Ρυλϊνα
Κοινωνικϊν Δικαιωμάτων βάςθ τθσ οποίασ, ο κακζνασ «ζχει το δικαίωμα ςε ποιοτικι
και χωρίσ αποκλειςμοφσ εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και δια βίου μάκθςθ προκειμζνου να
διατθριςει και να αποκτιςει δεξιότθτεσ που του επιτρζπουν να ςυμμετζχει πλιρωσ
ςτθν κοινωνία και να διαχειρίηεται επιτυχϊσ τθ μετάβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ»74. Στθν
πφλθ τθσ ΕΕ (https://europa.eu/europass/en/test-your-digital-skills) όπωσ φαίνεται
παρακάτω ςτθν Εικόνα 51 μπορεί κάποιοσ να βρει και να εξετάςει τισ ψθφιακζσ του
δεξιότθτεσ.

Εικόνα 51 - Digital skills (Ρθγι https://europa.eu/europass/en/test-your-digital-skills)

12.4.2 Το πρόγραμμα Ψθφιακι Ευρϊπθ
Θ ευρωπαϊκι κοινότθτα τα τελευταία χρόνια ζχει μεταςχθματιςτεί ςε όλουσ
τουσ τομείσ τθσ με αποτζλεςμα ηθτιματα που ςτισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ μπορεί να
ιταν αποδεκτά, ςιμερα να πρζπει να επανεξεταςτοφν. Οι νζεσ ςυνκικεσ που
επθρεάηουν και διαμορφϊνουν το περιβάλλον των οικονομιϊν των χωρϊν τθσ ΕΕ και θ
αυξανόμενθ αναγκαιότθτα για τον Ψθφιακό μεταςχθματιςμό τθσ Ευρϊπθσ, επζβαλλαν
τθ δθμιουργία του προγράμματοσ «Ψθφιακι Ευρϊπθ».
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Ρρόκειται για ζνα εργαλείο που αποςκοπεί ςτο να επιταχφνει τθν εφαρμογι του
ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ ςτισ ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ και οικονομίεσ. Με βάςθ το
πρόγραμμα κα προκρικοφν ψθφιακζσ λφςεισ που μποροφν να ενιςχφςουν τθν
ανταγωνιςτικότθτα

τθσ

Ευρϊπθσ,

να

ςυμβάλλουν

ςτθν

πράςινθ

μετάβαςθ,

διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν τεχνολογικι τθσ υπεροχι.
Για το ςκοπό αυτό, θ ΕΕ Κα επενδφςει 7,6 δις. ευρϊ ςε 5 τομείσ βαςικοφσ
τομείσ: ςτουσ υπερυπολογιςτζσ (€2,2 δις.), ςτθν Τεχνθτι Νοθμοςφνθ (€2,1 δις.), ςτθν
κυβερνοαςφάλεια (€1,6 δις.), ςτισ εξελιγμζνεσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ (€577 εκατ.) και
ςτθ διεφρυνςθ τθσ χριςθσ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςε ολόκλθρθ τθν οικονομία και
τθν κοινωνία τθσ ΕΕ (€1,1 δις)75.

13 Βίβλοσ Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Θ Ελλάδα λοιπόν, ακολουκϊντασ τισ πολιτικζσ τθσ ΕΕ, όπωσ αυτζσ
αποτυπϊκθκαν ωσ τϊρα, προςαρμόηει τθν πολιτικι τθσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ςε
όλουσ τουσ τομείσ. Ο ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ δεν αποτελεί απλά μελλοντικι
ςυνκικθ για τθν Ελλάδα, αλλά άμεςθ ανάγκθ και προτεραιότθτα, κακϊσ ζχει
αντιλθφκεί τθν αναγκαιότθτα τθσ μετάβαςισ τθσ προσ τθν ψθφιακι οικονομία και
κοινωνία. Ωσ εκ τοφτου, αποςκοπεί ςτο να βελτιϊςει όλουσ τουσ δείκτεσ τθσ ψθφιακισ
τθσ ωριμότθτασ.
Το κράτοσ μζςω του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ λειτουργεί
ςυντονιςμζνα και ςυνεργάηεται με τον δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, τθν ακαδθμαϊκι και
επιςτθμονικι κοινότθτα και τθν

κοινωνία των πολιτϊν για

τον ψθφιακό

μεταςχθματιςμό τθσ Ελλάδασ, τον εκςυγχρονιςμό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθν
καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ.
Υπ’ αυτό το πρίςμα, τον Δεκζμβριο του 2020 δθμοςιεφεται θ Βίβλοσ του
Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ (ΒΨΜ) 2020-2025 με τθν οποία, θ νζα διαμορφοφμενθ
εκνικι ςτρατθγικι για τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό του κράτουσ ςυνοψίηεται ςε επτά
75 https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/psifiakos-metaschimatismos-tis-ee/20210414STO02010/psifiakosmetaschimatismos-simasia-ofeli-kai-politiki-tis-ee
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ςτόχουσ: 1. Αςφαλισ γριγορθ και αξιόπιςτθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο για όλουσ 2. Ζνα
ψθφιακό κράτοσ που προςφζρει καλφτερεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ ςε όλα
τα γεγονότα τθσ ηωισ του 3. Ανάπτυξθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων όλων των πολιτϊν 4.
Κάκε επιχείρθςθ μπορεί να μετατραπεί ςε ψθφιακι επιχείρθςθ 5. Ενίςχυςθ ψθφιακισ
καινοτομίασ 6. Ραραγωγικι αξιοποίθςθ των δεδομζνων του Δθμοςίου 7. Ζνταξθ νζων
τεχνολογιϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ76.
Θ ΒΨΜ εναρμονίηει τθν εκνικι δράςθ με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, κακϊσ και με άλλεσ διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ βζλτιςτεσ
πρακτικζσ, που μποροφν να οδθγιςουν ςτον επιτυχθμζνο ψθφιακό μεταςχθματιςμό
τθσ Ελλάδασ.
Θ Ελλάδα κατατάςςεται ςε χαμθλι κζςθ ςτουσ διεκνείσ δείκτεσ που αξιολογοφν
τθν ψθφιακι ωριμότθτα των χωρϊν ανά τον κόςμο. Ωσ εργαλείο για τθν καταγραφι
των ψθφιακϊν επιδόςεων των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε., θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει
κεςπίςει το δείκτθ τθσ Ψθφιακισ Οικονομίασ και Κοινωνίασ (Digital Economy and
Society Index — DESI) (Εικόνα 52) ο οποίοσ ςυντίκεται από ςφνολο ποιοτικϊν και
ποςοτικϊν διαςτάςεων που απεικονίηουν τθν ψθφιακι εξζλιξθ των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο δείκτθσ DESI βαςίηεται ςε πζντε διαςτάςεισ – άξονεσ77 οι οποίοι
ςχετίηονται με τθν χριςθ των διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, τθσ ςυνδεςιμότθτασ, του
ανκρωπίνου κεφαλαίου, των ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν και τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ
Ψθφιακισ Τεχνολογίασ. Πςον αφορά τθ διάςταςθ των ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν,
θ Ελλάδα κατατάςςεται 27θ μεταξφ των 28 κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε.
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Μεταςχθματιςμοφ ζχει πενταετι ορίηοντα και επικαιροποιείται ετθςίωσ, ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ και τισ τεχνολογικζσ
εξελίξεισ. Θ ετιςια επικαιροποίθςθ τθσ Βίβλου αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του Ενοποιθμζνου Ρρογράμματοσ Κυβερνθτικισ
Ρολιτικισ του ν.4622/2019(Α' 133) και είναι δεςμευτικι για όλουσ τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα, τουσ οποίουσ αφορά. ΦΕΚ
2894/Β/5-7-2021
77
Οι χϊρεσ με τθ μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα τείνουν να επιτυγχάνουν υψθλότερα επίπεδα οικονομικισ ανάπτυξθσ,
καλφτερθ ποιότθτα παρεχόμενων υπθρεςιϊν (πιο αποδοτικό υγειονομικό, αςφαλιςτικό, εκπαιδευτικό ςφςτθμα), ευνοϊντασ
παράλλθλα τθ ςυςςϊρευςθ ανκρωπίνου κεφαλαίου και τθν τεχνολογικι αλλαγι.
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Θ διάςταςθ τθσ Συνδεςιμότθτασ μετράει το βακμό ανάπτυξθσ και τθν ποιότθτα
των ευροηωνικϊν υποδομϊν μιασ χϊρασ. Θ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςε ταχείεσ
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΘΤΑ
και υπερταχείεσ υπθρεςίεσ ευροηωνικϊν δικτφων αποτελεί αναγκαία ςυνκικθ
ανταγωνιςτικότθτασ
Θ διάςταςθ του Ανκρϊπινου Κεφαλαίου προςμετρά τισ απαραίτθτεσ
δεξιότθτεσ που κατζχουν οι πολίτεσ μιασ χϊρασ και οι οποίεσ απαιτοφνται,
ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ϊςτε να αξιοποιθκοφν με τον καλφτερο δυνατό τρόπο οι δυνατότθτεσ που
προςφζρει ο ψθφιακόσ κόςμοσ.
Θ διάςταςθ τθσ Χριςθσ Διαδικτυακϊν Υπθρεςιϊν αποτυπϊνει το εφροσ τθσ
ΧΘΣΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ χριςθσ από τουσ πολίτεσ, πλθκϊρασ υπθρεςιϊν που προςφζρονται μζςω του
διαδικτφου, όπωσ θ κατανάλωςθ οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου, παιχνιδιϊν,
ΥΡΘΕΣΙΩΝ
διαδικτυακϊν αγορϊν και διατραπεηικϊν ςυναλλαγϊν.
Θ Ενςωμάτωςθ τθσ Ψθφιακισ Τεχνολογίασ αντικατοπτρίηει τον βακμό τθσ
διείςδυςθσ τεχνολογιϊν ςτο θλεκτρονικό εμπόριο και τισ επιχειριςεισ. Πςο
υιοκετοφνται οι ψθφιακζσ τεχνολογίεσ αποκτοφν ανταγωνιςτικά
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΤΘΣ
ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ πλεονεκτιματα κακϊσ με τθ χριςθ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν προςφζρονται
καλφτερεσ υπθρεςίεσ και αυξάνεται θ αποδοτικότθτα ενϊ μειϊνεται το
κόςτοσ.
Θ διάςταςθ των Ψθφιακϊν Δθμόςιων Υπθρεςιϊν δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα
ςτουσ τομείσ τθσ Υγείασ και τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, μετράει δθλαδι
ΨΘΦΙΑΚΕΣ ΔΘΜΟΣΙΕΣ τον βακμό ψθφιοποίθςθσ των Δθμόςιων Υπθρεςιϊν. Θ Ψθφιοποίθςθ των
Υπθρεςιϊν ςυνεπάγεται ανταποδοτικά οφζλθ ανάμεςα ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ
ΥΡΘΕΣΙΕΣ
,τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ.

Εικόνα 52 - Δείκτεσ DESI (πθγι, ΒΨΜ)

Θ ΒΨΜ ορίηει για τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό ζνα ςφνολο κατευκυντιριων
αρχϊν (Εικόνα 53), οι οποίεσ ςτθρίηονται ςτισ αρχζσ τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ,
όπωσ ζχουν προκρικεί από πρωτοβουλίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του ΟΟΣΑ,
από ςχετικζσ μελζτεσ που ζχουν εκπονθκεί ειδικότερα για τθν ελλθνικι Δθμόςια
Διοίκθςθ, από βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ προερχόμενεσ από τισ ψθφιακά
ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, κακϊσ και από τα κείμενα ςτρατθγικισ των προθγοφμενων
ετϊν78.Αυτζσ οι αρχζσ είναι ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ, με δεςμευτικό χαρακτιρα για
κάκε οργανιςμό που προςφζρει υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ. Ειδικότερα, για τισ
ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ το Ελλθνικό κράτοσ οφείλει ςταδιακά να προχωριςει ςτθν
κακιζρωςθ τθσ παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ωσ τθν κατεξοχιν προτιμϊμενθ επιλογι
για κάκε αλλθλεπίδραςθ του κράτουσ με τουσ πολίτεσ, χωρίσ φυςικά να αποκλείονται
άλλοι δίαυλοι επικοινωνίασ για πολίτεσ που επικυμοφν να επικοινωνοφν με τουσ
φορείσ του Δθμοςίου με φυςικό τρόπο ι δεν διακζτουν πρόςβαςθ ςε ψθφιακά
78
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κανάλια.

Εικόνα 53 - Κατευκυντιριεσ Αρχζσ

14 Ψθφιακι Ακαδθμία Ρολιτϊν
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Ρρόκειται για πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ
εναρμονιςμζνθ ςτισ επιταγζσ τθσ ΕΕ που από τισ αρχζσ Μαΐου 2020 είναι διακζςιμθ,
μζςω του gov.gr, ςε όλουσ τουσ πολίτεσ που κζλουν να βελτιϊςουν τισ ψθφιακζσ τουσ
δεξιότθτεσ

και

ςυγκεντρϊνει

ςε

μία

διαδικτυακι

πλατφόρμα

(nationaldigitalacademy.gov.gr) δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, ελεφκερα διακζςιμο ςτουσ
πολίτεσ. Θ Ψθφιακι Ακαδθμία Ρολιτϊν διακζτει πάνω από 214 μακιματα βαςικοφ και
προχωρθμζνου επιπζδου που αντιςτοιχοφν ςε πάνω από 1.800 ϊρεσ εκπαίδευςθσ 79.
Τα μακιματα απευκφνονται τόςο ςε αυτοφσ που χρειάηονται βαςικζσ ψθφιακζσ
δεξιότθτεσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, όςο και ςε αυτοφσ που κζλουν να εμπλουτίςουν
περαιτζρω τισ γνϊςεισ τουσ ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ. Ο κάκε πολίτθσ μπορεί να επιλζξει το
μάκθμα που ταιριάηει ςτα ενδιαφζροντά του και ςτο επίπεδο γνϊςθσ του, να το
79
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παρακολουκιςει και να το ολοκλθρϊςει όποτε ο ίδιοσ επικυμεί. Το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο προςφζρεται δωρεάν από οργανιςμοφσ με αναγνωριςμζνο ακαδθμαϊκό
και εκπαιδευτικό κφροσ.

15 Ο Εκςυγχρονιςμόσ ςε επίπεδο Υπουργείου Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Υποκζςεων
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Το Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων από τθν πλευρά του,
προκρίνει ςτουσ ςτόχουσ του, τον Εκςυγχρονιςμό και τθν Ψθφιοποίθςθ με ςκοπό τθ
δθμιουργία ενόσ κράτουσ ςφγχρονου, λιτοφ και αποτελεςματικοφ ςτθν υπθρεςία του
πολίτθ. Ζτςι, ςτο πλαίςιο αυτό επιδιϊκει μια ολιςτικι διαχείριςθ ςτθν εξυπθρζτθςθ του
πολίτθ με ςτοχευμζνεσ υπθρεςίεσ ςτο εργαςιακό και αςφαλιςτικό προφίλ του, με
ψθφιακι και λειτουργικι διαςφνδεςθ ςυςτθμάτων & εφαρμογϊν. Για το ςκοπό αυτό
πραγματοποιοφνται δράςεισ όπωσ τα call centers, my efka live, ΚΕΡ κλπ.

16 Ο Εκςυγχρονιςμόσ – Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ ςτον eΕΦΚΑ
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Στο Ετιςιο Σχζδιο Δράςθσ για το 2022 οι εν λόγω ςτόχοι, αποτελοφν βαςικι
προτεραιότθτα του εποπτεφοντοσ Υπουργείου. Ο e-EΦKA, ωσ Φορζασ του Υπουργείου
και επιδιϊκοντασ τθν εκπλιρωςθ του κοινωνικοφ του ρόλου, επιχειρεί να ανταποκρικεί
ςτισ προκλιςεισ τθσ ψθφιακισ εποχισ, χτίηοντασ μια διαφορετικι κουλτοφρα ςε
ςυνεργαςία με τθν ψθφιακι πραγματικότθτα.
Το ζτοσ 2020 με τθν αρ. πρωτ. 31/04.09.2019 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου
του ΕΦΚΑ, ορίςτθκε ωσ «Ζτοσ Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ» για το Φορζα. Κρίκθκε
απαραίτθτοσ και επιτακτικόσ ο άμεςοσ ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ του ΕΦΚΑ, ϊςτε με
τθν ευρεία ενςωμάτωςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν κακθμερινι του λειτουργία να
αυξθκεί το επίπεδο και θ ποιότθτα εξυπθρζτθςθσ των ςυναλλαςςόμενων με τον Φορζα
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και ταυτόχρονα να περιοριςτεί ο αρικμόσ των επιςκζψεων των πολιτϊν ςτα φυςικά
ςθμεία εξυπθρζτθςθσ, ϊςτε να διευκολυνκεί το ζργο και να αναβακμιςτεί το
περιβάλλον κακθμερινισ εργαςίασ του προςωπικοφ.
Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ, ο επαναςχεδιαςμόσ του τρόπου με τον
οποίο ςυνδζονται οι υπάλλθλοι, οι πολίτεσ, τα δεδομζνα και οι διαδικαςίεσ κρίκθκε
απαραίτθτοσ και κακοριςτικόσ. Ενδεικτικό τθσ αντίλθψθσ αυτισ υπιρξε και ο Ν.
4670/2020 με τον οποίο εκτόσ των άλλων οργανωτικϊν αλλαγϊν, μετονομάςτθκε ο
ΕΦΚΑ ςε Θλεκτρονικό Εκνικό Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ e- ΕΦΚΑ, ςθματοδοτϊντασ
ζτςι τθν απαρχι τθσ χριςθσ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςτισ δομζσ του
οργανιςμοφ.
Ο Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ του e-EΦΚΑ ζχει τουσ εξισ ςτόχουσ:
 Τθν ενοποίθςθ όλων των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και των βάςεων
δεδομζνων των επιμζρουσ αςφαλιςτικϊν ταμείων.
 Τθν καλφτερθ και αμεςότερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, μζςω τθσ αντιμετϊπιςθσ
χρόνιων

πακογενειϊν,

όπωσ

τθσ

ταχφτερθσ

ζκδοςθσ

ςυνταξιοδοτικϊν

αποφάςεων και τθσ απλοφςτευςθσ διαδικαςιϊν.
 Τθ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ του Φορζα.
 Τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
 Τθ ψθφιοποίθςθ του οργανιςμοφ
 Τθν αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν και εφαρμογϊν
Για τθν επίτευξθ του ςτόχου του Ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ επιςτρατεφονται
δράςεισ όπωσ: Το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ (ΟΡΣ - ΕΦΚΑ), θ Ψθφιοποίθςθ αςφαλιςτικοφ χρόνου – βίου, θ Ανάπτυξθ
Συςτθμάτων & Εφαρμογϊν, θ Ραροχι Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ
Άμεςθσ Απονομισ Σφνταξθσ, θ Μείωςθ των χειρόγραφων διαδικαςιϊν, θ Ωρίμανςθ
ζργων

πλθροφορικισ

για

υποβολι

πρόταςθσ

χρθματοδότθςθσ

μζςω

ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων.
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17 Διαλειτουργικότθτα
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Ωσ διαλειτουργικότθτα μποροφμε να ορίςουμε τθ δυνατότθτα ενόσ προϊόντοσ ι
ενόσ ςυςτιματοσ, να ςυνδζεται και να διαλειτουργεί με άλλα ςυςτιματα, χωρίσ
περιοριςμοφσ ςτθν πρόςβαςι του80. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ οι διεπαφζσ81 είναι
πλιρωσ και δθμόςια τεκμθριωμζνεσ. Θ «διαλειτουργικότθτα» δεν κα πρζπει να
ςυγχζεται με τθ «ςυμβατότθτα». Θ ςυμβατότθτα είναι μια ζννοια κάκετθ που ςθμαίνει
ότι ζνα εργαλείο μπορεί να λειτουργιςει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο περιβάλλον μόνο αν
ςυμφωνεί με όλα τα προβλεπόμενα χαρακτθριςτικά. Θ διαλειτουργικότθτα από τθν
άλλθ, είναι μια ζννοια, θ οποία επιτρζπει ςε διάφορα εργαλεία να επικοινωνοφν, αρκεί
να γνωρίηουν το λόγο και τον τρόπο για να λειτουργιςουν μαηί. Με άλλα λόγια,
μποροφμε να μιλάμε για διαλειτουργικότθτα ενόσ προϊόντοσ ι ενόσ ςυςτιματοσ μόνο
αν γνωρίηουμε εξ ολοκλιρου όλεσ του τισ διεπαφζσ.
Με δεδομζνο, ότι θ παραγωγι των διάφορων ςτοιχείων ζχει πραγματοποιθκεί
από διάφορουσ καταςκευαςτζσ, με διάφορεσ μεκόδουσ, ϊςτε να καλφπτουν
ςυγκεκριμζνεσ κάκε φορά ανάγκεσ, ο απλοφςτεροσ τρόποσ για τθν φπαρξθ τθσ
διαλειτουργικότθτασ είναι να κακοριςτεί εξ αρχισ μια ρθτι βάςθ, ι ζνα ςφνολο
πρότυπων, όπου κάκε ςτοιχείο κα «ενςωματϊςει» ςτθ δικι του λειτουργία. Αυτό το
πρότυπο (model) επιτελεί διπλό ρόλο κακϊσ, εκτόσ από δείκτθ του τρόπου με τον οποίο
κα πρζπει να πραγματοποιείται ο διάλογοσ μεταξφ των διαφόρων ςτοιχείων, αποτελεί
ταυτόχρονα τθ γζφυρα επικοινωνίασ των ςτοιχείων, προςαρμοςμζνθ κάκε φορά ςτισ
μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ τουσ.
Συνεπϊσ, με βάςθ όλα τα παραπάνω μποροφμε να ποφμε ότι θ
διαλειτουργικότθτα τελικά είναι, θ ικανότθτα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που
πικανϊσ ζχουν διαφορετικό υλικό και διαφορετικά λειτουργικά ςυςτιματα να
ςυνδζονται, να δια λειτουργοφν και να ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ ςυμμορφοφμενα ςε
80

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%
CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
81
Στθν πλθροφορικι, διεπαφι (αγγλ. interface) γενικά αποκαλείται το αντικείμενο εκείνο ι τμιμα αυτοφ (π.χ. κάποιο τμιμα
λογιςμικοφ, μια ςυςκευι κλπ.) που παρεμβάλλεται μεταξφ του αντικειμζνου και του περιβάλλοντόσ του και διαμζςω του οποίου
πραγματοποιείται κάκε επικοινωνία του με το περιβάλλον του. Ζνα υποςφςτθμα (π.χ. κάκε κομμάτι ενόσ ευρφτερου ςυςτιματοσ)
είναι μια διακριτι οντότθτα που μπορεί να επιτελζςει ζνα ςφνολο λειτουργιϊν.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AE_(%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B
F%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
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κάκε περίπτωςθ ςτθν χριςθ κάποιων κοινϊν μεταξφ τουσ προτφπων.
Ωσ εκ τοφτου και προκειμζνου μια διοικθτικι διαδικαςία να επιτελείται από τθν
αρχι ζωσ το τζλοσ με θλεκτρονικό τρόπο, κα πρζπει να ιςχφει θ λεγόμενθ
διαλειτουργικότθτα μεταξφ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και μθτρϊων των
διαφόρων φορζων.

18 Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ (Ε.Ρ.Δ.)
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Το (Ε.Ρ.Δ.) εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ 23 Μαρτίου 2017 (COM
(2017) 134). Το πλαίςιο αποςκοπεί ςτθν δθμιουργία διαλειτουργικϊν ψθφιακϊν
δθμόςιων υπθρεςιϊν και για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ, παρζχονται
ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ. Ρραγματοποιείται ςτο πλαίςιο των προτεραιοτιτων τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ δθμιουργία μίασ νζασ Ψθφιακισ Ενιαίασ Αγοράσ ςτθν
Ευρϊπθ82.
Για τθ βελτίωςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των δραςτθριοτιτων των διοικιςεων
του δθμοςίου παρζχονται ςυγκεκριμζνεσ ςυςτάςεισ ςχετικά με τον εξορκολογιςμό των
ψθφιακϊν υπθρεςιϊν, ϊςτε να διαςφαλίηεται, ότι τόςο θ υπάρχουςα, όςο και θ νζα
νομοκεςία δεν κζτει ςε κίνδυνο τισ προςπάκειεσ για τθν φπαρξθ διαλειτουργικότθτασ.
Θ πρϊτθ ζκδοςθ του Ε.Ρ.Δ. εγκρίκθκε το 2010.
Δεδομζνου, ότι ο τομζασ τθσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν αναπτφςςεται με
γριγορθ ταχφτθτα και νζεσ πολιτικζσ τθσ Ε.Ε. ζχουν προκφψει, το Ε.Ρ.Δ. χρειάςτθκε να
ανακεωρθκεί ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, μόλισ το 2016. Θ ανάγκθ αυτι
επιβεβαιϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ που πραγματοποιικθκε τον
Απρίλιο-Λοφνιο του 2016. Στο επίκεντρο του ανακεωρθμζνου πλαιςίου βρίςκονται οι
πολίτεσ, θ δθμόςια διοίκθςθ, κακϊσ και οι οργανιςμοί ι επιχειριςεισ που παρζχουν
υπθρεςίεσ ςτισ δθμόςιεσ διοικιςεισ, (τα ερευνθτικά κζντρα, τα ακαδθμαϊκά ιδρφματα
κλπ)83.
Για τθν ανακεϊρθςθ του υπάρχοντοσ πλαιςίου, λιφκθκαν υπόψθ i. οι νζεσ
82
83

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0744&from=EN
https://www.dgrc.gr/blog/
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πολιτικζσ τθσ ΕΕ (οδθγία για τθν περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα)
ii. οι αναδυόμενεσ τεχνολογικζσ τάςεισ (μεγάλα και ανοιχτά δεδομζνα, Cloud), iii τα
διδάγματα που αντλικθκαν από τα προθγοφμενα προγράμματα διαλειτουργικότθτασ.
Το νζο πλαίςιο δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο πϊσ πρζπει να εφαρμόηονται ςτθν
πράξθ οι αρχζσ και τα πρότυπα τθσ διαλειτουργικότθτασ. Ρροκρίνονται θ διαφάνεια, θ
διαχείριςθ των πλθροφοριϊν, θ δυνατότθτα μεταφοράσ δεδομζνων και θ
ολοκλθρωμζνθ παροχι υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.
Επίςθσ, ενςωματϊνονται, οι νζεσ πρωτοβουλίεσ τθσ ΕΕ, όπωσ θ Ευρωπαϊκι
Ρρωτοβουλία για το Cloud, το ςχζδιο δράςθσ τθσ Ε.Ε. για τθν θλεκτρονικι
διακυβζρνθςθ 2016-2020, και τα προβλεπόμενα μζςα, όπωσ θ ενιαία ψθφιακι πφλθ.

18.1 Διαλειτουργικότθτα και δθμόςιοσ τομζασ
Θ επιτυχισ εφαρμογι του Ε.Ρ.Δ. κα βελτιϊςει τθν ποιότθτα των ευρωπαϊκϊν
δθμόςιων υπθρεςιϊν και κα δθμιουργιςει ζνα κοινό περιβάλλον μζςα ςτο οποίο οι
δθμόςιεσ διοικιςεισ κα μποροφν πλζον, να ςυνεργάηονται ψθφιακά.
Ο δθμόςιοσ τομζασ, ο οποίοσ αντιπροςωπεφει πάνω από το ζνα τζταρτο τθσ
ςυνολικισ απαςχόλθςθσ και περίπου το ζνα πζμπτο του Α.Ε.Ρ. τθσ Ε.Ε. μζςω των
δθμόςιων ςυμβάςεων, παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ ψθφιακι ενιαία αγορά ωσ
ρυκμιςτισ, εργοδότθσ, πάροχοσ υπθρεςιϊν κλπ. Πλεσ οι χϊρεσ τθσ Ε.Ε. ψθφιοποιοφν τισ
δθμόςιεσ διοικιςεισ τουσ. Πταν διατίκενται οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςτο διαδίκτυο, όταν
διαςφαλίηονται οι κανόνεσ αςφαλείασ και προςταςίασ των δεδομζνων, όταν υπάρχει
ορκι διαχείριςθ των πλθροφοριϊν, τότε μποροφμε να ποφμε ότι εφαρμόηεται μια κοινι
προςζγγιςθ για όλθ τθν Ευρϊπθ.
Θ φπαρξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ εξαςφαλίηει, ότι οι υπθρεςίεσ ενόσ κράτουσ
είναι προςβάςιμεσ, όχι μόνο εντόσ των εκνικϊν του ςυνόρων, αλλά και εκτόσ και για
διάφορουσ τομείσ πολιτικισ. Με αυτό τον τρόπο, οι δθμόςιεσ διοικιςεισ μποροφν να
εξαςφαλίςουν μείωςθ του κόςτουσ, εξοικονόμθςθ χρόνου, αφξθςθ τθσ διαφάνειασ
κακϊσ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν που προςφζρουν ςτουσ πολίτεσ και
τισ επιχειριςεισ.
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19 Θ Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ

Στο πλαίςιο λοιπόν, των ωσ άνω αναφερομζνων, θ Ελλάδα δθμιοφργθςε τθν
ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ. Θ Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ παροχισ υπθρεςιϊν gov.gr , ζχει ωσ
ςτόχο να μεταςχθματίςει γεγονότα ηωισ (life events) ςε ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ που
κα παρζχονται από τα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Δθμοςίου. Θ πφλθ ενςωματϊνει
λειτουργικότθτα από άλλα ςυςτιματα, όπωσ το Κζντρο Ταυτοποίθςθσ και το Κζντρο
Ειδοποιιςεων κλπ.84

20 Ψθφιακι Ακαδθμία Ρολιτϊν / Εργαλείο αυτοαξιολόγθςθσ
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Ρρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ να
ςυγκεντρϊςει, ςε ζνα ςθμείο ειςόδου, εκπαιδευτικό υλικό που βελτιϊνει τισ ψθφιακζσ
δεξιότθτεσ των πολιτϊν. Με το εργαλείο τθσ αυτοαξιολόγθςθσ (Εικόνα 54Εικόνα 54),
ενςωματωμζνο πλζον ςτθν Ψθφιακι Ακαδθμία, κατϋ αντιςτοιχία με το ευρωπαϊκό
πρότυπο αξιολόγθςθσ, ο πολίτθσ αποκτά τθ δυνατότθτα να αξιολογιςει το επίπεδο των
ψθφιακϊν του δεξιοτιτων.85

84
85

http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=2142
https://nationaldigitalacademy.gov.gr/
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Εικόνα 54 - Ψθφιακι Ακαδθμία Ρολιτϊν

21 Ρυλϊνεσ Ψθφιακισ Ανάπτυξθσ e- ΕΦΚΑ
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Βαςικοφσ πυλϊνεσ τθσ ψθφιακισ ανάπτυξθσ του e - EΦΚΑ αποτελοφν: Οι νζεσ
ολοκλθρωμζνεσ

θλεκτρονικζσ

υπθρεςίεσ

ςτουσ

πολίτεσ,

θ

απομακρυςμζνθ

εξυπθρζτθςθ, το τθλεφωνικό κζντρο 1555, myEFKAlive, ανταλλαγι πλθροφοριϊν
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ESSI), διαλειτουργικότθτα, αναβάκμιςθ Υποδομϊν.

21.1 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ ςτον e- ΕΦΚΑ- Δίαυλοι επικοινωνίασ
Ο e-ΕΦΚΑ, εναρμονιςμζνοσ ςτθν ευρφτερθ ευρωπαϊκι και εκνικι πολιτικι
ακολουκϊντασ τθν κεντρικι ςτρατθγικι απόφαςθ λειτουργίασ των εφαρμογϊν του
Δθμοςίου Τομζα ςτισ κεντρικζσ υποδομζσ Κυβερνθτικοφ Νζφουσ (G-Cloud) και το Ν.
4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/09.08.2019), ςχεδιάηει τθ ςταδιακι μετάβαςθ των υφιςτάμενων
ςυςτθμάτων του και τθ λειτουργία νζων ςτο G-Cloud.
Θ εν λόγω μετάβαςθ κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτον e- ΕΦΚΑ, να αξιοποιιςει τισ
ψθφιακζσ υπθρεςίεσ υψθλοφ επιπζδου και προκακοριςμζνθσ ποιότθτασ που προφζρει
το G-Cloud εξαςφαλίηοντασ βελτιωμζνεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ και
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τισ επιχειριςεισ.
Ωσ εκ τοφτου, ςτο πλαίςιο του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ του, ο e- EΦΚΑ και
ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν αναβάκμιςθ και βελτίωςθ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν του,
ενεργοποιεί τισ νζεσ τεχνολογίεσ και ιδθ ζχουν ενταχκεί ςτθν ενιαία ψθφιακι πφλθ
gov.gr86πλικοσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 55 για τθν
εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. Οι θλεκτρονικζσ αυτζσ υπθρεςίεσ εμπλουτίηονται
ςυςτθματικά, τόςο ςτθν ιςτοςελίδα του gov.gr όςο και ςτθν ιςτοςελίδα του e- ΕΦΚΑ
κακϊσ προχωράει και ο μεταςχθματιςμόσ του φορζα.

Εικόνα 55 - Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςτο gov.gr

Με τθν πρόςβαςθ του πολίτθ ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα ςτο site του
https://www.efka.gov.gr/el, εμφανίηονται οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που είναι
διακζςιμεσ ςτον e-ΕΦΚΑ, κατθγοριοποιθμζνεσ και ομαδοποιθμζνεσ ςε υπθρεςίεσ για
Εργοδότεσ, για Mθ Μιςκωτοφσ, για Μιςκωτοφσ, για Συνταξιοφχουσ, για Αγρότεσ, για
Φορείσ, για Λογιςτζσ87 (Εικόνα 56).

https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-ergasias-kai-koinonikon-upotheseon/elektronikos-ethnikosphoreas-koinonikes-asphalises-e-ephka
87 https://www.efka.gov.gr/el
86
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Εικόνα 56 - Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ ςτο site του ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ, ζχει καταφζρει και ζχει δθμιουργιςει θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ για
εργαςίεσ, οι οποίεσ πλζον εκτελοφνται αποκλειςτικά θλεκτρονικά, και ωσ εκ τοφτου, ο
πολίτθσ δεν χρειάηεται να επιςκεφκεί τθν δομι με φυςικι παρουςία. Ζτςι, όταν ο
ειςζρχεται ςτθν ιςτοςελίδα για να κλείςει ραντεβοφ, ενθμερϊνεται, πριν προχωριςει
το κλείςιμο του ραντεβοφ, για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 57.

Εικόνα 57 - Αποκλειςτικά θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
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21.2 INTRANET
Βαςικό ςτοιχείο ςτθ λειτουργία του e – ΕΦΚΑ αποτελεί και ο εκςυγχρονιςμόσ
του τρόπου επικοινωνίασ των υπαλλιλων του Φορζα. Θ επικοινωνία είναι περιςςότερο
από ποτζ επιβεβλθμζνθ για τθν ενθμζρωςθ των υπαλλιλων και τθν δθμιουργία μιασ
κοινισ κουλτοφρασ. Σθμαντικό ρόλο ςτθν προςπάκεια αυτι καλείται να αςκιςει το
intranet του φορζα (Εικόνα 58). Μζςω του Intranet, οι υπάλλθλοι μποροφν να κάνουν
χριςθ όλων των εργαλείων που προςφζρονται, εγκφκλιοι, ζγγραφα, ανακοινϊςεισ,
ενθμερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, ςτοιχεία επικοινωνίασ των δομϊν, το forum,
χωρικζσ αρμοδιότθτεσ κλπ. ϊςτε να διευκολφνεται το ζργο τουσ ςε κακθμερινι βάςθ.

Εικόνα 58 - Intranet e- ΕΦΚΑ

21.3 Φόρουμ Υπαλλιλων
Στο πεδίο ςφνδεςμοι του intranet υπάρχει το Forum των υπαλλιλων. Ρρόκειται
για ζνα εργαλείο των υπαλλιλων, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 59 που βοθκά ςτθν
ϊςμωςθ, τθν επικοινωνία και τθν επίλυςθ προβλθμάτων που αντιμετωπίηει το
προςωπικό κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του. Οι απαντιςεισ δίνονται είτε μζςω
των αρμόδιων Γενικϊν Διευκφνςεων (ΓΔ), είτε μζςω άλλων υπαλλιλων ςυναδζλφων
τουσ88 τόςο ςε πραγματικό όςο και ςε δεφτερο χρόνο.

88

http://intranet.efka.gov.gr/
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Εικόνα 59 - Forum υπαλλιλων

21.4 Μία γραμμι για να βρίςκεισ άκρθ: 1555
Στισ 29 Λουλίου 2021 τζκθκε ςε λειτουργία το νζο τθλεφωνικό κζντρο
Εξυπθρζτθςθσ των Ρολιτϊν το 1555, με ςκοπό να προςφζρει άμεςθ, ζγκυρθ και φιλικι
εξυπθρζτθςθ ςτουσ πολίτεσ, οι οποίοι κα μποροφν να καλοφν χωρίσ χρζωςθ, 24 ϊρεσ το
24ϊρο, 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα, 365 θμζρεσ το χρόνο, με ελάχιςτο χρόνο αναμονισ.
Το νζο τθλεφωνικό κζντρο ενοποιεί τα διάςπαρτα τθλεφωνικά κζντρα που
λειτουργοφςαν ζωσ ςιμερα ςτο εποπτεφον Υπουργείο και είναι ζτςι ςχεδιαςμζνο, ϊςτε
να προςφζρει προςωποποιθμζνθ και εξατομικευμζνθ πλθροφόρθςθ ςτουσ πολίτεσ,
ςυμβάλλοντασ ςτθν ταχφτερθ διευκζτθςθ των εκκρεμϊν υποκζςεων. Μζςω τθσ
διάρκρωςισ του ςε front office επιπζδου εξυπθρζτθςθ και back office A’ και Β’
επιπζδου και μζςω του μθχανιςμοφ ticketing δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ
αςφαλιςμζνουσ να ενθμερωκοφν για τα ηθτιματα που τουσ απαςχολοφν.

21.5 Ψθφιοποίθςθ Αςφαλιςτικισ Ιςτορίασ
Θ ψθφιοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ ιςτορίασ του e-ΕΦΚΑ, των κεντρικϊν δθλαδι
αρχείων των αςφαλιςτικϊν φορζων που ςυγχωνεφτθκαν ςτον φορζα, αλλά και θ
ςάρωςθ, και καταχϊριςθ των ςτοιχείων αςφαλιςτικοφ ιςτορικοφ, αποτελοφν δράςεισ
που ςυμβάλουν ςτθ γριγορθ απονομι των ςυντάξεων και κάκε άλλου αςφαλιςτικοφ
αιτιματοσ.
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21.6 Ευρωπαϊκό

Σφςτθμα

Θλεκτρονικισ

Ανταλλαγισ

Δεδομζνων

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (EESSI)
Το ςφςτθμα EESSI

89

αποτελεί ζνα κλειςτό θλεκτρονικό ςφςτθμα διακίνθςθσ

πλθροφοριϊν μεταξφ των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ των 27 κρατϊν μελϊν τθσ
Ε.Ε., των χωρϊν του Ε.Ο.Χ., τθσ Ελβετίασ και του Θνωμζνου Βαςιλείου. Διαςυνδζονται
τα ςυςτιματα των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ των παραπάνω χωρϊν μζςω του
EESSI, με ςκοπό τθν πλιρθ θλεκτρονικι διαχείριςθ και ανταλλαγι των αναγκαίων
αςφαλιςτικϊν πλθροφοριϊν.
5.000 περίπου ιδρφματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ των 27 κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ,
ςυμπεριλαβανομζνων τθσ Λςλανδίασ, του Λιχτενςτάιν, τθσ Νορβθγίασ, τθσ Ελβετίασ και
του Θνωμζνου Βαςιλείου ςυνδζονται θλεκτρονικά, επιταχφνοντασ και απλοποιϊντασ με
αςφαλι τρόπο τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των φορζων κοινωνικισ
αςφάλιςθσ. Με τον τρόπο αυτό, καταργείται θ ζντυπθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν,
επιτυγχάνεται ςθμαντικι μείωςθ του χρόνου διακίνθςθσ τθσ πλθροφορίασ μεταξφ του
e-ΕΦΚΑ και των Φορζων των Κρατϊν Μελϊν, βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ
διακινοφμενθσ πλθροφορίασ, μζςω τθσ τυποποίθςθσ των διαδικαςιϊν και των
εγγράφων, αφξθςθ αςφάλειασ και προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, ενϊ
ταυτόχρονα κακίςταται δυνατι θ παροχι αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με
τουσ χρόνουσ διεκπεραίωςθσ και τον αρικμό των υποκζςεων.
Το EESSI δομείται από α) Τα Επιχειρθςιακά Σενάρια (Business Use Cases– BUCs)
και β) Τα Δομθμζνα Θλεκτρονικά ζγγραφα (Structured Electronic Documents – SEDs). Θ
ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ των Φορζων Κρατϊν μελϊν γίνεται με τθν αποςτολι
θλεκτρονικϊν μθνυμάτων μζςα από τισ εκνικζσ ψθφιακζσ εφαρμογζσ.
Κάκε θλεκτρονικό μινυμα περνά από το Access Point του κράτουσ του και
φτάνει ςτο Access Point του ζτερου κράτουσ για ζλεγχο ςυμβατότθτασ με τισ
προχποκζςεισ του EESSI και ςτθ ςυνζχεια δρομολογείται ςτον ζτερο Φορζα του ζτερου
κράτουσ (Εγκφκλιοσ 25/6-5-21).
Τα SEDs αντικακιςτοφν τα ζγχαρτα τυποποιθμζνα κοινοτικά ζντυπα, τα οποία
ζωσ τϊρα χρθςιμοποιοφνταν για τθ διακίνθςθ των αςφαλιςμζνων εντόσ των χωρϊν που
89
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εντάςςονται ςτο πλαίςιο αυτό. Οι πλθροφορίεσ, οι οποίεσ ανταλλάςςονται αφοροφν
ςτισ παροχζσ αςκενείασ, μθτρότθτασ και πατρότθτασ, αναπθρίασ, γιρατοσ, εργατικοφ
ατυχιματοσ.
Φςτερα από ςεμινάρια που διενεργικθκαν από τον ίδιο τον φορζα e- ΕΦΚΑ και
τον κακοριςμό των αρμοδίων υπαλλιλων, το EESSI λειτουργεί από τθν 01.02.21 ςτον
φορζα.
Στθν πφλθ τθσ ΕΕ υπάρχουν ςυγκεντρωτικά τα είδθ των εντφπων για τα
δικαιϊματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ των πολιτϊν που ιςχφουν γενικότερα ζωσ τϊρα

90

και τα είδθ των εντφπων που κα πρζπει να εκδοκοφν για κάκε περίπτωςθ και το φορζα
ζκδοςθσ για κάκε χϊρα, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 60 και Εικόνα 61

Εικόνα 60 - Δικαιϊματα ςε παροχζσ ςτθν ΕΕ

90
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Εικόνα 61 - Template εγγράφου

21.7 Το Κράτοσ είναι ζνα
Ο e- EΦΚΑ διαςυνδζεται με το «μθτρϊο πολιτϊν». Το Μθτρϊο Ρολιτϊν είναι το
νζο πλθροφοριακό ςφςτθμα του Υπουργείου Εςωτερικϊν που κα διαςυνδζει μεταξφ
τουσ τισ υπθρεςίεσ λθξιαρχείου και δθμοτολογίου όλθσ τθσ χϊρασ. Επιδίωξι του είναι
να απαλλάξει τουσ πολίτεσ από τθν ταλαιπωρία τθσ προςκόμιςθσ εγγράφων από
υπθρεςία ςε υπθρεςία. Ο e-ΕΦΚΑ αποκτά πρόςβαςθ ςε όλα τα λθξιαρχικά γεγονότα
των πολιτϊν που είναι καταχωρθμζνα ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα «Μθτρϊο Ρολιτϊν»
του Υπουργείου Εςωτερικϊν.
Ρρόκειται για μια διαλειτουργικότθτα μζςω τθσ οποίασ λθξιαρχικζσ πράξεισ
γάμου, γζννθςθσ, κανάτου, ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ, πιςτοποιθτικά γζννθςθσ και
οικογενειακισ κατάςταςθσ κα παρζχονται απευκείασ από το Μθτρϊο Ρολιτϊν ςτον eΕΦΚΑ. Με τθ ςυγκεκριμζνθ διαλειτουργικότθτα, μπαίνει ςταδιακά τζλοσ ςτθν άςκοπθ
ταλαιπωρία των πολιτϊν και τθν γραφειοκρατία, προκειμζνου να λαμβάνουν παροχζσ
από το κράτοσ, να κάνουν αίτθςθ για ςφνταξθ ι να επικαιροποιοφν τα ςτοιχεία τουσ ςτο
μθτρϊο του Οργανιςμοφ, όπωσ ςυνζβαινε ωσ τϊρα.
Με τον όρο Μθτρϊο, εννοείται μία αμιγισ λίςτα ςυγκεκριμζνου είδουσ
πλθροφοριϊν. Θ Δθμόςια Διοίκθςθ χρθςιμοποιεί πλικοσ μθτρϊων ενϊ το είδοσ τθσ
πλθροφορίασ που τθρείται, είναι γνιςια, πρωτογενισ, χρθςιμοποιείται με πολλοφσ
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τρόπουσ και επαναλαμβάνεται πολλζσ φορζσ ςε άλλα μθτρϊα και θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ.
Τα θλεκτρονικά μθτρϊα (e-Registries) τθροφν πλθροφορίεσ οι οποίεσ είναι
κεςμοκετθμζνεσ ωσ προσ τον τρόπο που αυτζσ τθροφνται, τισ προχποκζςεισ εγγραφισ ι
διαγραφισ και παρζχουν διακεςιμότθτα, γνθςιότθτα και εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ
ςτθν πλθροφορία, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφαλισ χριςθ τουσ.
Ζνα τζτοιο μθτρϊο είναι και το Μθτρϊο Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Ρεριζχει
πλθροφορίεσ, οι οποίεσ μποροφν να ελεγχκοφν και να διαςταυρωκοφν με το
Φορολογικό Μθτρϊο, το Μθτρϊο Ρολιτϊν, τα δελτία αςτυνομικϊν ταυτοτιτων, το
Μθτρϊο Αδειϊν Διαμονισ και τα Ειδικά Δελτία Ταυτότθτασ Ομογενϊν για πολίτεσ
τρίτων χωρϊν, ςχετικά με ςτοιχεία, όπωσ πρόςωπα ι εταιρείεσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ
μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν ψθφιακά.
Το Ενιαίο Μθτρϊο ΕΦΚΑ αποτελεί το Ενιαίο Μθτρϊο Αςφαλιςμζνων (εν
ενεργεία και ςυνταξιοφχων) ομογενοποιϊντασ τα μθτρϊα του κάκε Τομζα (τζωσ
Ταμείου). Στο Ενιαίο Μθτρϊο Αςφαλιςμζνων διατθροφνται τα δθμογραφικά ςτοιχεία ςε
ελλθνικά και λατινικά.91

21.8 IΙΔΑ Σφςτθμα Θλεκτρονικισ Διαχείριςθσ Εγγράφων
Θ θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ των Δθμοςίων Εγγράφων, είναι «υποςφνολο» τθσ
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και με βάςθ το Ν. 4727/2020 «Κϊδικασ Ψθφιακισ
Διακυβζρνθςθσ» αποτελεί υποχρζωςθ των φορζων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.
Συγκεκριμζνα, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 13 του Νόμου: «Πλεσ οι διαδικαςίεσ για τθ
διαχείριςθ δθμοςίων εγγράφων από τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα, όπωσ θ ςφνταξθ,
θ προϊκθςθ για υπογραφι, θ κζςθ υπογραφισ, θ ζκδοςθ, θ χρζωςθ προσ ενζργεια
ειςερχόμενων εγγράφων, θ εξωτερικι και θ εξωτερικι διακίνθςθ, θ πρωτοκόλλθςθ,
κακϊσ και θ αρχειοκζτθςι τουσ πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά μζςω ΤΡΕ».
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. Το «Υφιςτάμενο ΟΡΣ ΕΦΚΑ» δια λειτουργεί με φορείσ του δθμοςίου που λειτουργοφν, ςχεδιάηουν ι υλοποιοφν πλθροφοριακά
ςυςτιματα. Ενδεικτικά αναφζρονται: Το Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, για τθ
διαςφνδεςθ του «Υφιςτάμενου ΟΡΣ ΕΦΚΑ» με το ςφςτθμα ΕΓΑΝΘ. Τθν ΘΔΛΚΑ ΑΕ, για τθν διαςφνδεςθ με το WEB Μθτρϊο, το
Σφςτθμα «ΑΤΛΑΣ» που ςυγκεντρϊνει τθν Αςφαλιςτικι Λςτορία και τθν Αςφαλιςτικι Λκανότθτα για όλουσ τουσ αςφαλιςμζνουσ τθσ
χϊρασ. Το Υπουργείο Εςωτερικϊν που λειτουργεί το Μθτρϊο Ρολιτϊν, για τθν άντλθςθ δθμογραφικϊν και λθξιαρχικϊν γεγονότων,
κακϊσ και προςωπικϊν ςτοιχείων των πολιτϊν. Θ Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων, για τθ διαςφνδεςθ του «Υφιςτάμενου ΟΡΣ
ΕΦΚΑ» με το TAXIS. Το ΣΕΡΕ, για τθ διαςφνδεςθ του «Υφιςτάμενου ΟΡΣ ΕΦΚΑ» με το ΟΡΣΣΕΡΕ. Θ Ελλθνικι Αςτυνομία για τθ
διαςταφρωςθ ςτοιχείων ταυτοτιτων και διαβατθρίων. Το Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Οικονομίασ και Τουριςμοφ, για άντλθςθ ςτοιχείων
εταιρειϊν από το Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο.
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Σθμαντικό πλεονζκτθμα, από τθ χριςθ του ςυςτιματοσ ΛΛΔΑ από τουσ
υπάλλθλουσ είναι πραγματοποιείται ανεξάρτθτα τθσ κζςθσ εργαςίασ ι τθσ
γεωγραφικισ τουσ κζςθσ δίνοντασ τθ δυνατότθτα για εξ αποςτάςεωσ εργαςία. Για τον
φορζα θ χριςθ τθσ ςυμβάλλει ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων και του προςφζρει ευελιξία.
Το ςφςτθμα ζχει πάρει το όνομα ΛΛΔΑ από τθ Κεά ΛΛΣ αγγελιοφόρου που
μετζφερε μθνφματα ςε κεοφσ και ανκρϊπουσ. Αναπτφχκθκε με μθδενικό κόςτοσ από
τθν πολεμικι μασ αεροπορία για να καλφψει τθσ ανάγκεσ των μονάδων τθσ 92.

21.9 DocuTracks
Το 2019 το DocuTracks, αναγνωρίςτθκε από τον Οργανιςμό Οικονομικισ
Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ) ωσ καλι πρακτικι, για το χειριςμό διαδικαςιϊν,
εγγράφων και θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε οργανιςμοφσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Ρρόκειται για ζνα ςφςτθμα που χρθςιμοποιείται για τθν κεντρικι διαχείριςθ και
διακίνθςθ εγγράφων ενόσ οργανιςμοφ. Αποτελεί ςφγχρονθ λφςθ διαχείριςθσ
πλθροφορίασ που διακινοφνται ςε ζγγραφα, ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα που μπορεί
να οδθγιςει τον e-ΕΦΚΑ ςτθ λειτουργία του χωρίσ χαρτί και μελάνι (paperless &
inkless), μια ψθφιακι υποδομι που ζρχεται να ςυμπλθρϊςει και να ολοκλθρϊςει άλλα
πλθροφοριακά ςυςτιματα του φορζα93. Το DocuTracks ζχει ιδθ εφαρμοςτεί ςτισ ΤΔ
μετά από εκπαίδευςθ των υπαλλιλων των δομϊν μασ.

21.10 Μζνουμε Σπίτι – Μζνουμε Αςφαλείσ
H κρίςθ COVID-19 ανζδειξε τον Οργανιςμό ςε πρωτακλθτι ςτισ θλεκτρονικζσ
υπθρεςίεσ. Ουςιαςτικά, ο ΕΦΚΑ κλικθκε μζςα ςε ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα, εν μζςω
καραντίνασ, να δθμιουργιςει ζναν ολόκλθρο μθχανιςμό για να ςχεδιάςει τθν
προςζλευςθ των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του, μθχανιςμόσ που εννοείται ότι ςταδιακά
όλο αυτό το διάςτθμα ζχει εξελιχκεί και αναπτυχκεί προσ το καλφτερο. Εφαρμόηοντασ
από το Μάρτιο τα μζτρα προςταςίασ, για τθν εξυπθρζτθςθ ςτον e-ΕΦΚΑ
χρθςιμοποιοφνται μζςω του «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΡΛΤΛ», οι νζεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ.
Υποβάλλεται θλεκτρονικά το αίτθμά από τον πολίτθ ο οποίοσ επιςκζπτεται πλζον τισ
φυςικζσ δομζσ μόνο μετά από ραντεβοφ. Ο φορζασ, δεν λειτουργεί πλζον δια ηϊςθσ και
92
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https://web.yme.gov.gr/docs/irida/faq.pdf
https://www.docutracks.eu/
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δεν χρειάηεται υποχρεωτικά θ αυτοπρόςωπθ παρουςία, ϊςτε να εξυπθρετθκεί κάποιοσ.
Μετά τθν ανάδειξθ τθσ πλατφόρμασ www.efka.gov.gr/menoumespiti, επιλζγεται
θ Είςοδοσ για κλείςιμο ραντεβοφ ςτισ Οργανικζσ Δομζσ όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 62.

Εικόνα 62 - Μζνουμε ςπίτι θλεκτρονικά ραντεβοφ

Συγκεκριμζνα, ςτθν πλατφόρμα μπορεί ο κάκε αςφαλιςμζνοσ να ςυνδεκεί με
τουσ κωδικοφσ του TAXISnet και ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ αφοφ ςυμπλθρϊςει τα
ςχετικά πεδία να υποβάλει το αίτθμά του.
Ειςάγεται ο ΑΜΚΑ, ο οποίοσ και ηθτείται από τθν εφαρμογι και ςτθν επόμενθ
οκόνθ κα πρζπει να επιλζγεται θ Νζα Αίτθςθ, ϊςτε να καταχωρείται το αίτθμα.
Απαιτοφνται: θ ορκι αναγραφι τθσ διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), θ
ιδιότθτα του αιτοφντοσ/αιτοφςασ, θ κατθγορία αιτιματοσ και θ αρμόδια δομι. Το
αίτθμα ολοκλθρϊνεται με το πάτθμα Υποβολισ του Αιτιματοσ (Εικόνα 63).

myEFKAlive

Σελίδα 218 από 258

Εικόνα 63 - Θλεκτρονικό αίτθμα κλειςίματοσ ραντεβοφ

Για τθ λειτουργία τθσ πλατφόρμασ, τθν παραμετροποίθςι και το ςχεδιαςμό του
θμερολογίου των ραντεβοφ, προςδιορίςτθκαν οι χρόνοι των ραντεβοφ και εντάχκθκαν
ςτθν πλατφόρμα όλεσ οι δομζσ (ΤΔ, Αποκεντρωμζνα και ΓΚΑ). Tο θμερολόγιο των
ραντεβοφ αρχικά ιταν δφο εβδομάδεσ, ςταδιακά όμωσ και λόγω τισ αυξθμζνθσ ηιτθςθσ
από το κοινό επεκτάκθκε ςτισ πζντε εβδομάδεσ (Εικόνα 64).

Εικόνα 64 - Θμερολόγιο αντεβοφ
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Οι ϊρεσ και θ διάρκεια των ραντεβοφ, οι κζςεισ εξυπθρζτθςθσ και οι
δυνατότθτεσ παραμετροποίθςθσ τθσ πλατφόρμασ των ραντεβοφ, αργίεσ κλπ. είναι
μερικά από τα ηθτιματα που κλικθκε ο φορζασ να αντιμετωπίςει. Σιμερα, ραντεβοφ
μποροφν να κλείςουν οι πολίτεσ και μζςα από το τθλεφωνικό κζντρο 1555, το οποίο
επιςκοπεί πλζον το web timetable για τον προςδιοριςμό του ραντεβοφ και όχι αυτό του
back office. Τζλοσ, ο πολίτθσ δφναται να κλείςει ραντεβοφ με τον e – ΕΦΚΑ και μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του Gov.gr.
Στο πλαίςιο αυτό, για πρϊτθ φορά, κλικθκαν να μπουν ςτθ διαδικαςία των
ραντεβοφ όλεσ οι δομζσ, ακόμα δθλαδι και τα ΓΚΑ, τα οποία τισ περιςςότερεσ φορζσ
δεν είχαν δίκτυο, ΟΡΣ, ι υπολογιςτι. Σταδιακά εξοπλίςτθκαν, παραμετροποιθκικαν
ςτο ςφςτθμα, εξοπλίςτθκαν με Θ/Υ, απζκτθςαν e- mails και ζτςι εντάχκθκαν και αυτζσ
οι δομζσ ενεργά, ςτθν διαδικαςία τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν από απόςταςθ και με
ραντεβοφ.
Θ πλατφόρμα των ραντεβοφ δίνει τθν δυνατότθτα ςτον υπάλλθλο να
προετοιμαςτεί για τα ραντεβοφ του επιςκοπϊντασ τθν πλατφόρμα, να διορκϊςει και να
επαναδρομολογιςει λανκαςμζνο ραντεβοφ, να ενθμερϊςει τον πολίτθ για τυχόν
διευκρινίςεισ ι δικαιολογθτικά πριν τθν φυςικι προςζλευςι του ςτθν Υπθρεςία.
Επιπλζον, παράλλθλα, δίνεται θ δυνατότθτα να εκφραςτοφν ςτθν πλατφόρμα οι
απορίεσ ι οι διευκρινίςεισ που επικυμεί ο πολίτθσ κακϊσ υπάρχει text box για το ςκοπό
αυτό. Ο υπάλλθλοσ ενθμερϊνει τθν πλατφόρμα για τθν ζκβαςθ του θλεκτρονικοφ
ραντεβοφ, ϊςτε να ενθμερϊνεται θ διοίκθςθ, ο/θ προϊςτάμενοσ/θ του τμιματοσ. Εκτόσ
των άλλων, δίνεται θ ευκαιρία καταγραφισ και ανάλυςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από
τθν πλατφόρμα.
Σιμερα, θ εικόνα τθσ διαχείριςθσ των ραντεβοφ από τισ δομζσ μασ είναι
προςβάςιμθ από υπθρεςίεσ τθσ Διοίκθςθσ του e- ΕΦΚΑ, ϊςτε να υπάρχει ανά πάςα
ϊρα και ςτιγμι πλιρθσ εικόνα και ενθμζρωςθ για το πλικοσ των ραντεβοφ, το επόμενο
διακζςιμο ραντεβοφ, κακϊσ και άλλουσ ποςοτικοφσ και ποιοτικζσ δείκτεσ που
ςχετίηονται με τθν εξυπθρζτθςθ ςε επίπεδο ΤΔ, και Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων (Εικόνα
65).
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Εικόνα 65 - Διαχείριςθ αντεβοφ

Θ διαχείριςθ των ραντεβοφ και των αιτθμάτων που τα ςυνοδεφουν ζχουν δϊςει
τθ δυνατότθτα για τθν εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με το πλικοσ, το είδοσ το
αιτθμάτων και το μζςο όρο διεκπεραίωςισ τουσ ανά είδοσ- κατθγορία αιτιματοσ, ανά
ΡΕ και δομι, όπωσ φαίνεται παρακάτω ςτθν Εικόνα 66.

Εικόνα 66 - Στατιςτικά Διαχείριςθσ αιτιςεων

myEFKAlive

Σελίδα 221 από 258

22 Ρλεονεκτιματα Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Θ χριςθ νζων εργαλείων τεχνολογίασ, πλθροφορίασ και επικοινωνίασ, οδθγεί
ςτθν ανάπτυξθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (e-Governnent), που δεν είναι τίποτα
άλλο από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν τθσ Ρλθροφορικισ και των Επικοινωνιϊν
(ΤΡΕ) ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ οργανωτικζσ αλλαγζσ και τισ νζεσ
δεξιότθτεσ του προςωπικοφ. Με βάςθ τα όςα ζχουν αναφερκεί, ζωσ τϊρα, γίνεται
φανερό, ότι μζςω των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, επιτυγχάνεται μεταξφ άλλων θ
βελτιςτοποίθςθ και κυρίωσ θ επιτάχυνςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ, θ αφξθςθ τθσ
διαφάνειασ και αςφάλειασ ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, θ
κατάργθςθ τθσ αναπαραγωγισ και διακίνθςθσ φυςικϊν αντιγράφων των εγγράφων, θ
παροχι αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, θ πλιρθσ θλεκτρονικοποίθςθ τθσ
ανταλλαγισ των αναγκαίων αςφαλιςτικϊν πλθροφοριϊν, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο.

23 H πρότυπθ Τοπικι Διεφκυνςθ του e- ΕΦΚΑ
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Στο πλαίςιο τόςο του οργανωτικοφ όςο και ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ του eEΦΚΑ ςχεδιάςτθκε και θ πρότυπθ Τοπικι Διεφκυνςθ ι αλλιϊσ το μοντζλο τθσ Ρρότυπθσ
ΤΔ. Το πρϊτο μοντζλο πρότυπθσ ΤΔ επιχειρικθκε το 2019, εςτίαςε κυρίωσ ςτο επίπεδο
τθσ ροισ εργαςιϊν και τθσ εξωτερικισ εικόνασ τθσ δομισ. Θ προςαρμογι του
λειτουργικοφ και χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ των Τοπικϊν Διευκφνςεων ςτισ νζεσ
απαιτιςεισ ζγινε εκ νζου το 2021.
Στόχοσ του νζου ςχεδιαςμοφ τθσ πρότυπθσ ΤΔ ιταν θ διαχείριςθ τθσ πρόςβαςθσ
των πολιτϊν μζςω ενόσ νζου, ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ραντεβοφ για όλουσ τουσ
αςφαλιςμζνουσ του. Θ κρίςθ του κορωνοϊοφ και θ εμπειρία των ραντεβοφ ςτισ δομζσ
ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτο νζο ςχεδιαςμό για τον οποίο λιφκθκαν υπόψθ:
 ο τρόποσ με τον οποίο κα παρζχονται οι υπθρεςίεσ ςε τοπικό επίπεδο
 θ ψθφιοποίθςθ των υπθρεςιϊν
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 θ διαλειτουργικότθτα μεταξφ των υπθρεςιϊν
 θ αυξθμζνθ αυτοματοποίθςθ
 θ προβλεπόμενθ μείωςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ ςτισ υπθρεςίεσ
Σκοπόσ του ςχεδιαςμοφ τθσ νζασ ΤΔ ιταν να διαςφαλίςει: τθν εφκολθ και
άμεςθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, τθ νζα εργονομικι χωροκζτθςθ των κφριων,
κοινόχρθςτων και αρχειακϊν χϊρων, τισ ανάγκεσ των πολιτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ
(ΑΜΕΑ), τθ μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν μζςω του εξ ορκολογιςμοφ τθσ
αξιοποίθςθσ των χϊρων και, όπου απαιτείται, τθσ μείωςθσ τθσ αιτοφμενθσ επιφάνειασ
και κατά ςυνζπεια του μθνιαίου μιςκϊματοσ (Εικόνα 67).
Για το ςχεδιαςμό χρθςιμοποιικθκαν μετριςιμα ςτοιχεία που χοριγθςε ο eΕΦΚΑ για τον υπολογιςμό τθσ επιςκεψιμότθτασ, του προςωπικοφ, των επιπζδων
εξυπθρζτθςθσ και τθσ προςβαςιμότθτασ ςτισ τρζχουςεσ εγκαταςτάςεισ του e-ΕΦΚΑ. Τα
ςτοιχεία από το «Μζνουμε Αςφαλείσ» υπιρξαν καταλυτικά για τον ςχεδιαςμό των ΤΔ
κακϊσ με βάςθ τθν επιςκεψιμότθτα, ζγινε θ κατάταξι τουσ ςε μεγάλεσ, μικρζσ και
μεςαίου μζγεκοσ υπθρεςίεσ και προςδιορίςτθκε θ ανάγκθ ςτελζχωςισ τουσ με το
αντίςτοιχο προςωπικό.
Επίςθσ, χρθςιμοποιικθκαν «Μθ μετριςιμεσ» παράμετροι, όπωσ φιλικι
εξυπθρζτθςθ, ευκολία & άνεςθ για πολίτεσ και υπαλλιλουσ, τυποποίθςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εργονομίασ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ευελιξίασ και τθσ
δυνατότθτασ προςαρμογισ.
Θ πρότυπθ ΤΔ προςδιορίηει το επικυμθτό επίπεδο δια ηϊςθσ αλλθλεπίδραςθσ
και κακορίηει τα επίπεδα των υπθρεςιϊν ςτο γκιςζ. Ο αρικμόσ, επομζνωσ, των γκιςζ και
των υπαλλιλων του e-ΕΦΚΑ για δια ηϊςθσ επικοινωνία και εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν
κεωρείται ωσ δεδομζνο, ότι πρζπει να είναι χαμθλότεροσ από ό,τι είναι ςιμερα και
αυτόσ ο αρικμόσ κα πρζπει να βαίνει μειοφμενοσ.
Ρροςδιορίηει τισ χωροταξικζσ ανάγκεσ που κα απαιτοφνται για τισ Υπθρεςίεσ του
e-ΕΦΚΑ, επιφζρει νζεσ απαιτιςεισ για τεχνολογίεσ παροχισ υπθρεςιϊν, δθμιουργεί
νζεσ απαιτιςεισ για τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και Εταιρικι Ταυτότθτα
(Branding).
Εάν υποκζςουμε, ότι ςιμερα θ αναλογία μεταξφ ψθφιακϊν / θλεκτρονικϊν
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υπθρεςιϊν και εκείνων που απαιτοφν φυςικι παρουςία είναι τθσ τάξεωσ του 5%-95%,
αυτό το ποςοςτό δεςμεφεται από το όραμα του e-ΕΦΚΑ να αυξθκεί γριγορα ςε
μακροπρόκεςμο επίπεδο, για παράδειγμα ςε 75% ψθφιακά, μζςω όλων των
διακζςιμων μζςων & πλατφορμϊν – και 25% δια ηϊςθσ. Μια τζτοια ςτρατθγικι αλλαγι
(με τθν πάροδο του χρόνου) ςτο είδοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα αλλάξει ριηικά
τθ νοοτροπία και τθν επικυμία του πολίτθ να επιςκεφτεί οποιαδιποτε υπθρεςία
ελαχιςτοποιϊντασ ςταδιακά τθ φυςικι του παρουςία.

Εικόνα 67 - Κάτοψθ χϊρων αναμονισ ΤΔ

24 Ιδιαιτερότθτεσ του Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ του eΕΦΚΑ
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Ο e- ΕΦΚΑ είναι ζνασ οργανιςμόσ. Με τον όρο οργανιςμό εννοείται μια ομάδα
δφο ι περιςςοτζρων ανκρϊπων που εργάηονται για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςκοποφ,
ςφμφωνα με κάποιεσ κακιερωμζνεσ ςχζςεισ94. Οι οργανιςμοί φζρουν κάποια κοινά
χαρακτθριςτικά όπωσ για παράδειγμα: aπαρτίηονται από ανκρϊπουσ, ζχουν κοινοφσ
ςκοποφσ, ζχουν οργανωτικι δομι και ςφςτθμα εξουςίασ. Πταν οι οργανιςμοί, ζχουν
οικονομικό ςκοπό, τότε ονομάηονται επιχειριςεισ95
Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι διοίκθςθσ ενόσ οργανιςμοφ. Στθν Ελλάδα ωςτόςο, θ
94
95

Κουτοφηθσ , Μ., «Γενικζσ αρχζσ μάνατημεντ»1999
Κουςτζλιοσ , Ακ. Θ ζννοια του Οργανιςμοφ – Επιχείρθςθσ, e-Class UTH
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ςυνθκζςτερθ επιλογι, είναι ο κάκετοσ και ιεραρχικόσ. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται ςτα
ανϊτατα και ανϊτερα κλιμάκια ενόσ οργανιςμοφ και κοινοποιοφνται προσ τα κάτω για
εφαρμογι. Επιπλζον, τα διάφορα τμιματα δεν ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ, κακϊσ είναι
ανεξάρτθτα και το κάκε τμιμα γνωρίηει ςυνικωσ μόνον, όςα αφοροφν άμεςα ςτο δικό
του αντικείμενο.
Ζχει αποδειχκεί, ότι οι οργανιςμοί είναι πολυδιάςτατοι και ζχουν μεγαλφτερθ
αποδοτικότθτα, όταν διαιςκάνονται τισ αλλαγζσ του περιβάλλοντόσ τουσ, εςωτερικοφ
και εξωτερικοφ. Ζτςι, ζχουν τθ δυνατότθτα να διαφοροποιοφν ζγκαιρα τθ ςτρατθγικι
τουσ, να αποτιμοφν και αναλφουν το περιβάλλον τουσ, να εξελίςςονται και να αλλάηουν
ςυνεχϊσ προκειμζνου να επιβιϊςουν. Για ζναν οργανιςμό αποτελεί αναγκαιότθτα
πλζον να μελετά τισ αλλαγζσ ςε παγκόςμιο επίπεδο και να προςπακεί να
προςαρμόηεται ς’ αυτζσ.
Οι Δθμόςιοι οργανιςμοί λειτουργοφν ςε ζνα περιβάλλον, όπου αμφιςβθτοφνται
ςυςτθματικά από τουσ πολίτεσ, για τθν αναποτελεςματικι τουσ λειτουργία και ζρχονται
κακθμερινά αντιμζτωποι με τθν πρόκλθςθ τθσ παραγωγικότθτασ. Θ παραγωγικότθτα,
διαςτάςεισ τθσ οποίασ είναι τόςο θ αποτελεςματικότθτα, όςο και θ αποδοτικότθτα,
προβάλλεται ςιμερα περιςςότερο από ποτζ ωσ αναγκαιότθτα.
Ο όροσ αποτελεςματικότθτα, αφορά

ςτο βακμό

επίτευξθσ οριςμζνων

προγραμματιςμζνων ςκοπϊν ι ςτόχων, ενϊ ο όροσ τθσ αποδοτικότθτασ εκφράηει το
λόγο μεταξφ του κόςτουσ και των αποτελεςμάτων.
Ο Ενιαίοσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ςυςτάκθκε με το άρκρο 51 του N.
4387/16 (ΦΕΚ 85/Α/2016) ωσ Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ) με ζναρξθ
λειτουργίασ τθν 01/01/2017 και αποτελεί μια γιγάντια διοικθτικι μεταρρφκμιςθ για τθν
ελλθνικι αςφαλιςτικι πραγματικότθτα. Με το Ρ.Δ. 8/2019 δθμιουργικθκε το
οργανόγραμμα του Οργανιςμοφ και με το Ν. 4670/2020 τροποποιικθκε και
μετονομάςτθκε ςε Θλεκτρονικό Εκνικό Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Αποτελεί τον
μεγαλφτερο φορζα κλάδου κφριασ αςφάλιςθσ ςτθ χϊρα.
Επίςθσ, ςτον e-ΕΦΚΑ μεταφζρκθκε και υπάγεται το Κζντρο Είςπραξθσ
Αςφαλιςτικϊν Οφειλϊν (ΚΕΑΟ) με τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται από τθ
νομοκεςία που το διζπει. Τα υπακτζα ςτθν αςφάλιςθ του e-ΕΦΚΑ πρόςωπα είναι οι
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αςφαλιςμζνοι και ςυνταξιοφχοι και τα προςτατευόμενα μζλθ των οικογενειϊν τουσ που
υπιχκθςαν ςτθν αςφάλιςθ των ενταςςόμενων φορζων, τομζων, κλάδων και
λογαριαςμϊν κακϊσ και τα πρόςωπα που ανζλαβαν αςφαλιςτζα εργαςία ι απζκτθςαν
τθν αςφαλιςτζα ιδιότθτα από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ΕΦΚΑ.

24.1 Σθμεία παρουςίασ του ΕΦΚΑ ςε όλθ τθν Ελλάδα
Για τον προςδιοριςμό των ςθμείων παρουςίασ του ΕΦΚΑ χρθςιμοποιικθκαν τα
ακόλουκα δεδομζνα:


Ο πλθκυςμόσ τθσ Ελλάδασ με βάςθ τθν απογραφι του 2011 και θ κατανομι του
ανά Ρεριφζρεια, Ρεριφερειακι Ενότθτα, Διμο και Δθμοτικζσ Ενότθτεσ για τουσ
μεγάλουσ Διμουσ.



Θ διοικθτικι διαίρεςθ τθσ Ελλάδασ με βάςθ το Σχζδιο Καλλικράτθσ και το Σχζδιο
Καποδίςτριασ. Θ χαρτογράφθςθ όλων των Διμων τθσ Ελλάδασ ανά
Ρεριφερειακι Ενότθτα με βάςθ το Σχζδιο Καλλικράτθσ. Οι ιδιαιτερότθτεσ με
βάςθ τα γεωγραφικά δεδομζνα (νθςιά, ορεινοί όγκοι, κλπ).



Θ υπάρχουςα περιφερειακι και τοπικι δομι των ενταχκζντων ΦΚΑ.



Τα ιδιόκτθτα κτίρια των ενταχκζντων ΦΚΑ.



Ο πλθκυςμόσ των αςφαλιςμζνων, των ςυνταξιοφχων και των εργοδοτϊν ςε
κακζνα από τουσ ΦΚΑ και θ κατανομι του ανά καποδιςτριακό νομό.
Το Ρλικοσ των Τοπικϊν Υπθρεςιϊν προςδιορίςτθκε με βάςθ τθ Διάμεςθ Τιμι =

126.698 άτομα – αςφαλιςτικόσ πλθκυςμόσ. Οι Αςφαλιςτικζσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ
(ΑΡΕ) με πλθκυςμό μικρότερο ι ίςο τθσ Διάμεςθσ Τιμισ ζχουν μια Τοπικι Υπθρεςία eΕΦΚΑ. Οι ΑΡΕ με πλθκυςμό μικρότερο ι ίςο από το διπλάςιο τθσ Διάμεςθσ Τιμισ ζχουν
δφο Τοπικζσ Υπθρεςίεσ e -ΕΦΚΑ. Ανάλογοσ ιταν και ο προςδιοριςμόσ των Τοπικϊν
Υπθρεςιϊν του e-ΕΦΚΑ για τισ ΑΡΕ με πλθκυςμό τριπλάςιο, τετραπλάςιο, κλπ τθσ
Διάμεςθσ Τιμισ.
Χωρικι αρμοδιότθτα. Θ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ κάκε Τοπικισ Υπθρεςίασ
(Διεφκυνςθσ) του ΕΦΚΑ προςδιορίςτθκε με βάςθ τα όρια των Καλλικρατικϊν Διμων. Θ
χωρικι αρμοδιότθτα κάκε Τοπικισ Υπθρεςίασ περιλαμβάνει ζνα ι περιςςότερουσ
Καλλικρατικοφσ Διμουσ.
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Λδιαίτερα ςτουσ μεγάλουσ Διμουσ τθσ Ακινασ, του Ρειραιά, τθσ Κεςςαλονίκθσ,
τθσ Λάριςασ, τθσ Ράτρασ και του Θρακλείου Κριτθσ χρθςιμοποιικθκαν οι Δθμοτικζσ
Ενότθτεσ του κάκε Διμου. Ρροςδιορίςτθκε το τελικό πλικοσ των Τοπικϊν Υπθρεςιϊν
του ΕΦΚΑ ςτισ 119 (ςυςτάκθκαν 117) και των Αποκεντρωμζνων Τμθμάτων ςτα 27.
Τα Αποκεντρωμζνα Τμιματα ζχουν ωσ ςκοπό τθν καλφτερθ δυνατι εξυπθρζτθςθ
των αςφαλιςμζνων και των ςυνταξιοφχων, που για διάφορουσ λόγουσ, δεν ζχουν
εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν πόλθ, όπου βρίςκεται θ Τοπικι Υπθρεςία/ Διεφκυνςθ. Τα
Γραφεία

Κοινωνικισ

Αςφάλιςθσ,

ςυνικωσ

ςτεγάηονται

ςε

χϊρουσ

Διμων

χρθςιμοποιϊντασ τον εξοπλιςμό τουσ και μποροφν να ςυςτινονται με απόφαςθ
Διοικθτι ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Φορζα.
Με το ΡΔ 8/2019 ςυςτάκθκαν οι 12 ΡΥΣΥ, οι οποίεσ ζχουν ρόλο ςυντονιςτικό και
εποπτικό επί των Τοπικϊν Διευκφνςεων αρμοδιότθτάσ τουσ. Αποτελοφν τον ςυνδετικό
κρίκο ανάμεςα ςτισ ΤΔ και τθν Κεντρικι Διοίκθςθ όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 68.
Υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Υπθρεςιϊν και Διαχείριςθσ Λειτουργίασ μζςω των
ΡΥΣΥ των οποίων ζχει τθν εποπτεία και τον ςυντονιςμό.

Εικόνα 68 - Οργανωτικι δομι

24.2 Οργανωτικζσ δυςκολίεσ
Ρροκειμζνου, λοιπόν, να λειτουργιςει ο ΕΦΚΑ αποδοτικά και αποτελεςματικά
και να είναι ςε κζςθ να εξυπθρετεί τουσ πολίτεσ και τουσ αςφαλιςμζνουσ χωρίσ
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προβλιματα και πολφωρεσ μετακινιςεισ κα πρζπει να διακζτει ςυνολικά μια
ορκολογικι κατανομι των υπθρεςιϊν του ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, όπωσ ενδεικτικά
απεικονίηονται ςτθν Εικόνα 69.

Εικόνα 69 - ΤΔ ανά ΡΥΣΥ

Μια από τισ ςθμαντικότερεσ δυςκολίεσ του μεταςχθματιςμοφ του Φορζα,
αποτελεί ότι ο ΕΦΚΑ προζκυψε από τθ ςυνζνωςθ πλικουσ ετερόκλθτων αςφαλιςτικϊν
ταμείων, με διαφορετικι οργάνωςθ και λειτουργία, διαφορετικι και πολφπλοκθ
νομοκεςία, διαφορετικό βακμό και τρόπο μθχανοργάνωςθσ, ουςιϊδεισ αποκλίςεισ
ςτθν εργαςιακι κουλτοφρα.
Σιμερα, ο e –ΕΦΚΑ αποτελεί τον πιο ςθμαντικό Δθμόςιο Οργανιςμό τθσ χϊρασ
και παρά το ςυνεχϊσ μειοφμενο ςτελεχιακό του δυναμικό εξυπθρετεί κακθμερινά
χιλιάδεσ αςφαλιςμζνουσ και εργοδότεσ ςτισ δομζσ του.
Ωςτόςο, είναι ςαφζσ ότι παρά τισ φιλότιμεσ προςπάκειεσ του προςωπικοφ, το
επίπεδο εξυπθρζτθςθσ ζχει ωσ χαρακτθριςτικό του, τουσ μεγάλουσ χρόνουσ αναμονισ.

24.3 Δυςκολίεσ Οργανωςιακισ κουλτοφρασ
Θ ςυνφπαρξθ υπαλλιλων διαφορετικϊν φορζων ςθμαίνει:
 Διαφορετικι κουλτοφρα
 Διαφορετικόσ κϊδικασ επικοινωνίασ
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 Διαφορετικι αντίλθψθ ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν
Πλα αυτά ςυνεπάγονται:
 Δυςχζρεια ςτθν επικοινωνία μεταξφ των π. Φορζων
 Δυςχζρεια ςτθν επικοινωνία του πολίτθ
 Δυςχζρεια ςτθν αποτελεςματικότθτα του e-ΕΦΚΑ

24.4 Δυςκολίεσ Μθχανογραφικοφ Εξοπλιςμοφ
Ο e-EΦΚΑ αντιμετωπίηει πολλά προβλιματα με τον μθχανογραφικό του
εξοπλιςμό. Ζχει ςτθ διάκεςι του παλαιοφσ – απαρχαιωμζνουσ υπολογιςτζσ. Oι πιο
ςφγχρονοι ζχουν λειτουργικό windows 2000 και XP, ιδιαίτερα ςτο π. ΛΚΑ. Δεν μποροφν
να δεχκοφν αποκθκευτικά μζςα τφπου USB, παρά μόνο διςκζτα και δεν μποροφν να
ςυνδεκοφν ςτο διαδίκτυο. Ρολλά είναι και τα προβλιματα που εντοπίηονται ςτθν
προμικεια υλικϊν, εκτυπωτϊν, toner κλπ. Θ παλαιότθτα του εξοπλιςμοφ είναι ζνασ από
τουσ παράγοντεσ που κατζςτθςε ιδιαίτερα δυςχερι τθν τθλεργαςία. Στο πλαίςιο του
εκςυγχρονιςμοφ του e-ΕΦΚΑ αγοράςτθκαν υπολογιςτζσ desktops και laptops. Οι
φορθτοί Θ/Υ χρθςιμοποιικθκαν κυρίωσ για τθν τθλεργαςία. Ραράλλθλα, μζςα ςτο 2022
ζχει προγραμματιςτεί θ προμικεια τουλάχιςτον 5000 Θ/Υ για τισ ανάγκεσ του Φορζα.

24.5 Δυςκολίεσ Δικτφων και Υποδομϊν
O Φορζασ ζχει γραμμζσ ΣΥΗΕΥΞΛΣ Λ και ΛΚΑΝΕΤ, αργζσ ταχφτθτεσ ςτο διαδίκτυο
και τισ εφαρμογζσ. Θ Ρλθροφοριακι Υποδομι του ΕΦΚΑ αποτελείται από τα
διαφορετικά πλθροφοριακά ςυςτιματα των ενταχκζντων Φορζων Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) και τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται μζςω διαδικτφου ςε
πολίτεσ, επιχειριςεισ και φορείσ.
Οι κατακερματιςμζνεσ πλθροφορίεσ ςτα επιμζρουσ πλθροφοριακά ςυςτιματα
των πρϊθν φορζων και θ μθ καταγεγραμμζνθ πλθροφορία βαςικϊν αςφαλιςτικϊν
μεγεκϊν ςε κάποιουσ προχφιςτάμενουσ φορείσ υπιρξε ζνα από τα μεγαλφτερα
προβλιματα του φορζα.
Υπό το πρίςμα αυτό, οι προαναφερκζντεσ κίνδυνοι αντιμετωπίςτθκαν από το
Φορζα με τθ μζκοδο τθσ ανάλυςθσ και αποδοχισ του κινδφνου και τθσ εφρεςθσ
εναλλακτικϊν επιχειρθςιακϊν δράςεων, προκειμζνου να μετριαςτεί το αρνθτικό
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αποτζλεςμα. Κακοριςτικό ςτο εγχείρθμα αυτό, υπιρξε το ΟΡΣ –ΛΚΑ.

24.5.1 ΟΡΣ
Το «Υφιςτάμενο ΟΡΣ ΕΦΚΑ» είναι ζνα ιδιαίτερα πολφπλοκο ςφςτθμα
πλθροφορικισ, το οποίο ενςωματϊνει τισ διαδικαςίεσ και τουσ κανονιςμοφσ του
μεγαλφτερου αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ ςτθν προ e-ΕΦΚΑ εποχι. Είχε
εγκαταςτακεί αρχικά ςε περίπου 300 ςθμεία (μεταξφ των οποίων 164 Υποκαταςτιματα
και 127 Ραραρτιματα) εξυπθρζτθςθσ μιςκωτϊν, με περίπου 9.000 χριςτεσ, οι οποίοι
εκτελοφςαν περίπου 120.000 ςυναλλαγζσ θμερθςίωσ. Το μζγεκοσ τθσ βάςθσ δεδομζνων
είναι ςιμερα τθσ τάξεωσ των 12ΤΒ και αυξάνεται ςε κακθμερινι βάςθ.

24.5.2 Υποδομι Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν
Θ υποδομι των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του e-ΕΦΚΑ, ςτθρίηεται ςε υποδομζσ
του πρϊθν ΛΚΑ ΕΤΑΜ και υποςτθρίηει τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ
εργοδότεσ, τουσ αςφαλιςμζνουσ και άλλουσ φορείσ.
Θ διαδικτυακι πφλθ του e-ΕΦΚΑ είναι θ εξωτερικι διεπαφι αυτισ τθσ
υποδομισ. Χωρίηεται ςε Υπθρεςίεσ Ρλθροφόρθςθσ και ςτισ Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ.
Α. Υπθρεςίεσ Ρλθροφόρθςθσ, Γενικζσ Ρλθροφορίεσ, Εγκφκλιοι, Γενικά ζγγραφα,
Δελτία Τφπου, Ρλθροφορίεσ για Οργανωτικά και Λειτουργικά κζματα, πλθροφορίεσ για
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςε Αςφαλιςμζνουσ και Εργοδότεσ.
Β. Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ και Ριςτοποιθμζνουσ Φορείσ. Οι
παρεχόμενεσ Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ απευκφνονται ςτουσ πολίτεσ είτε μζςω ςελίδασ
Web είτε μζςω Web εφαρμογϊν. Στθν Εικόνα 70 που ακολουκεί αποτυπϊνονται οι
Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, θ θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ κάκε μίασ και το
πλικοσ των ςυναλλαγϊν που είχαν ζωσ και τον Μάρτιο του 2021.
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Εικόνα 70 - Θλεκτρονικζσ Συναλλαγζσ

Με βάςθ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ζχουμε λάβει τον Μάρτιο του 2022 γίνεται
φανερό, ότι το πλικοσ των χρθςτϊν που κάνει χριςθ των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν
αυξάνεται κάκε ζτοσ. Στθν Εικόνα 71 που ακολουκεί, απεικονίηεται το πλικοσ χρθςτϊν
που αξιοποίθςαν τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Φορζα και ζκαναν είςοδο μζςω
https://apps.ika.gr/eAccess/:

Εικόνα 71 - Ρλικοσ Χρθςτϊν ανά ζτοσ

Το πλικοσ των χρθςτϊν που ζχουν κάνει χριςθ των θλεκτρονικϊν ραντεβοφ του
Φορζα βαίνει ςτακερά αυξανόμενο, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 72 ζχοντασ φτάςει τον
03/2022 ιδθ τουσ 309.214.
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Εικόνα 72 - Θλεκτρονικά αντεβοφ ανά ζτοσ

Το πλικοσ των χρθςτϊν που αξιοποίθςαν τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Φορζα
μζςω ΚΕΡ Εικόνα 73 και το πλικοσ χρθςτϊν που αξιοποίθςε το myEFKAlive Εικόνα 74
αντίςτοιχα96

Εικόνα 73 - Εξυπθρζτθςθ μζςω ΚΕΡ πλικοσ χρθςτϊν ανά ζτοσ

Εικόνα 74 - myEFKAlive, πλικοσ χρθςτϊν ανά ζτοσ

96

Τα ςτοιχεία ζητήθηκαν από την πληροφορική του e-ΕΦΚΑ ςτισ αρχέσ Μαρτίου 2022
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25 myEFKAlive
υγγραφζασ: Ειρινθ-Αγλαΐα πανογιάννθ
Το myEFKAlive αποτελεί ζναν ακόμα δίαυλο επικοινωνίασ με τον πολίτθ, ζναν
νζο τρόπο εξυπθρζτθςθσ που ςυμβάλλει ςτθν ποιοτικι εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. Στο
πλαίςιο των Συςτθμάτων Διοίκθςθσ Ολικισ Ροιότθτασ, θ παροχι υπθρεςιϊν προσ τον
πολίτθ

πρζπει

να

επιτελείται

γριγορα,

αποτελεςματικά,

ολοκλθρωμζνα,

ανκρωποκεντρικά απαλλαγμζνθ από δαιδαλϊδεισ και πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ Εικόνα
75.

Εικόνα 75 - Στόχοι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθν Εξυπθρζτθςθ του πολίτθ.

Ο πολίτθσ τοποκετείται ςτο επίκεντρο τθσ εξυπθρζτθςθσ. Θ ζννοια του πολίτθ
ζχει αλλάξει για το δθμόςιο. Θ αξία του πολίτθ για κάκε οργανιςμό είναι δεδομζνθ
πλζον, αφοφ αποτελεί τθν μοναδικι και απαραίτθτθ πθγι για τθν επιβίωςθ του. Ζτςι,
τα τελευταία χρόνια ο πολίτθσ αντιμετωπίηεται ωσ πελάτθσ.
Στο δίλθμμα για το αν υπάρχουν πελάτεσ ςτο Δθμόςιο, θ απάντθςθ κα πρζπει να
είναι

ςαφϊσ

καταφατικι.

«ςυναλλαςςομζνουσ»,

Ππωσ

«πολίτεσ»,

και

«κοινό»,

αν

τουσ

αποκαλζςει

«αςφαλιςμζνουσ»

κάποιοσ,

πρόκειται

για

ανκρϊπουσ που πρζπει να εξυπθρετθκοφν, αιτιματα που πρζπει να ικανοποιθκοφν,
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ερωτιματα που πρζπει να απαντθκοφν. Ουςιαςτικά, όλοι οι πολίτεσ είναι πελάτεσ του
Δθμοςίου και όχι βζβαια με τθν αρνθτικι διάςταςθ του όρου, αλλά με τθν ζννοια του
πελάτθ ωσ εξυπθρετοφμενου.
Θ ικανοποίθςθ του πελάτθ/πολίτθ είναι το ηθτοφμενο για το δθμόςιο, ηθτοφμενο
ιδιαίτερα δφςκολο, κακϊσ υπάρχουν πολλοί αντικειμενικοί περιοριςμοί. Ρολλά
εξαρτϊνται από τον υπάλλθλο, τον άνκρωπο ςτο γκιςζ, πίςω από τθ κυρίδα
εξυπθρζτθςθσ, τον άνκρωπο ςτθν άλλθ άκρθ μιασ τθλεφωνικισ γραμμισ. Βαςικοί
παράγοντεσ που δυςχεραίνουν τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ είναι θ γραφειοκρατία, θ
νομοκεςία που δεν παρζχει ευελιξία, κακϊσ και θ ζλλειψθ επικοινωνίασ και
ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ. Πλα τα παραπάνω, κάνουν το ζργο των
δθμοςίων υπαλλιλων δφςκολο, αποτελϊντασ τροχοπζδθ ςτθν παροχι ποιοτικισ
εξυπθρζτθςθσ, ίςωσ ςτθν πλειονότθτα των περιπτϊςεων. Στθν πράξθ τουσ
περιςςότερουσ πελάτεσ ςτθν επικράτεια τουσ ζχει το Δθμόςιο. Τόςο νεογζννθτα όςο
και θλικιωμζνουσ.
Θ εξυπθρζτθςθ ςτθρίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν επικοινωνία που αποτελεί
βαςικό κομμάτι τθσ μζςα από μια αμφίδρομθ ςχζςθ. Θ επικοινωνία εξελίςςεται
διαρκϊσ, αποτελεί τθν αρχι των δθμοςίων ςχζςεων, οι οποίεσ είναι ζνα ςφςτθμα
επικοινωνίασ ςτρατθγικό, απαραίτθτο ςτισ θμζρεσ μασ για κάκε οργανιςμό και
κυβερνθτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Θ επικοινωνία δθμιουργεί κλίμα
εμπιςτοςφνθσ, βελτιϊνει τθν εικόνα και παράγει ζργο ςτθν πράξθ κάνοντασ τον
οργανιςμό ξεχωριςτό. Θ επικοινωνία ςυνδζεται με τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν και με τα
παράπονά τουσ. Στθρίηεται ςτθν ανάπτυξθ ςχζςεων με τουσ πολίτεσ. Θ ικανοποίθςθ του
πολίτθ απορρζει μζςα από τθν εξυπθρζτθςθ του.
Θ εξυπθρζτθςθ πολιτϊν ςτθρίηεται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ πελάτεσ. Θ δθμιουργία και θ διατιρθςθ τθσ πίςτθσ των πελατϊν αποτελοφν ηθτοφμενο
για τθν επιτυχία ενόσ οργανιςμοφ. Βαςικόσ ςφμμαχοσ των οργανιςμϊν ςτθν
εξυπθρζτθςθ, αποτελεί θ ικανοποίθςθ του πολίτθ μζςω τθσ παροχισ ανϊτερθσ
εξυπθρζτθςθσ.
Ο όροσ εξυπθρζτθςθ ςθμαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικζσ
κατθγορίεσ ανκρϊπων. Θ εξυπθρζτθςθ αποτελεί μια ςυνολικι προςζγγιςθ, θ οποία δεν
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ζχει ςτατικι διάςταςθ κακϊσ ςυχνά αλλάηει. Σε γενικζσ γραμμζσ εξυπθρζτθςθ
μποροφμε να ποφμε πωσ είναι μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςχεδιαςτεί για
να ενιςχφςουν το επίπεδο τθσ ικανοποίθςθσ του πολίτθ. Αυτό είναι θ αίςκθςθ, ότι ζνα
προϊόν ι μια υπθρεςία ζχει εκπλθρϊςει τισ προςδοκίεσ του.
Οι προςδοκίεσ, ανάγκεσ του πολίτθ – πελάτθ του e- ΕΦΚΑ είναι να επιταχυνκοφν
και απλοποιθκοφν οι διαδικαςίεσ, οι υπάλλθλοι να είναι διακζςιμοι και
προετοιμαςμζνοι.
Τα παράπονα των πολιτϊν αποτελοφν τθν καλφτερθ μζκοδο ανατροφοδότθςθσ
των Οργανιςμϊν, κακϊσ αποτυπϊνουν τα επίπεδα εξυπθρζτθςθσ, αλλά και βοθκοφν
ςτον εντοπιςμό των αδυναμιϊν και αρρυκμιϊν τουσ. Αποτελοφν ζκφραςθ μιασ
δυςαρζςκειασ που ςχετίηεται με τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ι με τθν ίδια
τθ διαδικαςία χειριςμοφ των παραπόνων που αναμζνεται μια απάντθςθ (απόκριςθ) ι
επίλυςθ. Στθ ςυναλλαγι ενόσ Οργανιςμοφ με τον πολίτθ, τι δφςκολο δεν είναι να
δθμιουργθκεί ζνα παράπονο, το δφςκολο είναι να διευκετθκεί.
Στο πλαίςιο αυτό, το myEFKAlive είναι μια δράςθ που ζχουν ςχεδιαςτεί για να
ενιςχφςει το επίπεδο τθσ ικανοποίθςθσ του πολίτθ. Ο e-ΕΦΚΑ ςτο πλαίςιο του
ψθφιακοφ του μεταςχθματιςμοφ και τθσ ενςωμάτωςθσ ςφγχρονων τεχνολογιϊν
αναβακμίηει τθν εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, αναπτφςςοντασ τθν ψθφιακι πλατφόρμα
εξυπθρζτθςθσ του myEFKAlive. Στόχοσ του είναι θ παροχι καλφτερων και
ποιοτικότερων υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ και θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ για
τουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ. Σκοπεφει ςτθν εξ αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ και τθν
παροχι διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ ςτουσ πολίτεσ, μζςω ενόσ ψθφιακοφ γκιςζ, χωρίσ τθ
φυςικι μετάβαςθ τουσ ςτα υποκαταςτιματα. Ζτςι οι κάτοικοι των απομακρυςμζνων
και δυςπρόςιτων ι νθςιωτικϊν περιοχϊν μποροφν να εξυπθρετθκοφν χωρίσ
ταλαιπωρία και κόςτοσ.

25.1 Σχεδιαςμόσ myEFKAlive
Τον Μάρτιο του 2021 ςε ςυνεργαςία με τθ ΓΓΡΣΔΔ επιχειρικθκε μια πρϊτθ
ανταλλαγι απόψεων με ςκοπό τθν κατανόθςθ και από τισ δφο πλευρζσ των αναγκϊν. Θ
ΓΓΡΣΔΔ ζπρεπε να κατανοιςει τισ ανάγκεσ φορζα και τθν οργανωτικι του δομι, ϊςτε
να μπορεί να ςχεδιάςει τθν πλατφόρμα με βάςθ τισ ανάγκεσ του e-ΕΦΚΑ και ο Φορζασ
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να καταλάβει τισ ανάγκεσ τθσ ΓΡΣΔΔ, ϊςτε να χορθγθκοφν ςωςτά τα απαιτοφμενα για
τον ςχεδιαςμό δεδομζνα.
Σε πρϊτθ φάςθ, ζπρεπε να υπάρξει ο κακοριςμόσ των Οργανικϊν Μονάδων ςτισ
οποίεσ κα μποροφςε να λειτουργιςει το myEFKAlive, κάτι όχι ιδιαίτερα εφκολο και με
δεδομζνο ότι εκείνθ τθν περίοδο λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το οργανόγραμμα του Φορζα
δεν είχε εφαρμοςτεί ςτο ςφνολό του, κακϊσ υπιρχε μία κατάςταςθ υβριδικι με
παλαιζσ και νζεσ δομζσ να λειτουργοφν ταυτόχρονα. Το ςίγουρο πάντωσ ιταν ότι το
myEFKAlive κα λειτουργοφςε ςτισ δομζσ των μιςκωτϊν ςτισ οποίεσ είχε αποφαςιςτεί να
ενςωματωκοφν όλοι οι άλλοι π. ΦΚΑ.
Το επόμενο βιμα ιταν να προςδιοριςτοφν ποιεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ –
εργαςίεσ κα μποροφςαν να γίνουν μζςω του myEFKAlive. Θ αρχικι πρόταςθ ςτθρίχκθκε
ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία που μποροφςε να ςυλλζξει ο φορζασ από τθν εφαρμογι
Μζνουμε Σπίτι. Θ κατθγοριοποίθςθ ζγινε ανά κατθγορία αιτιματοσ και πλικοσ
αιτιςεων (Εικόνα 76).
Στόχοσ, τα αιτιματα με το μεγαλφτερο πλικοσ αιτιςεων, για τα οποία ηθτοφςαν
οι πολίτεσ να επιςκεφτοφν τισ δομζσ, ιταν αυτά που επιδιϊχκθκε να ενταχκοφν ςτθν
εφαρμογι, ϊςτε να μθν επιβαρφνονται οι δομζσ με τον μεγάλο αρικμό τθσ
επιςκεψιμότθτασ των πολιτϊν.
Θ μεταβατικι οργανωτικι δομι τθσ τότε περιόδου και θ οργανωτικι δομι με
βάςθ το ΡΔ 8/2019 ζπρεπε να αποτυπωκοφν, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 77 και να
αποςταλοφν ςτο Υπουργείο, ϊςτε να είναι δυνατό με βάςθ τα τότε δεδομζνα να
προςδιοριςτοφν οι ανάγκεσ, των ςυςτθμάτων κράτθςθσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν
του φορζα ςε όλθ τθν επικράτεια.
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Εικόνα 76 - Υπθρεςίεσ με βάςθ το πλικοσ των αιτιςεων

Εικόνα 77 - Αποτφπωςθ του Οργανογράμματοσ ςε επίπεδο δομϊν

Σχεδιάςτθκε και προςδιορίςτθκε ο τρόποσ ςφνδεςθσ, επικοινωνίασ του πολίτθ
με τισ δομζσ, θ ροι εργαςιϊν ςτθν επαφι του πολίτθ με τον e- ΕΦΚΑ, όπωσ φαίνεται
ςτθν Εικόνα 78.
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Εικόνα 78 - οι εργαςιϊν πολίτθ με φορζα

Ζνα από τα μεγαλφτερα προβλιματα που ζπρεπε να αντιμετωπιςτοφν ιταν αυτό
τθσ ανομοιογζνειασ των δομϊν και των αρμοδιοτιτων που απζρρεαν από αυτζσ. Αυτό
ςθμαίνει ότι άλλεσ αρμοδιότθτεσ και οργάνωςθ είχαν οι ΤΔ ι τα Υποκαταςτιματα,
άλλεσ τα αποκεντρωμζνα ι παραρτιματα και άλλεσ τα ΓΚΑ τα οποία ιταν ΓΚΑ του τ. ΛΚΑ
–ΕΤΑΜ και όχι του e-ΕΦΚΑ κακϊσ και άλλεσ χωρικζσ αρμοδιότθτεσ οι νζεσ με τισ
παλαιζσ δομζσ Εικόνα 79.
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ΓΚΑ

Αποκεντρωμζνα

Τοπικζσ Διευκφνςεισ,
Τοπικζσ &
Ρεριφερειακζσ
Υπθρεςίεσ

Εικόνα 79 - Δομζσ ςτο myEFKAlive

Βοφλθςθ τθσ Διοίκθςθσ του Φορζα υπιρξε θ ζνταξθ ςτθν εφαρμογι όλων των
δομϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και των ΓΚΑ για τθν αποςυμφόρθςθ των υπαλλιλων των
υποκαταςτθμάτων από τθν προςζλευςθ των πολιτϊν και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ
του πολίτθ.
Ρρζπει να ςθμειωκεί, πωσ τα ΓΚΑ ςυνικωσ ζχουν ζναν μόνο υπάλλθλο,
ςτεγάηονται ςε κτιρια του κάκε διμου, του οποίου τουσ αςφαλιςμζνουσ εξυπθρετοφν,
δεν ζχουν δίκτυο ΟΡΣ και υποδομι ΛΚΑΝΕΤ, ενϊ ςτθν δια ηϊςθσ εξυπθρζτθςθ ζχουν τον
ρόλο τθσ παραλαβισ των αιτθμάτων και διαβίβαςισ τουσ ςτισ αρμόδιεσ ΤΔ ι
Υποκαταςτιματα ςτα οποία υπάγονταν.
Σε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ κεματικζσ Γενικζσ Διευκφνςεισ (ΓΔ)
προςδιορίςτθκε το ποιεσ εργαςίεσ κα μποροφςαν να γίνουν από τουσ υπαλλιλουσ των
ΓΚΑ. Δθμιουργικθκε θ υποδομι για τα ΓΚΑ, χορθγικθκαν υπολογιςτζσ ακουςτικά και
μικρόφωνα και αποδόκθκαν ρόλοι ςτο ΟΡΣ. Ηθτικθκε από τισ ΓΔ θ άποψι τουσ ςχετικά
με τισ υπθρεςίεσ που κα ζπρεπε να ενταχκοφν ςτο myEFKAlive.
Ρροτάκθκαν τρεισ διαφορετικοί τρόποι με τουσ οποίουσ κα μποροφςε να
κλειςτεί ραντεβοφ για τθλεδιάςκεψθ από τουσ πολίτεσ, μία που περιλάμβανε
αποκλειςτικά τισ ΤΔ χωρίσ να ςυμμετζχουν τα ΓΚΑ, μία δεφτερθ που αφοροφςε ςτα
αποκεντρωμζνα και μια τρίτθ με βάςθ τθν οποία μποροφν ςυμμετζχουν όλεσ οι δομζσ
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ςτο myEFKAlive.
Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ (Εικόνα 80) οι υπάλλθλοι των ΓΚΑ και των
αποκεντρωμζνων αντιμετωπίηονται ωσ υπάλλθλοι των ΤΔ, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι δεν
διαβιβάηουν απλά αιτιςεισ πολιτϊν, αλλά διεκπεραιϊνουν μια υπόκεςθ με τον ίδιο
ακριβϊσ τρόπο που κα το ζκανε και ζνασ υπάλλθλοσ τθσ ΤΔ. Στθν ζκδοςθ τθσ
διοικθτικισ πράξθσ ςυμμετζχει ο αντίςτοιχοσ προϊςτάμενοσ του τμιματοσ τθσ ΤΔ, ςτον
οποίο δίνεται και θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτθν τθλεδιάςκεψθ αν κρικεί απαραίτθτο
με τθν αποςτολι του ςυνδζςμου τθσ τθλεδιάςκεψθσ.

Εικόνα 80 - Ρροςδιοριςμόσ Επικοινωνίασ Ρολιτϊν με e-ΕΦΚΑ

Αμζςωσ μετά από αυτι τθν απόφαςθ, προτάκθκε θ πιλοτικι εφαρμογι του
myEFKAlive να γίνει ςτθν ΡΥΣΥ τθσ Ν. Αιγαίου. Θ πρόταςθ για πιλοτικι ζνταξθ ςτθν
εφαρμογι τθσ Ρεριφζρειασ τθσ ΡΥΣΥ Ν. Αιγαίου ςτθρίχκθκε ςτον μεγάλο αρικμό των
απομακρυςμζνων νθςιωτικϊν περιοχϊν, κακϊσ και ςτθ δυςκολία που αντιμετϊπιηαν οι
κάτοικοί τουσ ςτθν προςβαςιμότθτα των δομϊν. Επίςθσ, προςδιορίςτθκαν ςε
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ ΓΔ και οι υπθρεςίεσ που κα προςφζρονται ςτον πολίτθ
μζςω του myEFKAlive, όπωσ φαίνεται παρακάτω ςτθν Εικόνα 81. Αρχικά εντάχκθκαν 12
υπθρεςίεσ.
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Εικόνα 81 - Υπθρεςίεσ προσ τον πολίτθ

Ρροςδιορίςτθκε ο αρικμόσ και το είδοσ των εφαρμογϊν, οι ρόλοι που απαιτείται
να ζχουν οι υπάλλθλοι για τθν διεκπεραίωςθ των υπθρεςιϊν μζςω του myEFKAlive, οι
απαιτιςεισ ςε ταχφτθτεσ δικτφων και υπολογιςτϊν.
Ραράλλθλα, προςδιορίςτθκε ο ελάχιςτοσ αρικμόσ των υπαλλιλων χρθςτϊν και
αναπλθρωτϊν ςε επίπεδο δομϊν (Εικόνα 82).

Εικόνα 82 - Ρρόταςθ Εκπαίδευςθσ
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Επόμενο βιμα του ςχεδιαςμοφ ιταν να αντιμετωπιςτοφν διάφορα κακοριςτικά
για το ςχεδιαςμό και τθ λειτουργία του myEFKAlive ηθτιματα, που αποτελοφςαν
ωςτόςο απαραίτθτθ προχπόκεςθ λειτουργίασ, όπωσ:


Οριςμόσ χρθςτϊν υπαλλιλων, αναπλθρωτϊν και προϊςταμζνων ςε επίπεδο
δομϊν ΡΥΣΥ



Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνου ωραρίου λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ, θμζρεσ και
ϊρεσ για τισ δομζσ. Για τθν επίτευξθ αυτισ τθσ δράςθσ, αντιςτοιχικθκαν οι
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ςε επίπεδο τμθμάτων και για κάκε τμιμα ορίςτθκε
μια ςυγκεκριμζνθ θμζρα εξυπθρζτθςθσ, επιλογι που κρίκθκε απαραίτθτθ από
τθν ζνταξθ των ΓΚΑ ςτθν εφαρμογι.



Ρροςδιοριςμόσ τρόπου ζκδοςθσ διοικθτικισ πράξθσ και αποςτολισ τθσ ςτον
πολίτθ όπου απαιτείται.



Κεωρικθκε δεδομζνο ότι ο πολίτθσ κα μπορεί να επιλζξει μόνο υπθρεςία, όχι
υπάλλθλο. Σθμαντικι διαφοροποίθςθ από άλλα desk lives ιταν ότι το
myEFKAlive ζχει χωρικζσ αρμοδιότθτεσ. Ζτςι ςτθν παραμετροποίθςθ –
ςχεδιαςμό τθσ υπθρεςίασ ζπρεπε να λθφκοφν υπόψθ οι χωρικζσ αρμοδιότθτεσ
των ΤΔ όπωσ αυτζσ προβλζπονται από το ΡΔ 8/2019. Για το ςκοπό αυτό
ηθτικθκε και ςυγκεντρϊκθκε ςε ςυνεργαςία με άλλεσ ΓΔ και τισ ΤΔ το ςφνολο
των ΤΚ που εντάςςονται – ανικουν ςε κάκε ΤΔ, ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν
παραμετροποίθςθ τθσ πλατφόρμασ.



Το ηιτθμα τθσ αποςτολισ ι ανεβάςματοσ των δικαιολογθτικϊν απαςχόλθςε
ιδιαίτερα τον Φορζα, κακϊσ, κάποιεσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ – εργαςίεσ μπορεί
να απαιτοφςαν το ανζβαςμα (upload) αρχείων και δικαιολογθτικϊν. Το
ανζβαςμα των δικαιολογθτικϊν κατά τθν άποψθ του Φορζα, πρζπει να μπορεί
να πραγματοποιείται αυτόματα ςτθ δομι που εκδίδει τθ διοικθτικι πράξθ.



Ρροςδιορίςτθκε ο τρόποσ ταυτοποίθςθσ του αςφαλιςμζνου τθν ϊρα τθσ
τθλεδιάςκεψθσ.



Ρροςδιορίςτθκε θ διάρκεια των ραντεβοφ και οι ϊρεσ εξυπθρζτθςθσ ανά τμιμα
και θμζρα.
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Ρροςδιορίςτθκε το περιεχόμενο του μθνφματοσ που ςτζλνεται ςτον πολίτθ, πριν
το ραντεβοφ, αν κα επιτρζπεται θ καταγραφι τθσ κλιςθσ, αν κα παραλάβει
απαντθτικό email ι κάποιο ζγγραφο ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ο πολίτθσ και
ο υπάλλθλοσ.

25.2 Δράςεισ για τθ λειτουργία τθσ πιλοτικισ υπθρεςίασ.
Για τθν ζναρξθ τθσ Αϋ φάςθσ λειτουργίασ του myEFKAlive ζπρεπε να επιλυκοφν
τα ακόλουκα ηθτιματα ςε ςαφϊσ κακοριςμζνα χρονοδιαγράμματα που κλικθκαν να
εφαρμόςουν οι δομζσ τθσ ΡΥΣΥ Ν. Αιγαίου. Τα ηθτιματα αυτά ιταν
Εγκατάςταςθ –αναβάκμιςθ δικτφων όπου απαιτικθκε, ςυντονιςμόσ ενεργειϊν
για τθν απόδοςθ ρόλων χρθςτϊν, εγκατάςταςθ δικτφων, χοριγθςθ εξοπλιςμοφ για τισ
περιπτϊςεισ που δεν υπιρχε, δθμιουργία λογαριαςμοφ χρθςτϊν ςτα ςυςτιματα
κράτθςθσ, δθμιουργία λογικϊν ονομάτων, ςχεδιαςμόσ ιςτοςελίδασ, μορφισ, διάταξθσ
κλπ, ςυντονιςμόσ ενεργειϊν για τον οριςμό χρθςτϊν και αναπλθρωτϊν και τθν
εκπαίδευςι τουσ από τθ ΓΓΡΣΣΔ, προςδιοριςμόσ τθσ διάρκειασ των ραντεβοφ και του
διαςτιματοσ που μεςολαβεί ανάμεςα ςτο αίτθμα και το ραντεβοφ, αποςτολι οδθγιϊν,
εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτισ δομζσ δθμιουργία των ενθμερωτικϊν κειμζνων “Μάκε το
myEFKAlive”, περιγραφι υπθρεςιϊν, ςυχνζσ ερωτιςεισ ΓΓΡΣΔΔ, ςυχνζσ ερωτιςεισ e –
ΕΦΚΑ, αποςτολι οδθγιϊν εγκατάςταςθσ του teams, κωδικϊν, επίλυςθ προβλθμάτων
και παραμετροποίθςθ όπου απαιτικθκε, εκτζλεςθ εικονικϊν ςεναρίων ςε test
περιβάλλον, ανατροφοδότθςθ, διορκϊςεισ, βελτιϊςεισ.
Στθν ιςτοςελίδα του Φορζα δθμιουργικθκε ειδικό πεδίο για το myEFKAlive
Εικόνα 83 με ςτοιχεία μζςα ςε αυτό ςχετικά με τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για
κάκε εργαςία κακϊσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των δομϊν, τθλζφωνα και e mails για
τθν αποςτολι των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν ςτθν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία του
myEFKAlive (Εικόνα 84).
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Εικόνα 83 - Ρεδίο myEFKAlive ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα

Εικόνα 84 - Δικαιολογθτικά

Ραράλλθλα πριν τθν ζναρξθ τθσ Αϋ φάςθσ λειτουργίασ ζπρεπε να γίνει θ μελζτθ
αντικτφπου και να εκδοκεί θ ΚΥΑ (ΦΕΚ 3265/Β/22.07.2021) ςχετικά με τθν
«εξυπθρζτθςθ και παροχι διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ μζςω τθλεδιάςκεψθσ, από
υπθρεςίεσ του e- EΦΚΑ». Στο αρ. 6 τθσ ςχετικισ ΚΥΑ «Αναπροςαρμογι Κεματικϊν
κατθγοριϊν» αναφζρεται ότι με απόφαςθ Διοικθτι του e-EΦΚΑ δφνανται να
αναπροςαρμόηονται ι τροποποιοφνται οι κεματικζσ κατθγορίεσ των παρεχόμενων
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υπθρεςιϊν λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τισ ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ των φυςικϊν
προςϊπων, όςο και των ΡΥΣΥ και των δομϊν χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ. Επίςθσ, ςτθν
ΚΥΑ αντιμετωπίηονται εκτόσ από τα ηθτιματα λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ και
ηθτιματα προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων.
Επίςθσ, διευκρινίςτθκαν ηθτιματα διαχειριςτϊν, χρθςτϊν, επιχειρθςιακϊν
υπευκφνων κλπ. Τζλοσ, εκδόκθκαν και απεςτάλθςαν οδθγίεσ ςτισ δομζσ ςχετικά με τθ
λειτουργία τθσ εφαρμογισ.
Στισ 21.07.21 ξεκίνθςε θ Αϋ φάςθ του myEFKAlive με τθν ζνταξθ όλων των δομϊν
τθσ ΡΥΣΥ Ν. Αιγαίου πλθν τθσ Τοπικισ Διεφκυνςθσ τθσ Κω (που τότε ιταν υποκατάςτθμα
μιςκωτϊν και του ΓΚΑ Ράτμου (τότε ιταν παράρτθμα).
Στισ 04.10.2021 αποφαςίςτθκε θ ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Βϋ Φάςθσ του
myEFKAlive. Ηθτικθκε να υπάρξει προςκικθ τεςςάρων νζων προςφερόμενων
υπθρεςιϊν, ϊςτε ο Φορζασ να παρζχει 16 ςυνολικά μζςω τθσ τθλεδιάςκεψθσ. Ωσ εκ
τοφτου ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Γενικζσ Διευκφνςεισ αποφαςίςτθκε οι νζεσ
υπθρεςίεσ να είναι: Βεβαίωςθ εγγραφισ για μθ μιςκωτοφσ, Βεβαίωςθ χρόνου
αςφάλιςθσ για μθ μιςκωτοφσ, Διεκπεραίωςθ αιτιματοσ για τθν ζκδοςθ Απογραφικοφ
Δελτίου Αγροτϊν, Διεκπεραίωςθ αιτιματοσ για χρόνο αςφάλιςθσ μζςω ΥΔΑΑΒ.
Στθ Βϋ Φάςθ αποφαςίςτθκε να ενταχκοφν οι υπόλοιπεσ δομζσ τθσ ΡΥΣΥ Ν.
Αιγαίου που δεν είχαμε εντάξει ςτθν πρϊτθ φάςθ κακϊσ, θ ΡΥΣΥ Β. Αιγαίου, θ Κζρκυρα
από τθν ΡΥΣΥ Θπείρου και τα νθςιά Ηάκυνκοσ Κεφαλλονιά και Λευκάδα από τθν ΡΥΣΥ Δ.
Ελλάδασ. Θ ζνταξθ νζων υπθρεςιϊν ςιμαινε ότι ζπρεπε να εκδοκεί απόφαςθ Διοικθτι
(ΦΕΚ 4610 Β 6.10.21) ςχετικά με τθν προςκικθ νζων παρεχόμενων υπθρεςιϊν μζςω τθσ
πλατφόρμασ τθλεδιάςκεψθσ φυςικϊν προςϊπων με υπαλλιλουσ του e-ΕΦΚΑ
“myEfka.Live.gov.gr” όπωσ προβλεπόταν από τθν ΚΥΑ. Αντίςτοιχεσ αλλαγζσ ζπρεπε να
γίνουν ςτα ενθμερωτικά κείμενα των site, ςτισ ςυχνζσ ερωτιςεισ κλπ.
Το 2021 ολοκλθρϊκθκε με τθν Γϋ φάςθ θ οποία ξεκίνθςε ςτισ 19.11.21 με τθν
ζνταξθ των νθςιϊν τθσ ΡΥΣΥ Α.Μ.Κ. και των αντίςτοιχων ΤΔ ςτισ οποίεσ ανικαν τα ΓΚΑ,
κακϊσ και των νθςιϊν τθσ ΡΥΣΥ Κεςςαλίασ. Στόχοσ, για το 2021 ιταν να ενταχκεί το
μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ νθςιωτικισ Ελλάδασ ςτο myEFKAlive με ζναρξθ από τισ πιο
απομακρυςμζνεσ και δυςπρόςιτεσ περιοχζσ, ϊςτε να μποροφν οι πολίτεσ να
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εξυπθρετοφνται άμεςα και χωρίσ ταλαιπωρία, ο οποίοσ και επιτεφχκθκε.
Το ζτοσ 2022 ξεκίνθςε με τθν ζναρξθ τθσ Δ’ φάςθσ ςτισ 22.02.22 και τθν ζνταξθ
τθσ Εφβοιασ από τθν ΡΥΣΥ Στερεάσ Ελλάδασ και τισ υπόλοιπεσ δομζσ τθσ ΡΥΣΥ Θπείρου
& Κζρκυρασ. Τον Μάιο του 2022 εντάχκθκαν οι υπόλοιπεσ περιοχζσ τθσ ΡΥΣΥ Δ.
Ελλάδασ, οι ΡΥΣΥ Κριτθσ και Ρελοποννιςου. Μζχρι το τζλοσ του ζτουσ ζχουν
προγραμματιςτεί δφο ακόμα φάςεισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζνταξθσ ςτθν εφαρμογι
όλων των δομϊν του φορζα. Τελευταία κα ενταχκεί θ ΡΥΣΥ Αττικισ με τθν προχπόκεςθ
ότι κα ζχουν επιλυκεί διάφορα επιχειρθςιακά ηθτιματα όπωσ τθσ μετάπτωςθσ των
δεδομζνων.
Στα επόμενα βιματα, προκρίνεται θ εξζταςθ τθσ αναβάκμιςθσ των υπαρχόντων
ςυςτθμάτων κράτθςθσ μζςω τθσ δυνατότθτασ που υπάρχει πλζον για το upload των
δικαιολογθτικϊν, ϊςτε να μθν χρειάηεται οι πολίτεσ να τα αποςτζλλουν μζςω emails και
να μειϊνεται ο φόρτοσ εργαςίασ για τουσ υπαλλιλουσ του Φορζα κακϊσ και θ
προςκικθ επιπλζον εργαςιϊν.
Οι ςκζψεισ για το μζλλον για τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που μασ
προςφζρονται είναι πολλζσ, όλα ωςτόςο, κα εξαρτθκοφν από τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ
από τουσ πολίτεσ.
Θ κζςθ πωσ οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, οι ψθφιακζσ πλατφόρμεσ και θ
τεχνολογία εν γζνει, αποτελοφν προωκθτικι δφναμθ ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία των
Οργανιςμϊν αςκϊντασ καταλυτικό ρόλο ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, ζχει πλζον
αναγνωριςτεί και ιςχυροποιθκεί ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο.
Θ πλιρθσ αξιοποίθςθ του δυναμικοφ του e- ΕΦΚΑ και των ςφγχρονων μεκόδων
εξυπθρζτθςθσ που επικεντρϊνονται ςτον άνκρωπο ζχουν τισ ρίηεσ τουσ ςτθν ίδια τθν
κοινωνία. Ζτςι, ςθματοδοτοφνται και ενεργοποιοφνται όλα τα ςτοιχεία, μεταδίδονται
αξίεσ, ενιςχφεται θ κοινωνικι ςυνοχι, δθμιουργοφνται ςυςχετιςμοί με τθν κοινωνικι
ιςότθτα, τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν κοινωνικι προςταςία. Μόνο μζςα από μια
τζτοια αντίλθψθ ο e-ΕΦΚΑ μπορεί να μεταςχθματιςτεί και επιβιϊςει.
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26 Συντομογραφίεσ & Ακρωνφμια
Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
Ε.Μ.Επ.

Εκνικό Μθτρϊο Επικοινωνίασ

Κ.Σ.Θ.Δ.Ε. Κεντρικό Σφςτθμα Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ Εγγράφων
Ψ.Ρ.

Ψθφιακό Ριςτοποιθτικό

ΤΡΕ

Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν

ΕΕ

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ

ΛoT

Internet of Things

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information

ΒΨΜ

Βίβλοσ Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ

ΕΡΔ

Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ

ΚΕΡ

Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν

ΑΕΡ

Ακακάριςτο Εκνικό Ρροϊόν

ΟΟΣΑ

Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ &Ανάπτυξθσ

ΑΡΕ

Αςφαλιςτικζσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ

ΡΥΣΥ

Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ Συντονιςμοφ & Υποςτιριξθσ

ΤΔ

Τοπικζσ Διευκφνςεισ

ΓΚΑ

Γραφεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ

e-ΕΦΚΑ

Θλεκτρονικόσ Εκνικόσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ

SEDs

Structured Electronic Documents

DESI

Digital Economy and Society Index
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I.

Θεςμικό – Κανονιςτικό Ρλαίςιο
1. Νόμοσ

4704/2020

«Επιτάχυνςθ

και

απλοφςτευςθ

τθσ

ενίςχυςθσ

οπτικοαουςτικϊν ζργων, ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’/133)
2. Ρ.Δ. 40/2020 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ» (ΦΕΚ
85/Α’)
3. Αιτιολογικι

ζκκεςθ

του

Νόμου

4727/2020 Ψθφιακι

Διακυβζρνθςθ

(Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο
Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ
4. Νόμοσ 4727/2020 Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ
(ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ Α’ 184/23.9.2020)
5. Υπ’ αρικμ. 38428 ΕΞ 2021 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ B 5231/11.11.2021), με
κζμα «Κανόνεσ για τθν παροχι ψθφιακϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν».
6. Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ Αρικμ. 32256 ΕΞ 2021, ΦΕΚ 4651/Β/8-10-2021
«Διαδικαςία επικφρωςθσ τθσ εκτφπωςθσ θλεκτρονικϊν δθμόςιων και
θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων και νομικι ιςχφσ»
7. Εγκφκλιοσ ««Επείγουςεσ οδθγίεσ για τθ εφαρμογι των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν
θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ και εξουςιοδότθςθσ ςτθν Ενιαία Ψθφιακι
Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr)», ΑΔΑ Ω7ΗΨ46ΜΤΛΡ-ΥΦ, 23.03.2020
8. Εγκφκλιοσ «“Ψθφιακι Βεβαίωςθ Εγγράφου” και “Ψθφιακι Βεβαίωςθ
Λδιωτικοφ Συμφωνθτικοφ”», από το Υπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ,
ΑΔΑ: 6Ν3546ΜΤΛΡ-Δ0Υ, 19.11.2021
9. Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 910/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 23θσ Λουλίου 2014, ςχετικά με τθν θλεκτρονικι
ταυτοποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ εμπιςτοςφνθσ για τισ θλεκτρονικζσ
ςυναλλαγζσ ςτθν εςωτερικι αγορά και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ
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1999/93/ΕΚ,

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EL
10. Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2015/1502 τθσ Ε.Ε. τθσ 8θσ Σεπτεμβρίου 2015,
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1502&from=EL
11. Υπουργικι Απόφαςθ Αρικμ. 245 ΕΞ 2022/5.1.2022 «Ζναρξθ λειτουργίασ τθσ
Αρχισ Ριςτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΑΡΕΔ)» ( ΦΕΚ B4/12.01.2022)
12. Υπουργικι Απόφαςθ 31368 ΕΞ 2020/ 09-11-2020 «Οριςμόσ τθσ Αρχισ
Εγγραφισ και των εντεταλμζνων εκπροςϊπων αυτισ για τθν παροχι
υπθρεςιϊν

ταυτοποίθςθσ

ςε

εγκεκριμζνουσ

παρόχουσ

υπθρεςιϊν

εμπιςτοςφνθσ, προσ τον ςκοπό τθσ ζκδοςθσ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
θλεκτρονικισ υπογραφισ για τθν υλοποίθςθ του Κεντρικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ Εγγράφων, τθσ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν
ταυτοποίθςθσ και των ρόλων ςτελεχϊν των φορζων του δθμόςιου τομζα για
τθν παροχι των ανωτζρω υπθρεςιϊν» (ΦΕΚ Β 4941/2020).
13. Εγκφκλιοσ του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με αρ. πρωτ. 32141 ΕΞ
2020/ 13-11-2020 με κζμα «Διάκεςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
θλεκτρονικισ

υπογραφισ

ςτο

πλαίςιο

υλοποίθςθσ

του

Κεντρικοφ

Συςτιματοσ Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ Εγγράφων» (ΑΔΑ 6ΡΟ746ΜΤΛΡ-Φ7Κ)
14. Υπουργικι Απόφαςθ 46285 ΕΞ 2021/31.12.2021 «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ.
31368/9.11.2020 απόφαςθσ του Υπουργοφ Επικρατείασ “Οριςμόσ τθσ Αρχισ
Εγγραφισ και των εντεταλμζνων εκπροςϊπων αυτισ για τθν παροχι
υπθρεςιϊν

ταυτοποίθςθσ

ςε

εγκεκριμζνουσ

παρόχουσ

υπθρεςιϊν

εμπιςτοςφνθσ, προσ τον ςκοπό τθσ ζκδοςθσ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
θλεκτρονικισ υπογραφισ για τθν υλοποίθςθ του Κεντρικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ Εγγράφων, τθσ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν
ταυτοποίθςθσ και των ρόλων ςτελεχϊν των φορζων του δθμόςιου τομζα για
τθν παροχι των ανωτζρω υπθρεςιϊν” (Βϋ 4941)» (B’71)
15. Υπουργικι

Απόφαςθ

Αρικμ.

243

ΕΞ

2022/5.1.2022

«Κανονιςμόσ

Ριςτοποίθςθσ τθσ Αρχισ Ριςτοποίθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΑΡΕΔ)» (
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ΦΕΚ B4/12.01.2022)
16. Υπουργικι Απόφαςθ 21145 ΕΞ 2022 «Λειτουργία του Κεντρικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικισ Διακίνθςθσ Εγγράφων (Κ.Σ.Θ.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ B’ 2764/2022).
17. Υπουργικι

Απόφαςθ 52108

«Εξυπθρζτθςθ

και

παροχι

διοικθτικισ

πλθροφόρθςθσ μζςω τθλεδιάςκεψθσ, από υπθρεςίεσ του e-EΦΚA"(ΦΕΚ
3265 Βϋ 22.07.2021)
18. Υπουργικι Απόφαςθ ΥΨθΔ 29810 ΕΞ 2020 23/10/2020 «Διαδικαςία
αυκεντικοποίθςθσ υπαλλιλων του δθμοςίου τομζα ςε ψθφιακζσ δθμόςιεσ
υπθρεςίεσ» (ΦΕΚ Β' 4798/2020).
19. Θ με αρ. 6810 ΕΞ 2021 Απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ
και του Υπουργοφ Επικρατείασ με κζμα «Λειτουργία Εκνικοφ Μθτρϊου
Επικοινωνίασ (ΦΕΚ 988/Β/12-03-2021) Εγκφκλιοσ αρικ. ΔΛΣΚΡΟ/Φ.15/οικ.
6178/21.3.2006, με κζμα «βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και
επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων από υπαλλιλουσ των ΚΕΡ».
20. Ν. 4808/2021 (ΦΕΚ A 101/19.06.21) Για τθν Ρροςταςία τθσ Εργαςίασ Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ «Επικεϊρθςθ Εργαςίασ» - Κφρωςθ τθσ
Σφμβαςθσ 190 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ για τθν εξάλειψθ τθσ βίασ
και παρενόχλθςθσ ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ - Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ 187 τθσ
Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ για τo Ρλαίςιο Ρροϊκθςθσ τθσ Αςφάλειασ
και τθσ Υγείασ ςτθν Εργαςία - Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1158 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20ισ Λουνίου 2019 για
τθν ιςορροπία μεταξφ τθσ επαγγελματικισ και τθσ ιδιωτικισ ηωισ, άλλεσ
διατάξεισ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων και λοιπζσ
επείγουςεσ ρυκμίςεισ.
21. Υ.Α. 120301

ΕΞ 2021,

Βίβλοσ Ψθφιακοφ

Μεταςχθματιςμοφ (ΦΕΚ

2894/Β/05.07.21)
22. Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43 28.02.2020) Αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ και
ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (eΕ.Φ.Κ.Α.) και άλλεσ διατάξεισ
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23. Ρ.Δ.8/2019 (ΦΕΚ 8 Α 184/23.09.2019) Οργανιςμόσ Θλεκτρονικοφ Εκνικοφ
Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ: e-Ε.Φ.Κ.Α.
24. Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019) υκμίςεισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν,
διατάξεισ για τθν ψθφιακι διακυβζρνθςθ, ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ και
άλλα επείγοντα ηθτιματα
25. Ν 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ
ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)
2019/1024) - Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972) και άλλεσ διατάξεισ
26. Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α/ 12.05.2016) Ενιαίο Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλειασ
− Μεταρρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ − ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ − υκμίςεισ
φορολογίασ ειςοδιματοσ και τυχερϊν παιγνίων και άλλεσ διατάξεισ
27. ΚΥΑ Αρικμ. οικ. 52108/2021 (ΦΕΚ 3265 Β/22-7-2021). Εξυπθρζτθςθ και
παροχι διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ μζςω τθλεδιάςκεψθσ, από υπθρεςίεσ
του e-ΕΦΚΑ.
28. Απόφαςθ Διοικθτι Αρικμ. 377423/2021 (ΦΕΚ 4610/Β/6-10-2021) Ρροςκικθ
νζων παρεχόμενων υπθρεςιϊν μζςω τθσ πλατφόρμασ τθλεδιάςκεψθσ
φυςικϊν προςϊπων με υπαλλιλουσ του e-ΕΦΚΑ "myEfka.Live. gov.gr".

II.

Οδθγοί Σχεδίαςθσ και Υλοποίθςθσ Υπθρεςιϊν Ενιαίασ Ψθφιακισ Ρφλθσ
1. Τρόποσ Ραρουςίαςθσ Υπθρεςίασ - Συνοπτικόσ οδθγόσ παρουςίαςθσ μιασ
υπθρεςίασ ςτθν Ρφλθ gov.gr (Διακζςιμο ςτο https://foreis.services.gov.gr/)
2. Οδθγόσ Συγγραφισ Ρεριεχομζνου - Αναλυτικόσ οδθγόσ ςυγγραφισ
περιεχομζνου ϊςτε αυτό να είναι ςαφζσ, περιεκτικό, χριςιμο και φιλικό
προσ τον πολίτθ (Διακζςιμο ςτο https://foreis.services.gov.gr/)
3. Oδθγόσ Χριςθσ Λογοτφπου - Ο οδθγόσ χριςθσ του ςιματοσ “govgr” είναι
ζνα εργαλείο που βοθκάει ςτθν κατανόθςθ τθσ οπτικισ και επικοινωνιακισ
του ταυτότθτασ (Διακζςιμο ςτο https://foreis.services.gov.gr/)
4. Oδθγόσ Σχεδίαςθσ Υπθρεςιϊν - Ο οδθγόσ ςχεδίαςθσ υπθρεςιϊν ζχει
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δθμιουργθκεί ϊςτε να βοθκιςει τουσ Φορείσ να δθμιουργιςουν μια νζα
υπθρεςία

ςυνεπι

ςτα

πρότυπα

του

GOV.GR.

(Διακζςιμο

ςτο

https://foreis.services.gov.gr/)
5. Bootstrap Theme Kit - Κϊδικασ για τθν γριγορθ ανάπτυξθ μιασ ιςτοςελίδασ
για

το

gov.gr

με

τθ

χριςθ

του

Bootstrap

(Διακζςιμο

ςτο

https://foreis.services.gov.gr/)

III.

Εγχειρίδια Χριςθσ
1. Εγχειρίδιο ζκδοςθσ Ψθφιακοφ Ριςτοποιθτικοφ Θλεκτρονικισ Υπογραφισ ςτο
περιβάλλον τθσ αναβακμιςμζνθσ ΑΡΕΔ (Διακζςιμο ςτο aped.gov.gr/)
2. Εγχειρίδιο ανάκλθςθσ Ψθφιακοφ Ριςτοποιθτικοφ Θλεκτρονικισ Υπογραφισ
ςτο περιβάλλον τθσ αναβακμιςμζνθσ ΑΡΕΔ (Διακζςιμο ςτο aped.gov.gr/)
3. Χριςθ εργαλείου Adobe Acrobat Reader (DC ι XI) για τθν προςκικθ
Ψθφιακισ Υπογραφισ ςε Aρχεία PDF (Διακζςιμο ςτο aped.gov.gr/)
4. Εγχειρίδιο χριςθσ τθσ Ελλθνικισ ζκδοςθσ τθσ εφαρμογισ Ψθφιακισ
Υπογραφισ

websign

https://support.mindigital-shde.gr/wp-

content/uploads/2020/11/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%8
2%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82_
v1.3.pdf
5. Εγχειρίδιο χριςθσ για τισ εφαρμογζσ ΣΘΔΕ-Φ https://support.mindigitalshde.gr/wpcontent/uploads/2022/06/%CE%A3%CE%97%CE%94%CE%95%CE%A6_%CE%
95%CE%93%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%99%CE%
9F_%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-v5.8_draft4.pdf
6. myEFKAlive: Τι μπορείτε να κάνετε ςτθν «Εξυπθρζτθςθ με τθλεδιάςκεψθ από
τον e-ΕΦΚΑ» https://www.gsis.gr/ti-mporeite-na-kanete-stin-exypiretisi-metilediaskepsi-apo-ton-e-ΕΦΚΑ
7. https://www.gsis.gr/sites/default/files/myKEPlive/odigiesXrisis.pdf
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8. myEFKAlive: Εγχειρίδιο Χριςθσ του myEFKAlive από τον πολίτθ
9. https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-10/myEFKAlive--usermanual.pdf
10. myEFKAlive: Συχνζσ ερωτιςεισ: https://www.gsis.gr/faqs-myefkalive
11. Κωδικοί

Δθμόςιασ

Διοίκθςθσ:

Εγχειρίδιο

χριςθσ

για

υπαλλιλουσ

https://www.gsis.gr/sites/default/files/2021-10/25-102021_EX_PublicAdministrationCodesForEmployees.pdf
12. Κωδικοί

Δθμόςιασ

Διοίκθςθσ:

Οδθγίεσ

προσ

φορείσ

https://www.gsis.gr/sites/default/files/2020-10/29-102020%20%20%20%20%CE%95%CE%A7%20%20%CE%9A%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF%20%CE%94
%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CE%94%CE
%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%B3
%CE%B9%CE%B1%20%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82.pdf
13. Εκνικό Μθτρϊο Επικοινωνίασ Ρολιτϊν: Εγχειρίδιο χριςθσ για τον πολίτθ:
https://www.gsis.gr/sites/default/files/emep/NNC_stepbystep_images.pdf
14. Εκνικό

Μθτρϊο

Επικοινωνίασ

Ρολιτϊν:

Συχνζσ

ερωτιςεισ:

https://www.gsis.gr/node/644/

IV.

Ιςτοςελίδεσ:
1. Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ - https://www.gov.gr/
2. Λςτότοποσ Γ.Γ.Ρ.Σ.Δ.Δ. www.gsis.gr
3. Επαλικευςθ

εγγράφων

Ενιαίασ

Ψθφιακισ

Ρφλθσ

https://docs.gov.gr/validate/
4. Επιμορφωτικι Ρφλθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν https://howto.gov.gr/
5. Ψθφιακι ζγγραφα gov.gr - https://docs.gov.gr/
6. Λςτότοποσ Κ.Σ.Θ.Δ.Ε. https://support.mindigital-shde.gr/

myEFKAlive

Σελίδα 255 από 258

-

7. Αρχι Ριςτοποίθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΑΡΕΔ) https://aped.gov.gr
8. Αρχι

Ριςτοποίθςθσ

Ελλθνικοφ

Δθμοςίου

(ΑΡΕΔ)

–

Αποκετιριο

https://pki.aped.gov.gr/repository/gr/
9. Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων – Θλεκτρονικζσ
Υπογραφζσ:
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/D
igitalSignatures.
10. Ευρωπαϊκι Λίςτα Εγκεκριμζνων Ραρόχων Υπθρεςιϊν Εμπιςτοςφνθσ EU Trust
Services

Dashboard

-

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-

browser/#/screen/home
11. MyEFKAlive: https://myEFKA.Live.gov.gr
12. Εκνικό Μθτρϊο Επικοινωνίασ Ρολιτϊν: https://notify.gov.gr
13. http://edu-gate.minedu.gov.gr
14. https://el.wikipedia.org/wiki/Ransomware
15. https://el.wikipedia.org
16. https://www.iefimerida.gr/ellada/ti-einai-ilektroniko-psarema-i-alliosphishing-7-tehnikes
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