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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 το διαδίκτυο αποτέλεσε μια νέα 

σπουδαία καινοτομία και ανακάλυψη. Οδήγησε στη μετάβαση της 

κοινωνίας, αλλά και της οικονομίας προς μια νέα ψηφιακή πραγματικότητα. 

Ο μέχρι τότε παραδοσιακός τρόπος συναλλαγής των ανθρώπων και των 

επιχειρήσεων – δημόσιων ή και ιδιωτικών -  άλλαξε ριζικά σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η μετάβαση από το συμβατικό στο ψηφιακό περιβάλλον 

επιτεύχθηκε μέσα από τη διαδικασία της ψηφιοποίησης. Πολλά είναι τα 

πλεονεκτήματα αυτής της διαδικασίας τόσο σε ατομικό και εταιρικό 

επίπεδο όσο και σε κρατικό και βέβαια παγκόσμιο επίπεδο. 

Ιδιαίτερα η ψηφιοποίηση εγγράφων φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

τόσο για τους πολίτες, οι οποίοι βρίσκουν άμεσα την εκάστοτε πληροφορία, 

όσο και για τους αρμόδιους φορείς οι οποίοι την παρέχουν. Η διαδικασία 

ωστόσο για να είναι επιτυχημένη απαιτείται αρχικά πολύ καλός σχεδιασμός, 

και έπειτα κατάλληλη υποδομή σε υλικό και λογισμικό και ένα περιβάλλον 

με κατάλληλο εξοπλισμό για τη διαδικασία της καθαυτού ψηφιοποίησης.  

 
 
  

Λέξεις – Κλειδιά 

Ψηφιοποίηση εγγράφων, κατάλληλο υλικό, ελληνική πραγματικότητα, 

τοπική αυτοδιοίκηση  
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ABSTRACT 

In the mid of 90s the internet was a great new innovation and discovery. 

It led the transition of society and the economy to a new digital reality. The 

hitherto traditional way of trading of people and businesses - public or 

private - has changed dramatically worldwide. The transition from 

conventional to digital environment achieved through the process of 

digitization. Many are the advantages of this process both individual and 

corporate level and at the state and indeed globally. 

Particularly digitizing documents appears to be particularly useful for 

citizens, who immediately find the relevant information, and for the relevant 

operators, who provide it. The process, however, to be successful initially 

required great design, then appropriate infrastructure hardware and 

software, and an environment with proper equipment for the process of 

digitization itself. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ψηφιοποίηση είναι σήμερα καθοριστικός παράγοντας για την 

επιβίωση και την ενίσχυση της Ιστορίας, του Πολιτισμού, της Επιστήμης 

και όλων των στοιχείων που καθορίζουν την καλούμενη συλλογική και 

εξελισσόμενη μνήμη των διαφόρων κοινωνιών, εθνοτήτων, λαών. Είναι 

επίσης καθοριστική και για την οικονομική ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, η 

ψηφιοποίηση είναι ένα μέσο για την επιτυχή προώθηση σημαντικών 

στόχων. Είναι πολύ σημαντική η διατήρηση της πολύτιμης πληροφορίας 

που περιέχουν οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα έργα τέχνης, τα βιβλία, οι 

εφημερίδες, τα σχέδια, οι χάρτες, οι αφίσες, τα χειρόγραφα, τα 

κινηματογραφικά έργα. Μερικά από τα προαναφερόμενα αντικείμενα 

καταστρέφονται από τη φθορά του χρόνου ή από κάποιο συμβάν και άλλα 

αλλοιώνονται. Άυλα πολιτιστικά αγαθά, όπως παραδόσεις και μύθοι, 

σβήνουν στο πέρασμα του χρόνου. 

Εδώ εντοπίζεται και η σημαντικότητα στην διαδικασία της 

ψηφιοποίηση καθώς δημιουργεί ψηφιακά υποκατάστατα των υλικών και 

άυλων αγαθών, περισώζοντας την πολύτιμη πληροφορία που περιέχουν. Η 

ενίσχυση του ρόλου που έχει το πολιτιστικό αγαθό, αφού η αντίστοιχη 

πληροφορία μπορεί να ανευρεθεί πιο εύκολα και συνδυασμένα από 

διαφορετικές πηγές και να είναι διαθέσιμη για την έρευνα, τη μελέτη και 

την εκπαίδευση. Και πάντα διαθέσιμη για το κοινό από οποιονδήποτε, 

δημόσιο φορέα και υπηρεσία, όπως το αρχείο μιας πολεοδομίας και 

περιφερειακής ενότητας (ΠΕ), ενός δήμου, ενός κέντρου εξυπηρέτησης 

πολιτών (ΚΕΠ), ενός δημοτολογίου και ληξιαρχείου, μιας κεντρικής 

βιβλιοθήκης. 

Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής διατριβής είναι η ανάλυση της 

έννοιας και της διαδικασίας της ψηφιοποίησης των εγγράφων και η 

εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα και δη στην τοπική 

αυτοδιοίκηση. Η σύγκριση με αντίστοιχες πρακτικές σε άλλα ευρωπαϊκά 
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κράτη είναι απαραίτητη και χρηστική. Καθώς και η δημιουργία και διανομή 

ενός ερωτηματολογίου σχετικό με την ψηφιοποίηση των εγγράφων, τον 

ρόλο που παίζει στις καθημερινές συνδιαλλαγές πολιτών και δημόσιων – 

τοπικών φορέων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής θα γίνει αναφορά στην 

έννοια της ψηφιοποίησης καθώς και στα υλικά και τις διαδικασίες 

υλοποίησής της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στην 

ψηφιοποίηση των εγγράφων καθώς και οι συνέπειες, με παραδείγματα από 

την τοπική αυτοδιοίκηση και βέβαια θα γίνει σύγκριση με αντίστοιχες 

διαδικασίες στην Ευρώπη. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο ερωτηματολόγιο που 

δημιουργήθηκε, στα αποτελέσματα που προέκυψαν και η ανάλυση και 

παρουσίαση τους με διαγράμματα. Θα γίνει αναφορά στην στατιστική 

ανάλυση και επεξεργασία, η οποία και πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

των προγραμμάτων EXCEL και SPSS. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στα γενικά συμπεράσματα 

σχετικά με την ψηφιοποίηση των εγγράφων και στα ειδικά τα οποία και 

προκύπτουν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στο ερωτηματολόγιο 

καθώς και θα αναφερθούν κάποιες προτεινόμενες δράσεις.  

Τέλος αναφέρονται και οι απαραίτητες Βιβλιογραφικές αναφορές 

καθώς και το Παράρτημα με το Ερωτηματολόγιο. 
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2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ως ψηφιοποίηση ονομάζεται η διαδικασία μετατροπής ενός εγγράφου, 

ενός κειμένου, μιας εικόνας, ενός αντικειμένου ή σήματος από αναλογική 

μορφή σε ψηφιακή (http://el.wikipedia.org/ Ψηφιοποίηση). Σύμφωνα με το 

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων του 

Πανεπιστημίου Πατρών, ως διαδικασία ψηφιοποίησης, αναφέρεται η 

σάρωση, η ψηφιακή φωτογράφηση και γενικά η ψηφιακή αποτύπωση των 

πρωτοτύπων σε συνδυασμό με την επεξεργασία που μπορεί να υποστούν 

και τον έλεγχο ποιότητας του ψηφιακού αντιγράφου. Επιπλέον στην έννοια 

της ψηφιοποίησης αναφέρεται και η ψηφιοποίηση τρισδιάστατων 

αντικειμένων, κινούμενης εικόνας και ήχου τα όποια όμως αποτελούν 

θέματα  εξειδικευμένων αντίστοιχων μελετών. 

Ένας σημαντικός στόχος κάθε έργου ψηφιοποίησης είναι η προστασία 

και η διασφάλιση της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο που έχει 

δημιουργηθεί. Για την εκπλήρωσή του είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση 

προβλημάτων, όπως οι απαρχαιωμένοι τύποι αρχείων και τα απαρχαιωμένα 

αποθηκευτικά μέσα. Το ψηφιακό περιεχόμενο, όμως, κινδυνεύει και από 

φυσικές καταστροφές, περιβαλλοντικούς παράγοντες και ανθρώπινες 

παρεμβάσεις.  

Η μακροπρόθεσμη διατήρηση του ψηφιακού αντιγράφου και των 

μεταδεδομένων του αποτρέπει την επανάληψη της ψηφιοποίησης, άρα 

συμβάλλει στην προστασία των ευαίσθητων πρωτοτύπων και στην αποφυγή 

επένδυσης επιπλέον χρημάτων και χρόνου για τον ίδιο σκοπό. Το θέμα αυτό 

απασχολεί τόσο κρατικούς φορείς όσο και την διεθνή κοινότητα. Επιπλέον 

η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε περιεχομένου συνεπάγεται την πρόνοια για 

τη διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού του. Για 
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περιεχόμενο το οποίο δε δεσμεύεται από πνευματικά δικαιώματα, για 

παράδειγμα πολύ παλιά βιβλία και εφημερίδες, τα πράγματα 

χαρακτηρίζονται ως "εύκολα". Ωστόσο, αρκετοί πολιτιστικοί οργανισμοί 

αποκομίζουν οφέλη από την πώληση αντικειμένων των συλλογών τους, με 

αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα πνευματικά δικαιώματα. 

Επίσης, όταν τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους, το 

περιεχόμενο μπορεί να ψηφιοποιηθεί μόνο με την έγκρισή τους. 

Επιπλέον καλό είναι να αναφερθούν και να αποσαφηνιστούν οι 

παρακάτω έννοιες: 

 Πρωτότυπο Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο 

Είναι κάθε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο, το οποίο φέρει την 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του οργάνου έκδοσης του εγγράφου. 

 Ηλεκτρονικός Φάκελος 

Είναι το σύνολο των εγγράφων και των δεδομένων που έχουν 

συγκροτηθεί οργανικά είτε από τους χρήστες του ηλεκτρονικού αρχείου για 

την εποπτεία ή τη διαχείριση μίας υπόθεσης είτε με έλλογη ομαδοποίηση 

κατά την ταξινόμηση.   

 Μεταδεδομένα 

Ως μεταδιδόμενα αναφέρονται τα σύνολα της δομημένης πληροφορίας 

που περιγράφουν και χαρακτηρίζουν ηλεκτρονικά έγγραφα, ηλεκτρονικούς 

φακέλους και ηλεκτρονικά αρχεία και επιτρέπουν την ταύτιση, διαχείριση,  

αναζήτηση, ανάκτηση, πρόσβαση και επιβεβαίωση της γνησιότητάς τους 

από ανθρώπους ή συστήματα. 

 Κανόνες διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων 

Οι κανόνες διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων αφορούν: 

α) στο τρόπο οργάνωσης και ευρετηρίασης ενός αρχείου, β) στο τρόπο 

ταξινόμησης των εγγράφων σε ένα αρχείο, γ) στις ενέργειες που 
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εκτελούνται στα αντικείμενα ενός ηλεκτρονικού αρχείου, όπως έγγραφα, 

φάκελοι και δεδομένα καθώς και δ) στο καθορισμό των δικαιωμάτων 

πρόσβαση και ενεργειών των χρηστών στα αντικείμενα του ηλεκτρονικού 

αρχείου. 

 Χρήστης 

Είναι οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα πρόσβασης στο πλαίσιο της άσκησης 

των καθηκόντων του στο σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης 

καλύπτοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις αυθεντικοποίησης.  

 Ταξινόμηση 

Χαρακτηρίζεται η συστηματική ταύτιση και τοποθέτηση των 

ηλεκτρονικών φακέλων και εγγράφων σε κατηγορίες σύμφωνα με λογικά 

δομημένες συμβάσεις, μεθόδους και κανόνες που ορίζονται από τις 

λειτουργίες και αρμοδιότητες που εκτελούνται από τους φορείς (Σχέδιο του 

Προεδρικού Διατάγματος «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό 

Αρχείο») 1. 

1.2 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Η διαδικασία ψηφιοποίησης διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η 

ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τη σάρωση (scanning) Εγγράφων ή μόνο την 

καταχώρηση των Μεταδεδομένων των Εγγράφων. Στην περίπτωση όπου 

περιλαμβάνει μόνο καταχώρηση των Μεταδεδομένων των Εγγράφων, το 

στάδιο "Σάρωση Εγγράφων Φακέλου" δεν εκτελείται. Η σάρωση Εγγράφων 

Φακέλου αφορά μόνο στις θεματικές ενότητες για τις οποίες έχει επιλεγεί 

ψηφιοποίηση που περιλαμβάνει τη σάρωση (scanning) εγγράφων. Ο  

Συντονιστής παραλαμβάνει από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου ένα 
                                                             
1 Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Μανούσος Βολουδάκης υπέγραψε το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος 
«Ψηφιοποίηση Εγγράφων και Ηλεκτρονικό Αρχείο», το οποίο στη συνέχεια 
αποστέλλεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για έλεγχο πριν την τελική 
υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αθήνα, 7 Μαϊου 2013. 
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αριθμό Φακέλων, μέρος του οποίου παραδίδει στον Ψηφιοποιητή. Ο 

Ψηφιοποιητής για κάθε ένα Φάκελο που έχει παραλάβει εκτελεί τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 Ανοίγει τον Φάκελο και επιλέγει το Έγγραφο προς 

ψηφιοποίηση. Εάν το έγγραφο εμφανίζει την ένδειξη «ΑΔΑ» 

(που σημαίνει ότι το Έγγραφο έχει αναρτηθεί στο «Διαύγεια»), 

τότε το έγγραφο δεν σαρώνεται. Εάν το έγγραφο υπάρχει ήδη σε 

ψηφιακή μορφή και φέρει κατάλληλη ένδειξη ως 

υπογεγραμμένο, τότε ο Διαχειριστής μεριμνά ώστε το 

αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο να βρίσκεται στον Κατάλογο 

Ψηφιοποιημένων Εγγράφων του Σταθμού Εργασίας, να είναι σε 

μορφή Adobe Acrobat (.pdf) και να περιλαμβάνει το σύνολο 

των σελίδων που το απαρτίζουν. Σε άλλη περίπτωση, και 

εφόσον κρίνεται σκόπιμη η σάρωση του Εγγράφου, ο 

Ψηφιοποιητής: 

 Προχωρά στην σάρωση (scanning) του Εγγράφου με τη χρήση 

του σαρωτή που είναι συνδεδεμένος με τον Η/Υ του Σταθμού 

Εργασίας του. Σε περίπτωση που ο σαρωτής είναι κοινόχρηστος 

(π.χ. πολυμηχάνημα), τότε ο Ψηφιοποιητής ή ο Συντονιστής 

μεριμνά ώστε τα σχετικά ψηφιακά αρχεία να μεταφερθούν στον 

Κατάλογο Ψηφιοποιημένων Εγγράφων του Σταθμού Εργασίας 

του (π.χ. με τη χρήση usb memory stick). 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το ψηφιακό αρχείο που θα 

προκύψει θα πρέπει να έχει μορφή Adobe Acrobat (.pdf) και να 

περιλαμβάνει το σύνολο των σελίδων που απαρτίζουν το έγγραφο. Η 

παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την εξάντληση των προς 

ψηφιοποίηση Εγγράφων του Φακέλου. 
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Στο τέλος επανατοποθετεί στον Φάκελο τα πρωτότυπα έγγραφα και 

προχωρά στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας που αφορά στην απόδοση 

Ταυτότητας στο Έγγραφο (Ψηφιοποίηση δεδομένων στους 325 δήμους, IV 

Κεφάλαιο, Φεβρουάριος 2014). 

Γενικά κατά την διαδικασία ψηφιοποίησης εγγράφων κάθε 

προϊστάμενος οργανικής μονάδας που τηρεί αρχείο, ορίζει έναν ή 

περισσότερους υπαλλήλους από κάθε τμήμα για τη συλλογή των έντυπων 

εγγράφων που θα ψηφιοποιηθούν. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι επικαιροποιούν 

και ψηφιοποιούν τον έντυπο  πίνακα περιεχομένων του φακέλου εφόσον 

αυτός υπάρχει, ψηφιοποιούν όλα τα έντυπα έγγραφα του φακέλου 

υπογράφουν με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή όλα τα ψηφιοποιημένα 

αρχεία, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές των άρθρων 3 και 4 της υπ’ 

αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (Β΄1317) όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, 

αρχειοθετούν τα ψηφιοποιημένα έγγραφα προσθέτοντας τα απαραίτητα 

μεταδεδομένα με βάση το σύστημα ταξινόμησης τους, ελέγχουν την 

πληρότητα του ψηφιοποιημένου ηλεκτρονικού φακέλου 

αντιπαραβάλλοντας τα ψηφιοποιημένα έγγραφα με τα έντυπα έγγραφα2. 

1.2.1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Η μεταχείριση των πρωτοτύπων της διαδικασίας ψηφιοποίησης μπορεί 

να θεωρηθεί προφανής, ωστόσο η σημασία του είναι τόσο μεγάλη, ώστε να 

καθίσταται αναπόφευκτη η αναφορά σε αυτό, αφού σε πολλά από τα έργα 

ψηφιοποίησης υπάρχουν αντικείμενα τα οποία είναι σπάνια ή εύθραυστα. 

Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι θα ελαχιστοποιηθούν 

                                                             
2 Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και 
Ηλεκτρονικό Αρχείο», Άρθρο 10. 
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οι αρνητικές συνέπειες από την ψηφιοποίησή τους. Πολύτιμη βοήθεια σε 

αυτό το στάδιο μπορούν να προσφέρουν οι ειδικοί που είναι υπεύθυνοι για 

το περιεχόμενο, οι οποίοι καλό είναι να μπορούν να συνεργάζονται με την 

ομάδα που έχει αναλάβει την ψηφιοποίηση (Ψηφιοποίηση, Καλές 

Πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες). 

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα οργανώνονται και ταξινομούνται σε συναφείς 

ομάδες από τους φορείς που τα τηρούν με βάση τις λειτουργίες και τις 

δραστηριότητές του εκάστοτε φορέα με σκοπό τη βέλτιστη πρόσβαση, 

ανάκτηση, διαχείριση και τελική διάθεση αυτών. Μια ομάδα ηλεκτρονικών 

εγγράφων όταν σχετίζεται με την ίδια οργανωτική δομή ή την ίδια 

λειτουργία ή την ίδια δραστηριότητα, δύναται να ταξινομείται στην ίδια 

θεματική ενότητα ή φάκελο υπόθεσης και με τρόπο που θα διασφαλίζεται η 

χρονική αλληλουχία και συσχέτιση των εγγράφων, καθώς και η 

ακεραιότητα του περιεχομένου τους. 

Κάθε ηλεκτρονικό έγγραφο που αρχειοθετείται σε ηλεκτρονικό φάκελο 

αυτόματα αποκτά τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά του φακέλου που 

ανήκει. Εφόσον δεν έχει οριστεί κάτι διαφορετικό οι χρήστες αποκτούν στο 

ηλεκτρονικό έγγραφο τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης και ενεργειών που 

έχουν για τον ηλεκτρονικό φάκελο. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα εντός του 

ίδιου φακέλου δύναται να είναι διαβαθμισμένα με διαφορετικό βαθμό 

ασφάλειας και ως εκ τούτου η πρόσβαση σε αυτά να διέπεται από 

διαφορετικούς κανόνες. 

Οι κανόνες διαχείρισης του παρόντος δύναται να εξειδικεύονται από 

του φορείς για την κάλυψη ειδικών αναγκών διασφαλίζοντας τη δυνατότητα 

συνεργασίας μεταξύ συστημάτων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. Τα 

ηλεκτρονικά έγγραφα προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

άρθρου 5 του Ν.2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει, διακρίνονται σε διοικητικά 

έγγραφα και ιδιωτικά έγγραφα. Τα διαβαθμισμένα ηλεκτρονικά έγγραφα 

χαρακτηρίζονται με βάση τη απόφαση 2011/292/ΕΕ όπως ισχύει, ως άκρως 
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απόρρητα (Top Secret), απόρρητα (Secret), εμπιστευτικά (Confidential) και 

περιορισμένης χρήσης.  

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εμπεριέχουν ευαίσθητα δεδομένα με 

βάση το άρθρο 2 του ν. 2472/1997 ή δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

χαρακτηρίζονται αντίστοιχα. Το περιεχόμενο, η δομή και τα μεταδεδομένα 

των ηλεκτρονικών εγγράφων από την στιγμή της αρχειοθέτησης τους έως 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκκαθάρισης τους παραμένουν 

αναλλοίωτα για όλη την περίοδο διατήρησης τους, όπως αυτή καθορίζεται 

για τα έντυπα έγγραφα.  

Τέλος τα ηλεκτρονικά αρχεία διακρίνονται, ανάλογα με την 

υπηρεσιακή τους χρήση, σε ενεργά, ημιενεργά, ανενεργά και διηνεκούς 

υπηρεσιακής χρησιμότητας. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα αναγράφουν το χρόνο 

διατήρησης που προβλέπει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο όπως περιγράφεται 

στις επιμέρους  διατάξεις των φορέων για θέματα εκκαθαρίσεων3. 

1.2.2.ΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ  

Ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία τηρούνται και αποθηκεύονται σε 

συστήματα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ως ηλεκτρονικά αρχεία 

δημιουργούνται ιδίως από :  εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μεταφέρουν μηνύματα με ή χωρίς 

συνημμένα αρχεία, εφαρμογές, πληροφοριακά συστήματα ειδικού σκοπού 

και άλλα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούνται στο φορέα και τέλος 

σαρωτές.  

Οι προδιαγραφές των συστημάτων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης 

διασφαλίζουν την μοναδική ταυτοποίηση, αποθήκευση, αναγνώριση, και 

εμφάνιση του περιεχομένου διαφορετικών τύπων ηλεκτρονικών αρχείων 
                                                             
3Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και 
Ηλεκτρονικό Αρχείο», Άρθρο 3. 
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όπως α) έγγραφα και φόρμες xml, β) αρχεία επεξεργαστών κειμένου, γ) 

ηλεκτρονικά μηνύματα με ή χωρίς επισυναπτόμενα αρχεία, δ) ιστοσελίδες, 

ε) παρουσιάσεις, στ) αρχεία pdf, ζ) αρχεία εικόνων, η) αρχεία πολυμέσων, 

θ) αρχεία από πληροφοριακά συστήματα χαρτογράφησης – γεωγραφικών 

πληροφοριών (ν. 3882/2012), ι) αρχεία από περιβάλλοντα ηλεκτρονικής 

συνεργασίας και/η ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων. 

Κατά την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τα ηλεκτρονικά έγγραφα 

ταξινομούνται σε κάθε φορέα με ενιαίο τρόπο που  περιλαμβάνει ιδίως 

αλφαβητική, γεωγραφική και θεματική ταξινόμηση. Οι θεματικές 

ταξινομήσεις καθορίζονται με βάση την αρμοδιότητα των οργανικών 

μονάδων, το περιεχόμενο / υπόθεση που συσχετίζονται τα ηλεκτρονικά 

έγγραφα και τη λίστα κυβερνητικών κατηγοριών που καθορίζεται στην υπ’ 

αριθμ. ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012  Υπουργική Απόφαση «Κύρωση 

Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄1301), 

όπως κάθε φορά ισχύει. Τα υπουργεία και οι ανεξάρτητες αρχές συντηρούν 

και δημοσιεύουν στο διαδικτυακό τους τόπο, ενιαίο ηλεκτρονικό κατάλογο 

με τις κατηγορίες και τον τρόπο οργάνωσης των συστημάτων ταξινόμησης 

των αρχείων τους και των αρχείων των εποπτευόμενων φορέων τους.    

Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης δημιουργεί κατά κάποιον 

τρόπο ένα ευρετήριο για τα ηλεκτρονικά έγγραφα με βάση τις κατηγορίες 

που αυτά έχουν ταξινομηθεί, τις λέξεις κλειδιά, τα μεταδεδομένα που έχουν 

προσδιοριστεί και παράγει πίνακα περιεχομένων για κάθε ηλεκτρονικό 

αρχείο. Κάθε σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης διασφαλίζει ότι τα 

αρχεία παραμένουν ακέραια και αξιόπιστα σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

τα παρήγαγαν για όλο το χρόνο διατήρησής τους, λαμβάνοντας μέριμνα για 
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την πρόσβαση, προστασία και επαναχρησιμοποίηση των τεκμηρίων από 

απώλεια ή καταστροφή4. 

Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης υποστηρίζεται από 

μηχανισμό αυθεντικοποίησης, ο οποίος ελέγχει την πρόσβαση στο σύστημα, 

πιστοποιεί, παρακολουθεί και καταγράφει τις ενέργειες του κάθε χρήστη, 

συνδέοντας τα αναγνωριστικά της ταυτότητας του χρήστη με προφίλ 

δικαιωμάτων για ανάγνωση, εγγραφή, διαχείριση εκδόσεων αρχείου, 

διαγραφή, αλλαγή μεταδεδομένων. Ελάχιστη απαίτηση αυθεντικοποίησης 

είναι η χρήση αναγνωριστικών που βασίζονται σε όνομα λογαριασμού και 

συνθηματικό με βάση τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 

ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/10/4/2012  Υπουργική Απόφαση «Κύρωση Πλαισίου 

Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄1301), όπως κάθε 

φορά ισχύει. 

Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης: α) υποστηρίζει τον 

καθορισμό κανόνων πρόσβασης και ενεργειών λαμβάνοντας υπόψη τη 

διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών ανάλογα με την ιεραρχία, οργανική 

μονάδα, το ρόλο και το επίπεδο ασφάλειας, β) επιτρέπει στους διαχειριστές 

την αντιστοίχιση των κανόνων πρόσβασης σε χρήστες, ρόλους, φακέλους ή 

αρχεία, γ) παρέχει στους διαχειριστές τη δυνατότητα ελέγχου της 

εφαρμογής των κανόνων πρόσβασης και ενεργειών, δ) παρέχει σε 

προκαθορισμένες ομάδες χρηστών ή/και μεμονωμένους χρήστες, 

δικαιώματα πρόσβασης και ενεργειών που προκύπτουν από την ανωτέρω 

αντιστοίχιση, ούτως ώστε να ελέγχονται η πρόσβαση και οι ενέργειες των 

χρηστών ανά ηλεκτρονικό αρχείο και φάκελο, ε) επιτρέπει στους χρήστες 

να ανήκουν σε πολλές ομάδες χρηστών ανάλογα με τον υπηρεσιακό και 

                                                             
4Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και 
Ηλεκτρονικό Αρχείο», Άρθρο 5. 
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επιχειρησιακό τους ρόλο, στ) επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση και 

προστασία των εγγράφων. 

Τέλος δύναται να επιτρέπει τον προσδιορισμό τμημάτων εγγράφων που 

περιέχουν προσωπικά δεδομένα και τη δημιουργία νέων εκδόσεων αυτών 

με ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων. Σημαντική είναι και η 

διαδικασία παρακολούθησης και εποπτείας όσον αφορά το σύστημα 

ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης υποχρεωτικά καταγράφει, αποθηκεύει και 

παράγει αναφορές για τους διαχειριστές και εξουσιοδοτημένους χρήστες ή 

ομάδες χρηστών με πληροφορίες. 

Τα στοιχεία που καταγράφονται για τις ανωτέρω ενέργειες είναι ιδίως, 

το αντικείμενο πάνω στο οποίο εκτελείται η ενέργεια, ο χρήστης που 

εκτελεί την ενέργεια, η ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε η 

ενέργεια, οι αλλαγές που γίνονται στις ρυθμίσεις για τους ηλεκτρονικούς 

φακέλους, για τα αρχεία και τα μεταδεδομένα τους, οι αλλαγές που γίνονται 

στις ρυθμίσεις για τους χρήστες, τις ομάδες χρηστών και τους ρόλους, οι 

αλλαγές που γίνονται στον μηχανισμό παρακολούθησης όλων των 

ανωτέρω. Τα εν λόγω στοιχεία και αναφορές τηρούνται για όλο το 

διάστημα τήρησης του αρχείου μέχρι αυτό να καταστεί ανενεργό και να 

υποστεί την διαδικασία εκκαθάρισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις5. 

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα 

αποθηκεύονται με βάση τα τεχνικά πρότυπα που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 

ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 

Δημόσιο Έγγραφο» (Β΄1317), όπως ισχύει κάθε φορά. Το ηλεκτρονικό 

σύστημα αρχειοθέτησης συλλέγει αυτόματα τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την επικύρωση της γνησιότητας της ψηφιακής υπογραφής 

και του ηλεκτρονικού εγγράφου - αρχείου.  

                                                             
5Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και 
Ηλεκτρονικό Αρχείο», Άρθρο 5 & 6. 
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Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα 

υπογράφονται από το ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης κατά τη 

διαδικασία αποθήκευσης, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ακεραιότητα 

τους καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια διατήρησης τους. Εναλλακτικά το 

σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης δύναται: α) να προσθέτει σε 

ηλεκτρονικό έγγραφο, ηλεκτρονικό υδατογράφημα ή άλλα ηλεκτρονικά 

στοιχεία για την επιβεβαίωση της γνησιότητας και ακεραιότητας ενός 

εγγράφου ή αρχείου, β) να αναγνωρίζει ηλεκτρονικά έγγραφα που φέρουν 

τέτοια στοιχεία και γ) να αποθηκεύει τις πληροφορίες για αυτά τα στοιχεία. 

Τα αποθηκευτικά μέσα του συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης 

είναι υψηλής διαθεσιμότητας και βασίζονται σε συστοιχίες αποθηκευτικών 

μέσων και εξυπηρετητών που επιτρέπουν τη συνέχιση της λειτουργίας του 

συστήματος στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημιουργία και 

μέχρι την αποκατάσταση επιμέρους βλαβών6. 

1.2.3.ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Ο Ψηφιοποιητής μέσω της Εφαρμογής Υποστήριξης Ψηφιοποίησης, η 

οποία εκτελείται στον Η/Υ του Σταθμού Εργασίας του (και στον οποίο 

βρίσκεται ο Κατάλογος Ψηφιοποιημένων Εγγράφων όπου έχουν 

αποθηκευτεί τα ως άνω Έγγραφα) εκτελεί για κάθε Έγγραφο τις παρακάτω 

ενέργειες: 

 Επιλέγει το Έγγραφο από τον κατάλογο που του εμφανίζει η 

Εφαρμογή 

 Ανοίγει το Έγγραφο και πραγματοποιεί επισκόπηση όλων των 

σελίδων του, προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η ποιότητα της 

ψηφιοποίησης είναι ικανοποιητική. Εάν διαπιστώσει ότι η 

                                                             
6 Σχέδιο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Ψηφιοποίηση Εγγράφων και 
Ηλεκτρονικό Αρχείο», Άρθρο 7. 
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ποιότητα είναι μη αποδεκτή, προχωρά στην επαναψηφιοποίηση 

του Εγγράφου. 

 Μέσω της σχετικής φόρμας που εμφανίζει η Εφαρμογή, εισάγει 

τα στοιχεία που συνιστούν την ταυτότητα του Εγγράφου και 

συγκεκριμένα: Κατηγορία Εγγράφου (π.χ. Άδεια Οικοδομής), 

Εκδούσα Αρχή, Αρ. και Ημερομηνία Έκδοσης (π.χ. 

Πρωτόκολλο, Απόφαση, κλπ), Αρ. Φακέλου (σύμφωνα με την 

κωδικοποίηση του Φακέλου από την οικεία Υπηρεσία). Η 

διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι την εξάντληση των 

αρχείων που εμφανίζονται στον κατάλογο της Εφαρμογής 

 Αφού ολοκληρωθεί αυτή τη διαδικασία και πλέον δεν υπάρχουν 

άλλα Έγγραφα στον κατάλογο, ο Ψηφιοποιητής διατρέχει εκ 

νέου τον Φάκελο (Φυσικό Αρχείο) προκειμένου να εντοπίσει 

Έγγραφα τα οποία έχουν «ΑΔΑ» και τα οποία σύμφωνα με τη 

διαδικασία δεν έχουν ψηφιοποιηθεί. 

 Για καθένα από αυτά τα Έγγραφα, ο Καταχωρητής μέσω 

σχετικής λειτουργίας της Εφαρμογής δημιουργεί ένα νέο 

(εικονικό) Έγγραφο και μέσω της Εφαρμογής εισάγει τα 

στοιχεία που συνιστούν την ταυτότητα του Εγγράφου 

(Κατηγορία Εγγράφου, Εκδούσα Αρχή, Αρ. και Ημερομηνία 

Έκδοσης και Αρ. Φακέλου) και τον ΑΔΑ του Εγγράφου7. 

 Το σύστημα ταξινόμησης επιτρέπει ενέργειες όπως: α) 

προσθήκη - δημιουργία νέων φακέλων, β) μοναδικό δείκτη 

αναφοράς των ηλεκτρονικών φακέλων και εγγράφων ώστε να 

βελτιστοποιούνται οι λειτουργίες του συστήματος 

ευρετηρίασης, γ) ευρετηρίαση των φακέλων και εγγράφων με 

μία ή περισσότερες περιγραφές που περιλαμβάνουν στοιχεία 

                                                             
7Ψηφιοποίηση Δεδομένων σε 325 Δήμους , Με τη Συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ.5, Φεβρουάριος 2014. 
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όπως η εκδίδουσα αρχή, ημερομηνία έκδοσης εγγράφου, θέμα, 

κατάσταση του εγγράφου (όπως σχέδιο, ακριβές αντίγραφο, 

εξήλθε, ορθή επανάληψη), αριθμό πρωτοκόλλου, και άλλα 

πληροφοριακά στοιχεία, δ) προσθήκη μιας  η περισσότερων 

ιεραρχικών ταξινομήσεων των φακέλων και των εγγράφων. 

Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παρέχει τη δυνατότητα 

τροποποίησης, διαγραφής, μεταφοράς, αντιγραφής, εξαγωγής, συσχέτισης 

και αδρανοποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου και των περιεχομένων του, 

βάσει των κανόνων που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις για τον χρόνο 

διατήρησης των αρχείων (π.χ. ενεργά, ημιενεργά, ανενεργά, διηνεκούς 

υπηρεσιακής χρησιμότητας). 

Το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης προσθέτει αυτόματα 

μεταδεδομένα ιδίως για το χρόνο δημιουργίας, αριθμό πρωτόκολλου, 

τελευταίας προσθήκης, ανάκτησης και προβολής φακέλων, το χρόνο 

καταχώρισης ανάκτησης και προβολής των εγγράφων, τους κανόνες 

πρόσβασης,  και ενεργειών και την επικύρωση της γνησιότητας αυτών. Οι 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες προσθέτουν μεταδεδομένα για τα έγγραφα όπως: 

τίτλος, θέμα, περιγραφή, εκδίδουσα αρχή, ημερομηνία έκδοσης, αποδέκτες, 

αρμόδιος για υπογραφή, κατάσταση εγγράφου, χρόνος διατήρησης, βαθμός 

ασφάλειας και προτεραιότητας, ύπαρξη προσωπικών δεδομένων, 

πνευματικών δικαιωμάτων, αδειών περαιτέρω χρήσης, λέξεις - κλειδιά για 

την αναζήτηση. Συμπληρωματικά μεταδεδομένα μπορούν να προστίθενται 

όταν αυτό κρίνεται ως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 

αναγκών. Τα μεταδεδομένα εξάγονται σε μορφή και σύνταξη σύμφωνα με 

τα διεθνή σχήματα μεταδεδομένων και  γλώσσες κωδικοποίησης8. 

                                                             
8Ψηφιοποίηση Δεδομένων σε 325 Δήμους , Με τη Συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ.6-7, Φεβρουάριος 2014. 
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Εικόνα 1. Τύπος εγγράφου προς ψηφιοποίηση (πηγή: Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος – Ιστορικό Αρχείο, http://ha.nbg.gr/ypodomi_3.html). 
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Εικόνα 2. Φωτογραφικός (πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Ιστορικό 

Αρχείο, http://ha.nbg.gr/ypodomi_3.html). 

Οι προαναφερθείσες πρακτικές και διαδικασίες ψηφιοποίησης μπορούν 

να συγκεντρωθούν και να αποδοθούν γραφικά στο παρακάτω Σχήμα – 

Εικόνα 3. 
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Εικόνα 3. Κύκλος ζωής ψηφιοποίησης (πηγή: Καλές πρακτικές και 

Πρακτικές Οδηγίες, 

http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr/index.php?action=good_practices). 

1.3ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Καθώς η ψηφιοποίηση των εγγράφων είναι σημαντική για την 

αρχειοθέτηση, προστασία, διακίνηση και αναζήτηση κρίσιμων εταιρικών 

εγγράφων, είναι ιδιαίτερα καθοριστική η σωστή επιλογή του κατάλληλου 
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συστήματος ψηφιοποίησης. Έτσι, είναι αναπόφευκτο να προηγηθεί μια 

ανάλυση των αναγκών που πρόκειται να καλυφθούν. Για παράδειγμα, 

πρέπει να απαντηθούν ερωτήσεις του τύπου: Ποια έγγραφα υπάρχουν, από 

που προέρχονται και που πρέπει να αποθηκευτούν; Ποιος θα επιτρέπεται να 

έχει πρόσβαση σε αυτά; Για μια αποτελεσματική ενσωμάτωση στο 

περιβάλλον εργασίας, θα πρέπει οι σαρωτές – scanners -  που θα 

χρησιμοποιούνται να μπορούν να ψηφιοποιήσουν σε υψηλή ανάλυση 

ολόκληρα έγγραφα, χωρίς να δεσμεύουν πολύ αποθηκευτικό χώρο. 

Σε αντίθεση με τους επίπεδους σαρωτές που χρησιμοποιούνται για 

οικιακή χρήση, οι scanners εγγράφων σαρώνουν, συνήθως,  σε αναλύσεις 

μεταξύ 150 και 300dpi και σε βάθος χρώματος τα 24bit. Όσο αυξάνει η 

ανάλυση και το βάθος χρώματος, τόσο αυξάνουν και οι απαιτήσεις για τον 

αποθηκευτικό χώρο των ψηφιοποιημένων εγγράφων. Επιπλέον, για την 

καθημερινότητα ενός γραφείου παίζει σημαντικό ρόλο η ευχρηστία που 

προσφέρει ο χρησιμοποιούμενος σαρωτής. Λειτουργίες όπως η αυτόματη 

περικοπή εικόνας, η αυτόματη διόρθωση κλίσης και η αυτόματη 

περιστροφή σελίδων ελαχιστοποιούν το κόστος και προσφέρουν ένα 

βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Σημαντικό είναι, επίσης, οι σαρωτές που θα επιλεγούν να είναι - εκτός 

από γρήγοροι, αξιόπιστοι και εύχρηστοι - συμπαγείς, ώστε να μην πιάνουν 

χώρο στο γραφείο. Αλλά και να μπορούν να σκανάρουν και τις δύο πλευρές 

μίας σελίδας, να υποστηρίζουν μια ποικιλία χαρτιού, από επαγγελματικές 

κάρτες ως φύλλα Α4. Πρόσθετες λειτουργίες στο λογισμικό - software -

φροντίζουν για μια δυναμική ή επιλεκτική προσαρμογή των ρυθμίσεων του 

σαρωτή – scanner -  σε κάθε έγγραφο. Όλα αυτά βοηθάνε σε μια 

αποτελεσματική ψηφιοποίηση με τον ελάχιστο κόπο.  

Οι επιχειρηματικές δυνατότητες που ανοίγει η ψηφιοποίηση των 

εγγράφων είναι ποικίλες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των 

λογιστικών εγγράφων και δεδομένων. Τα τιμολόγια μπορούν να στέλνονται 
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ηλεκτρονικά στους πελάτες, ενώ οι λογαριασμοί που υπάρχουν σε χάρτινη 

μορφή, μπορούν να σκανάρονται και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά. Έτσι, 

το λογιστήριο θα μπορεί να επεξεργάζεται και να αξιολογεί πιο εύκολα τα 

οικονομικά της εταιρείας, επιταχύνοντας και διευκολύνοντας τις 

διαδικασίες. Το ίδιο μπορεί να γίνει με άλλα εμπορικά έγγραφα και 

επιστολές, οι οποίες μπορούν να ληφθούν με ηλεκτρονικό τρόπο ή να 

ενσωματωθούν στο σύστημα μέσω του σκαναρίσματος - scanning. 

Στην ίδια πλατφόρμα θα μπορούσαν να ενσωματωθούν η διαχείριση 

των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails), των ηλεκτρονικών αρχείων για 

τους πελάτες, το προσωπικό, τους προμηθευτές, τις συμβάσεις, τα 

προϊόντα., το διαφημιστικό υλικό, η διαδικασία έγκρισης των τιμολογίων, 

τη διαχείριση ποιότητα το quality management, τη διαχείριση έργου, το 

project management και τα συναφή. Γενικά οι δυνατότητες που ανοίγουν τα 

ψηφιοποιημένα έγγραφα, αλλά και η χρήση ενός γενικότερου συστήματος 

διαχείρισης εγγράφων, είναι απεριόριστες, οδηγώντας σε μια 

αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση της εταιρικής πληροφορίας. 

 

 

Εικόνα 4. Σαρωτής εγγράφων 

(https://www.google.gr/search?q=φωτογραφιες+σαρωτες+εγγραφων) 
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Εικόνα 5. Σαρωτής εγγράφων και τρισδιάστατων αντικειμένων. 

(https://www.google.gr/search?q=φωτογραφιες+σαρωτες+εγγραφων) 

 

 

Εικόνα 6. Φορητός σαρωτής εγγράφων, κατάλληλος για βιβλία, εικόνες και 

έγγραφα. 

(https://www.google.gr/search?q=φωτογραφιες+σαρωτες+εγγραφων). 
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Γενικά μια κατάλληλη υποδομή σε υλικό και λογισμικό και ένα 

περιβάλλον με κατάλληλες συνθήκες πρέπει να είναι έτοιμα πριν την 

έναρξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης. Τα στοιχεία που απαρτίζουν ένα 

τέτοιο περιβάλλον περιλαμβάνουν εξοπλισμό για τη διαδικασία της 

καθαυτού ψηφιοποίησης είναι οι σαρωτές, οι ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές, ο εξοπλισμός ψηφιοποίησης ήχου και κινούμενων εικόνων κ.α. 

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη ενός υπολογιστικού συστήματος,  με το οποίο 

θα διασυνδεθούν οι παραπάνω συσκευές, τα κατάλληλα αποθηκευτικά μέσα 

όπως σκληροί δίσκοι – hard disc - , συμπαγείς δίσκοι – compact disc -,  

ενιαίοι σειριακοί δίαυλοι (ΕΣΔ)9. 

Το περιβάλλον στο οποίο θα λάβει χώρα η διαδικασία ψηφιοποίησης 

καλό είναι να είναι κατάλληλο για τα προς ψηφιοποίηση αντικείμενα, για 

παράδειγμα θα πρέπει να ικανοποιεί ειδικές συνθήκες φωτισμού, υγρασίας 

και παράλληλα να αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε κραδασμούς, 

δονήσεις, θορύβους και μετακίνηση των αντικειμένων. Η διαδικασία της 

ψηφιοποίησης για να έχεις επιτυχία θα πρέπει να γίνει με πολύ καλό 

σχεδιασμό, αρχικά, και έπειτα με σωστό συντονισμό των συμμετεχόντων 

καθώς και τη χρήση των απαραίτητων υλικοτεχνικών μέσων (Καλές 

πρακτικές και Πρακτικές Οδηγίες, Πανεπιστήμιο Πατρών).  

Συνίσταται και η χρήση φωτογραφικών μηχανών για την ψηφιοποίηση 

εγγράφων. Χρησιμοποιείται κυρίως  για υλικό το οποίο δε μπορεί να 

ψηφιοποιηθεί με τη χρήση σαρωτών. Δηλαδή χρησιμοποιείται για υλικό 

                                                             
9Ο Ενιαίος Σειριακός Δίαυλος, γνωστός και ως Universal Serial Bus ή 

απλά USB, είναι ένα σύστημα διαύλου, το οποίο χρησιμοποιείται για την 
επικοινωνία ενός υπολογιστή με περιφερειακά συστήματα. Η σύνδεση Ενιαίου 
Σειριακού Διαύλου (ΕΣΔ), απαιτεί λιγότερο χώρο και μπορεί επίσης να παρέχει 
ενέργεια σε απλές συσκευές όπως το ποντίκι, το πληκτρολόγιο ή η ιστοκάμερα. 
Με τη χρήση του ΕΣΔ οι περιφερειακές συσκευές και τα χαρακτηριστικά τους 
μπορούν να αναγνωρίζονται αυτόματα. Οι σύγχρονοι υπολογιστές διαθέτουν 
συνήθως 4 έως 6 θύρες ΕΣΔ 
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τρισδιάστατο, τσαλακωμένα χειρόγραφα, βιβλία  και η φωτογράφηση 

συνιστάται να γίνει στη μέγιστη ανάλυση και χρωματικό βάθος ώστε να 

είναι υψηλής ποιότητας το ψηφιακό αντίγραφο. Θα ήταν σκόπιμο να 

ζητηθεί η συνδρομή έμπειρου φωτογράφου που έχει ασχοληθεί με έργα 

ψηφιοποίησης στο παρελθόν για την εκτέλεση της φωτογράφησης ή για την 

εκπαίδευση του προσωπικού που πρόκειται να αναλάβει τη φωτογράφηση. 

Το φως είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει το αποτέλεσμα 

μιας φωτογράφησης. Συγκεκριμένα, οι παράμετροι που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη είναι οι ακόλουθες: 

 Φωτεινότητα: η ποσότητα του διαθέσιμου φωτισμού επηρεάζει 

τη διαύγεια της φωτογραφίας.  

 Μέγεθος: το μέγεθος της φωτεινής πηγής σε σχέση με το 

φωτογραφιζόμενο αντικείμενο.  

 Χρώμα: Το χρώμα του φωτός μπορεί να βελτιώσει την 

εκφραστικότητα, αλλά και να καταστρέψει την εικόνα, 

μειώνοντας τη σημασία του θέματος.  

 Απόσταση: Η απόσταση ανάμεσα στη φωτεινή πηγή και το 

αντικείμενο επηρεάζει τη σχετική ένταση του φωτός και την 

επιφάνεια πρόσπτωσής του.  

 Κατεύθυνση: Η κατεύθυνση των φωτεινών ακτίνων παίζει ρόλο 

στην αποτύπωση του αντικειμένου. Οι κατάλληλες γωνίες 

φωτισμού, κυρίως σε αντικείμενα ανάγλυφα ή με σκαλίσματα ή 

χαράξεις, αναδεικνύουν τις λεπτομέρειες, που μπορεί να 

χάνονταν, λόγω λανθασμένης επιλογής φωτισμού. 

 Αν η χρωματική πιστότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική (π.χ. 

φωτογράφηση έργων  τέχνης), η παρακολούθηση της ηλικίας 

του εξοπλισμού φωτισμού και η χρήση ενός μετρητή 

χρωματικής θερμοκρασίας είναι απαραίτητες. 
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Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφιοποίησης είναι σκόπιμο να γίνουν 

συγκεκριμένες ρυθμίσεις των συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας (οθόνες, σαρωτές) και να ακολουθηθούν 

συγκεκριμένες τεχνικές οι οποίες θα επιτρέψουν την επίτευξη ενός όσο το 

δυνατόν καλύτερου αποτελέσματος. Πολύ σημαντική για τα έργα 

ψηφιοποίησης τα οποία διαθέτουν έγχρωμα έργα είναι η χρήση λογισμικού 

διαχείρισης χρωμάτων για την αποτύπωση των χρωμάτων με ακρίβεια από 

την αρχή μέχρι το τελικό στάδιο της ψηφιακής αποτύπωσης. Η αντίληψη 

των χρωμάτων είναι δυνατό να επηρεαστεί από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (π.χ. φωτισμός), αλλά και από ψυχολογικούς και φυσικούς 

παράγοντες. Αυτές ακριβώς τις επιρροές μπορεί να μειώσει σε κάποιο 

βαθμό το λογισμικό διαχείρισης χρωμάτων (Γιώτης, Κοντού, Νιάκας 

Τεχνολογία Ψηφιοποίησης Υλικού). 
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2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ  

 Η ψηφιοποίηση είναι, αδιαμφισβήτητα, στις προτεραιότητες των 

περισσοτέρων υπηρεσιών πληροφόρησης. Σύμφωνα με την 

έρευνα του IMLS (Institute of Museum and Library Services) 

για την υπάρχουσα κατάσταση όσο αφορά την τεχνολογία και 

την ψηφιοποίηση στα μουσεία και τις βιβλιοθήκες των Η.Π.Α10 

για το 2002, το 37% των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών είχε κάποια 

δραστηριότητα ψηφιοποίησης τους τελευταίους 12 μήνες ενώ το 

99% αναμένεται να πάρει μέρος σε κάποια δραστηριότητα 

ψηφιοποίησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες (Ράπτης Ε., 

2003:7). Γεννάται λοιπόν το ερώτημα για ποιους λόγους γίνεται 

η ψηφιοποίηση και ποία αίτια οδήγησαν σε αυτή την επιτακτική 

πλέον διαδικασία: 

 Αρχικός και σημαντικός λόγος είναι η Οικονομία. Οι 

βιβλιοθήκες εισερχόμενες στη νέα χιλιετία, και ειδικά οι 

μικρότερες με τις ανάλογες οικονομικές δυνατότητες, δεν 

μπορούν πλέον να διατηρήσουν την παλιά τους μορφή καθώς 

δεν είναι πρωτίστως οικονομικό. Ψηφιοποιώντας, λοιπόν, 

μεγάλο μέρος της συλλογής τους κάνουν οικονομία χώρου  

 καθώς οι τίτλοι των τεκμηρίων μοιραία αυξάνονται με την 

πάροδο του χρόνου. Είναι προφανές πόσο  πολύτιμο, όπως 

αποδεικνύεται, χώρο κερδίζει μια βιβλιοθήκη και οποιαδήποτε 

άλλη δημόσια υπηρεσία ή και φορέας,  όταν για παράδειγμα μια 

εγκυκλοπαίδεια συρρικνώνεται στο μέγεθος ενός ψηφιακού 

                                                             
10 Για περισσότερες λεπτομέρειές  βλέπε IMLS “Status of Technology and 
Digitization in the Nation’s Museums and Libraries 2002” 
http://www.imls.gov/reports/techreports/survey_acdlib02.htm   
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δίσκου ή ένας φάκελος με ληξιαρχικές πράξεις αποθηκεύεται σε 

ένας μικρό σκληρό δίσκο. Πολλοί είναι βέβαια και αυτοί που 

υποστηρίζουν στον αντίποδα ότι η διαδικασία της ψηφιοποίησης 

στοιχίζει. 

 Επιπλέον σημαντικός λόγος ψηφιοποίησης είναι η διατήρηση 

και η συντήρηση. Πολλές από τις υπηρεσίες πληροφόρησης 

ψηφιοποιούν κάποια  από τα τεκμήρια τους, έτσι ώστε να τα 

αποσύρουν από την άμεση επαφή με το κοινό. Κάποια 

μουσειακά αντικείμενα για πολλούς λόγους δεν είναι δυνατόν να 

συνεχίζουν να εκθέτονται. Μέχρι τώρα τα αντικείμενα που 

κινδύνευαν από την περαιτέρω έκθεση τους ή αποσύρονταν σε 

κάποια αποθήκη όπου με ελεγχόμενες συνθήκες  ναι μεν 

επιτυγχάνονταν η άψογη διατήρηση του αλλά το τεκμήριο αυτό 

είτε επέστρεφε μετά από καιρό στην αγκαλιά του κοινού είτε 

έμενε για πάντα κρυμμένο. Με την ψηφιοποίηση δεν «χάνονται» 

από το οπλοστάσιο του μουσείου και μπορεί το κοινό να έρχεται 

σε έμμεση, πλέον, επαφή μαζί του και αυτό να διατηρείται με τις 

καλύτερες δυνατές συνθήκες. Όσο αφορά τις βιβλιοθήκες και τις 

δημόσιες υπηρεσίες, παράδειγμα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ), το αρχείο Πολεοδομίας και Περιφερειακής 

Ενότητας, μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό ότι ορισμένα 

χειρόγραφα, βιβλία, έγγραφα και σχέδια, επιβάλλεται να μην 

επεξεργάζονται όπως παλαιότερα από το αναγνωστικό κοινό. 

Με την ψηφιοποίηση η πρόσβαση στη γνώση συνεχίζεται και 

κληρονομείται και για τις επόμενες γενεές. 

 Επόμενο αίτιο και παράλληλα πλεονέκτημα είναι η πρόσβαση. 

Από τους σημαντικότερους σκοπούς μιας υπηρεσίας 

πληροφόρησης είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης στη γνώση 

που διαθέτει, διαφορετικά δεν έχει λόγο ύπαρξης και δεν 

διαφέρει σε πολλά από μία ιδιωτική συλλογή. Για την επίτευξη 
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αυτού του στόχου πέραν του αναγνωστηρίου και της άμεσης 

επαφής του κοινού, μέσω της ψηφιοποίησης είναι δυνατόν να 

εκμεταλλευτεί για παράδειγμα μια βιβλιοθήκη στο μέγιστο την 

υπάρχουσα τεχνολογία. Μπορεί λοιπόν η συλλογή να γίνει 

προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, όχι μόνο με δημοσίευση του 

καταλόγου, αλλά και με πρόσβαση στο ίδιο το τεκμήριο. Η 

διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική για  τους ερευνητές και 

γενικότερα ξεπερνάει τα γεωγραφικά όρια της γνώσης.  

Αυξάνεται λοιπόν ο αριθμός των χρηστών με γεωμετρική 

πρόοδο. Μπορεί επίσης η υπηρεσία να κάνει ελεγχόμενη την 

πρόσβαση και με αυτό τον τρόπο να ωφεληθεί οικονομικά σε 

μεγάλο βαθμό. 

 Σημαντικός λόγος που γίνεται η ψηφιοποίηση είναι και η 

ανταλλαγή μεταξύ βιβλιοθηκών και λοιπών δημόσιων 

υπηρεσιών. Μπορεί η υπηρεσία εκμεταλλευόμενη την 

τεχνολογία να ανταλλάξει το υλικό της με υλικό που την 

ενδιαφέρει και να αυξήσει με αυτό τον τρόπο την συλλογή της. 

Ο διαδανεισμός γίνεται καθημερινότητα στην πολιτική μιας 

εθνικής, δημοτικής πανεπιστημιακής και όχι μόνο βιβλιοθήκης. 

Με την προϋπόθεση να τηρηθούν τα διεθνή πρότυπα 

ψηφιοποίησης το πληροφοριακό υλικό μπορεί να αποτελέσει 

κομμάτι μιας ενιαίας βάσης δεδομένων σε συνεργασία με άλλα 

ιδρύματα και φορείς με όλα τα οφέλη που μπορεί αυτή η 

συνεργασία να συνεπάγεται. 

 Αν μια βιβλιοθήκη ή ένα ΚΕΠ προχωρήσουν στην ψηφιοποίηση 

της συλλογής τους ή μέρους της συλλογής των βιβλίων ή 

εγγράφων τους,  τότε αυτόματα κερδίζουν πολλές περισσότερες 

δυνατότητες οι οποίες προσφέρονται από τα επιτεύγματα της 

νέας τεχνολογίας. Πλέον τα τεκμήρια μπορούν να 

επεξεργασθούν με ποικίλους τρόπους. Αποτελώντας κομμάτι 
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βάσεων δεδομένων, υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν οι 

χρήστες στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Με τις καινούργιες 

μηχανές αναζήτησης - search engines – οι πληροφορίες 

βρίσκονται στιγμιαία και με μεγαλύτερη ευκολία. Αν ο χρήστης 

μπορεί να επεξεργαστεί το τεκμήριο από την ησυχία του σπιτιού 

του φαντάζεται κανείς τις ασύγκριτα περισσότερες δυνατότητες 

που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία. Η αναλογική τεχνολογία 

υπήρξε μονοδιάστατη και περιορισμένων δυνατοτήτων. Πλέον 

μπορεί να συνδυαστεί το κείμενο με τη εικόνα και τον ήχο ώστε 

να γίνουν τα τεκμήρια και τα έγγραφα, και συνεπώς η γνώση πιο 

προσιτή σε όλους, και πολύ πιο κατανοητή.  

 Η ψηφιακή μετατροπή των τεκμηρίων δίδει το δικαίωμα στην 

υπηρεσία πληροφόρησης να αναπαραγάγει ορισμένα από τα 

τεκμήρια σε πολλές μορφές ψηφιακές ή μη, απλή εκτύπωση, cd 

rom, προσθήκη πολυμέσων, μικροταινίες με τη βοήθεια ειδικών 

scanner που παράγουν τα COM = Computer-out-put-microfilms 

κ.α.,  και εκτός από την εμπορική εκμετάλλευση να τα 

χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς λόγους και για την έκδοση 

δικών της τεκμηρίων, καταλόγων και βιβλιογραφίας 

 Μεγαλώνοντας με τις δραστηριότητες γύρω από την 

ψηφιοποίηση, το ενδιαφέρον γύρω από την βιβλιοθήκη, το 

μουσείο ή το αρχείο μιας υπηρεσίας, μεγαλώνει ανάλογα και το 

κοινό που επισκέπτεται από κοντά την υπηρεσία πληροφόρησης, 

για μια πιο άμεση επαφή καθώς είμαστε συνηθισμένοι να 

έχουμε μπροστά μας το τεκμήριο που επεξεργαζόμαστε και η 

ψηφιακή τεχνολογία δεν αποτελεί ακόμα τουλάχιστον δεύτερη 

φύση μας. Δημιουργείται συνεπώς μια σχέση που μπορεί να 

χαρακτηριστεί πελατειακή, αλλά με την πιο αφιλοκερδή και 

ακαδημαϊκή έννοια του όρου, γεγονός που για τις βιβλιοθήκες 
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αλλά ιδιαίτερα για τα μουσεία είναι θέμα μείζονος σημασίας 

(Ράπτης Ε., 2003:7-9).    

 2.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Ωστόσο υπάρχουν και παράγοντες που αναστέλλουν την ψηφιοποίηση 

και αποτρέπουν αρκετές υπηρεσίες πληροφοριών από την ένταξη της 

ψηφιοποίησης στον προγραμματισμό τους. 

 Αρχικά αναφέρεται το θέμα της συμβατότητας. Η  ψηφιακή 

τεχνολογία είναι ακόμα στα πρώτα της στάδια και είναι θεμιτό 

και αναμενόμενο να εξελίσσεται συνεχώς και με ταχύτατους 

ρυθμούς. Διαρκής στόχος είναι να ανταποκριθεί στις 

αυξανόμενες απαιτήσεις που δημιουργούνται από την τεράστια 

εξάπλωση που έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Ο ιλιγγιώδης 

ρυθμός ανάπτυξης των λογισμικών, αλλά και των υλικών 

παρουσιάζει όμως προβλήματα στις βιβλιοθήκες και τις 

δημόσιες υπηρεσίες, με κυριότερο αυτό της ασυμβατότητας. Τα 

περισσότερα επιτεύγματα της ψηφιακής τεχνολογίας 

απαξιώνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γεγονός 

εξαιρετικά ασύμφορο για μια υπηρεσία πληροφόρησης που 

χαράσσει μια πολιτική ετών και δεν έχει τη δυνατότητα να 

διαθέτει κονδύλια ανά έτος για την τεχνολογική ανανέωση της. 

Πολλές υπηρεσίες δεν διακινδυνεύουν να ξεκινήσουν μια 

διαδικασία ψηφιοποίησης της συλλογής τους, η οποία θα έχει 

ημερομηνία λήξης της χρηστικότητας της.  

 Άλλο ένα μειονέκτημα που αναφέρεται είναι η έλλειψη 

χρηματοδότησης. Για να ξεκινήσει μια υπηρεσία ένα πρόγραμμα 

ψηφιοποίησης ενός μέρους έστω των εγγράφων της θα πρέπει 

να βρει κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή μια επιχορήγηση, 

διαφορετικά το κόστος είναι αρκετά δυσβάσταχτο. Ας μην 

ξεχνάμε και την απαραίτητη πρόσληψη απαραίτητου  
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εξειδικευμένου  ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο πρέπει να 

είναι μόνιμο καθώς  το πρόγραμμα της ψηφιοποίησης χρειάζεται 

συντήρηση και διαχείριση μετά την αποπεράτωση του. Κόστος 

που δεν πρέπει  και δεν είναι αμελητέο για καμία υπηρεσία 

πληροφόρησης. 

 Τα πνευματικά δικαιώματα11 (copyright). Είναι ένα από τα 

προβλήματα που πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπ’ όψη στα 

κριτήρια επιλογής του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί, αλλιώς 

μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με την δικαιοσύνη, πέρα 

από την δεοντολογική και ηθική πλευρά του θέματος.  

 Το θέμα της αξιοπιστίας είναι επίσης σημαντικό. Η τεχνολογία 

είναι, όπως σχεδόν όλα τα επιτεύγματα της ανθρώπινης 

εφευρετικότητας, διττής μορφής· καλό στα χέρια των καλών και 

κακό στα χέρια των κακών. Πλέον καθένας με έναν προσωπικό 

υπολογιστή και κάποιες γνώσεις πληροφορικής μπορεί να 

αλλοιώσει με μεγάλη ευκολία ένα ψηφιακό τεκμήριο προς 

όφελος του. Η γνώση αυτής της δυνατότητας τα κάνει να 

δείχνουν αναξιόπιστα και επομένως οι υπηρεσίες διστάζουν να 

προβούν στην ψηφιοποίηση των συλλογών και εγγράφων τους.  

 Τέλος η συνήθεια είναι ανασταλτικός παράγοντας 

ψηφιοποίησης. Το κοινό, δεν είναι ακόμα συνηθισμένο στην 

ανάγνωση μέσω μιας οθόνης, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για 

εικόνες ή άλλου είδους τεκμήρια. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν 

μεγαλύτερη ασφάλεια, όταν επισκέπτονται μια υπηρεσία ή μια 

βιβλιοθήκη και παίρνουν τα αντίγραφα των επίσημων 

εγγράφων, διά χειρός, από το να μπούνε στη διαδικασία 

ηλεκτρονικής παραγγελίας και εκτύπωσης. 
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2.4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Η επιτυχία ενός έργου ψηφιοποίησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

τη διαχείρισή του. Ένα καλά οργανωμένο πλάνο για τη διαχείριση του 

έργου συμβάλλει τα µμέγιστα στην επιτυχία του. Η δημοσιοποίηση ωστόσο 

οποιουδήποτε περιεχομένου συνεπάγεται την πρόνοια για τη διασφάλιση 

των πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού του. Για περιεχόμενο το 

οποίο δε δεσμεύεται από πνευματικά δικαιώματα, για παράδειγμα πολύ 

παλιά βιβλία και εφημερίδες, τα πράγματα είναι σχετικά πιο «εύκολα». 

Επίσης, όταν τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους, το 

περιεχόμενο µπορεί να ψηφιοποιηθεί µόνο µε την έγκρισή τους και 

επιπλέον υπάρχει µια ποικιλία τεχνολογικών µέσων για την προστασία των 

πνευµατικών δικαιωµάτων του περιεχοµένου που προβάλλεται στο 

∆ιαδίκτυο.  

Το πρωταρχικό βήµα σε σχέση µε τα πνευµατικά δικαιώµατα ενός 

περιεχοµένου που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί είναι η εύρεση του ατόµου ή 

του φορέα που κατέχει τα πνευµατικά δικαιώµατα. Παρακάτω 

σημειώνονται κάποιες οδηγείες απαραίτητες για την προστασία των 

πνευματικών δικαιωμάτων: 

 Η προβολή περιεχοµένου είναι αδύνατο να προχωρήσει, χωρίς να 

διασαφηνιστεί η πνευµατική ιδιοκτησία του 

 Καλό είναι να εξεταστεί η σχετική ελληνική νοµοθεσία για το θέµα 

των πνευµατικών δικαιωµάτων. Κάθε χώρα διαθέτει τέτοια 

νοµοθεσία, η οποία συνήθως καλύπτει όλες τις µορφές προβολής 

περιεχοµένου, ακόµα και στο ∆ιαδίκτυο. Ωστόσο, είναι πιθανό να 

µην υπάρχει ειδική πρόνοια για την ψηφιοποίηση, η οποία µπορεί να 

ερµηνευτεί ως διαδικασία αρχειοθέτησης ή αναπαραγωγής, 

 Ορισµένα αντικείµενα, όπως για παράδειγµα παλιά περιοδικά και 

εφηµερίδες, διέπονται από σαφείς κανόνες σχετικά µε τα 

πνευµατικά τους δικαιώµατα. Συνήθως, επιτρέπεται η ελεύθερη 
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αναπαραγωγή τους, όταν περάσει συγκεκριµένη χρονική περίοδος 

από την έκδοσή τους. Αντικείµενα τα οποία εµπίπτουν στην 

παραπάνω κατηγορία µπορούν να ψηφιοποιηθούν και να 

προβληθούν ελεύθερα, 

 Στην περίπτωση κατά την οποία τα πνευµατικά δικαιώµατα του 

αντικειµένου έχουν παραχωρηθεί στο φορέα υλοποίησης του έργου, 

είναι απαραίτητη η έγκρισή του, ώστε να προχωρήσει η 

ψηφιοποίηση και προβολή του, 

 Στην περίπτωση κατά την οποία τα πνευµατικά δικαιώµατα του 

αντικειµένου ανήκουν σε τρίτους (άτοµα που έχουν παραχωρήσει ή 

δωρίσει αντικείµενα ιστορικής ή πολιτιστικής αξίας) είναι 

απαραίτητη η γραπτή έγκριση τους. Μόνο όταν ο φορέας 

υλοποίησης του έργου λάβει τη γραπτή έγκριση, µπορεί να 

προχωρήσει η ψηφιοποίηση του συγκεκριµένου αντικειµένου., 

 Η άδεια για ψηφιοποίηση και προβολή του ψηφιοποιηµένου υλικού 

µπορεί να συνοδευτεί και από αποζηµίωση. 

(πηγή: Οδηγός καλών πρακτικών για την ψηφιοποίηση και τη 

μακροπρόθεσμη διατήρηση πολιτιστικού περιεχομένου, σελ.93:94, 

Πανεπιστήμιο Πατρών). 

2.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ   

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Ακολουθεί μια σειρά από ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν πριν 

ξεκινήσει η διαδικασία ψηφιοποίησης του αντικειμένου. 

 Το υποψήφιο αντικείμενο είναι χαρακτηριστικό του φορέα; 

 Έχει λάβει ο φορέας αίτημα από σημαντικούς παράγοντες να 

συμπεριλάβει το αντικείμενο στην ψηφιακή συλλογή; Αν ναι, έχει 

λάβει αιτήματα για το αντίθετο; Αν ναι, να μην επιλεγεί το αντικείμενο, 
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εκτός από την περίπτωση κατά την οποία τα τελευταία αιτήματα είναι 

ανεπαρκή και χωρίς τεκμηρίωση. 

 Υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του αντικειμένου λόγω 

πνευματικών δικαιωμάτων; Αν όχι, να επιλεγεί. Έχει θέσει ο 

δημιουργός ή ο δωρητής του αντικειμένου περιορισμούς στη 

χρήση του που δεν επιτρέπουν την ψηφιοποίησή του; Αν ναι, να 

απορριφθεί. 

 Το αντικείμενο είναι δημόσια περιουσία ή κατέχει ο φορέας τα 

πνευματικά του δικαιώματα; Αν ναι, να επιλεγεί. Σε αντίθετη 

περίπτωση υπάρχουν ενδείξεις ότι ο φορέας δε θα μπορέσει να 

αποκτήσει τα πνευματικά δικαιώματα ή την άδεια για 

ψηφιοποίηση του αντικειμένου; Αν ναι, να μην επιλεγεί. 

 Περιέχει το αντικείμενο εικόνες προσώπων εν ζωή από τα οποία 

ο φορέας έχει λάβει σχετική άδεια (ειδικά για φωτογραφίες όπου 

το πρόσωπο είναι αναγνωρίσιμο, ηχητικά τεκμήρια και βίντεο); 

Αν ναι, να επιλεγεί. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχουν ενδείξεις 

ότι ο φορέας δε θα μπορέσει να βρει τα πρόσωπα αυτά ή ότι δε 

θα του χορηγήσουν τη σχετική άδεια; Αν ναι, να μην επιλεγεί 

μέχρι να αποκτήσει ο φορέας τις σχετικές άδειες. 

 Παρουσιάζει μονόπλευρα το αντικείμενο κάποιο θέμα; Αν ναι, 

διαθέτει ο φορέας επαρκή χρόνο και προσωπικό για να 

συμβουλευτεί ειδικούς και να ζητήσει σχετικές άδειες από τις 

ομάδες που θίγονται; Αν όχι, να μην επιλεγεί. 

 Αποτελεί το αντικείμενο απόδειξη ιστορικής ή νομικής αξίας για 

συγκεκριμένο γεγονός; Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού; Αν ναι, να επιλεγεί. Αν όχι, 

η μετατροπή του από αναλογική σε ψηφιακή μορφή μήπως 

αλλοιώσει το χαρακτήρα του; Αν ναι, ή αν η αξία του 
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αντικειμένου χαθεί ή αν ακόμα δεν υπάρχει κοινό στο οποίο να 

απευθύνεται, να μην επιλεγεί. 

 Το υποψήφιο αντικείμενο είναι αυθεντικό και όχι προϊόν 

απομίμησης, πλαστογραφίας ή ουσιαστικής αλλαγής; Αν ναι, να 

επιλεγεί. Αν όχι, μήπως η ψηφιοποίησή του οδηγήσει σε 

εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με την αυθεντικότητά του; 

Είναι αδύνατο να αναστραφεί η παρανόηση μέσα από 

κατάλληλες επεξηγήσεις και μεταδεδομένα; Αν ναι, να μην 

επιλεγεί. 

 Μπορεί η μέθοδος ψηφιακής αποτύπωσης που θα επιλεγεί να 

απεικονίσει με ακρίβεια το αντικείμενο; Αν ναι, να επιλεγεί. 

Διαφορετικά, μπορούν στο πλαίσιο του έργου να αξιοποιηθούν 

πιο σύνθετες τεχνικές, με στόχο την ακριβή αναπαράσταση του 

αντικειμένου; Αν δεν είναι δυνατή η ακριβής αποτύπωση του 

αντικειμένου, να μην επιλεγεί. 

 Το υποψήφιο αντικείμενο έχει αναπαρασταθεί ικανοποιητικά; 

Αν ναι, να επιλεγεί. Αν έχει γίνει λανθασμένη ή ανεπαρκής 

αποτύπωση, περιγραφή και τεκμηρίωση, διαθέτει ο φορέας τον 

απαιτούμενο προϋπολογισμό και προσωπικό, ώστε να διορθώσει 

τα λάθη αυτά μέσα στο χρονοδιάγραμμα του έργου; Αν όχι, να 

μην επιλεγεί.. 

 Η τεκμηρίωση του υποψήφιου αντικειμένου απαιτεί ενδελεχή 

και συνεπώς χρονοβόρα έρευνα; Είναι εφικτό κάτι τέτοιο στο 

πλαίσιο του έργου; Αν ναι, να επιλεγεί. Διαφορετικά, αρκεί 

απλά η ψηφιακή αποτύπωση των αντικειμένων, χωρίς την 

πλήρη τεκμηρίωσή τους; Αν όχι, έχει στην κατοχή του ο φορέας 

άλλα αντικείμενα τα οποία μπορούν να επιλεγούν έναντι του 

συγκεκριμένου, ώστε να καλύψουν το ενδιαφέρον για τη 

θεματική περιοχή στην οποία αυτό ανήκει; Αν δεν κρίνεται 

επαρκής η τεκμηρίωση, να μην επιλεγεί. 
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 Το πρωτότυπο είναι πλήρως αρχειοθετημένο και τοποθετημένο 

σε ασφαλή θέση; Αν ναι, να επιλεγεί. Διαφορετικά, θα 

μπορούσε η απομάκρυνση του αντικειμένου από τη θέση του 

για λόγους ψηφιοποίησης να το θέσει σε κίνδυνο κλοπής; Αν 

ναι, να μην επιλεγεί. 

 Έχει γίνει έλεγχος μήπως το αντικείμενο έχει ψηφιοποιηθεί στο 

πλαίσιο άλλου έργου; Αν το ψηφιακό υποκατάστατο δεν είναι 

ικανοποιητικής ποιότητας, να επιλεγεί. Διαφορετικά, μπορεί να 

ζητηθεί ένα αντίγραφο του ψηφιακού υποκατάστατου, ώστε να 

υπάρχει στην παρούσα συλλογή. 

 Το υποψήφιο αντικείμενο φυλάσσεται σε συνθήκες που το 

καθιστούν μη προσβάσιμο (π.χ. σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία); 

Αν είναι πολύ εύκολα προσβάσιμο κα σε ποικίλες μορφές (π.χ. 

σε μικροφίλμ που διατίθεται ευρέως) υπάρχει κάποιος ειδικός 

λόγος να υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή; Αν ναι, να επιλεγεί. 

Έχει τεθεί προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση του υποψήφιου 

αντικειμένου λόγω της θεματικής κατηγορίας στην οποία ανήκει 

ή λόγω ειδικών όρων του έργου; Αν ναι, να επιλεγεί. 

 Το υποψήφιο αντικείμενο είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να 

περάσει χωρίς πρόβλημα τη διαδικασία της ψηφιοποίησης; 

Εναλλακτικά υπάρχουν πιστές απομιμήσεις ή αντίγραφά του, τα 

οποία θα μπορούσαν να ψηφιοποιηθούν στη θέση του; Αν ναι, 

να επιλεγεί. Αν όχι, έχει αλλοιωθεί ή είναι τόσο ευαίσθητο, ώστε 

η διαδικασία της ψηφιοποίησης ή της δημιουργίας πιστού 

αντιγράφου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ή μπορεί ακόμα και 

να το καταστρέψει; Για παράδειγμα είναι ανάγκη να 

διαχωριστούν τα φύλλα ενός σπάνιου βιβλίου ή να 

απομακρυνθεί η κορνίζα ή να ασκηθεί πίεση σε ένα εύθρυπτο 

αντικείμενο; Αν ναι, επαρκούν ο προϋπολογισμός και το 
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χρονοδιάγραμμα του έργου για μια τόσο απαιτητική εργασία; 

Αν όχι, να μην επιλεγεί 

 Το κοινό που αναμένεται να δείξει ενδιαφέρον για το υποψήφιο 

αντικείμενο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις για τον τρόπο 

ψηφιοποίησης και παρουσίασής του (π.χ. ψηφιακές εικόνες 

πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίες έχουν υποστεί επεξεργασία 

και συμμετέχουν σε εικονικές συλλογές); Αν ναι, διαθέτει 

σημαντικό τμήμα του κοινού τον απαραίτητο εξοπλισμό για 

αυτό το σκοπό; Επαρκούν ο προϋπολογισμός, το 

χρονοδιάγραμμα και το προσωπικό του έργου; Αν όχι, να μην 

επιλεγεί (πηγή: Οδηγός Καλών Πρακτικών για την 

Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσμη Διατήρηση, 142:144). 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί και η σχέση ανάλυση ψηφιοποίησης με 

το χρόνο ψηφιοποίησης και το μέγεθος ενός αρχείου. Ακολουθούν τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την ψηφιοποίηση δύο εικόνων ως προς 

το μέγεθος του ψηφιακού αντιγράφου και το χρόνο σάρωσης ανάλογα με 

την ανάλυση της σάρωσης. 

Πρόκειται για μια έγχρωμη και μια ασπρόμαυρη εικόνα οι οποίες 

ψηφιοποιήθηκαν σε οχτώ (8) διαφορετικές αναλύσεις.  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ακολούθως: 

Είδος Έγχρωμη εικόνα 
Πηγή Salvador DALI 1904-1989 The Paintings, TASCHEN, 
1997, ISBN 3-8228-8263-1 
Τίτλος The Disintegration of the Persistence of Memory, 
1952-1954 (σελ. 461) 
Συσκευή ψηφιοποίησης EPSON GT-1500 scanner 
Χρόνος preview 6 sec 
Χαρακτηριστικά ψηφιοποίησης 24 bit σάρωση, Πλάτος 110,3 mm – 
Ύψος 140,1 mm 
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Αποτελέσματα 
Ανάλυση ψηφιοποίησης     Χρόνος Ψηφιοποίησης       Μέγεθος Αρχείου 
  150 dpi                                       5 sec                                   1,56 MB 
  300 dpi                                       7 sec                                   6,18 MB 
  400 dpi                                     21 sec                                   10,9 MB 
  600 dpi                                     21 sec                                   24,6 MB 
  800 dpi                                     40 sec                                   43,8 MB 
  1200 dpi                                   40 sec                                   98,7 MB 
  2400 dpi                                 135 sec + 30 sec                      394 MB 
  3600 dpi                                 358 sec + 90 sec                      888 MB 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα ψηφιοποίησης έγχρωμης φωτογραφίας (πηγή: 

Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσμη 

Διατήρηση, 145). 

Είδος Μαυρόασπρη εικόνα 
Πηγή Salvador DALI 1904-1989 The Paintings, TASCHEN, 
1997, ISBN 3-8228-8263-1 
Τίτλος The Angel of Port Lligat, 1952 (σελ. 460) 
Συσκευή ψηφιοποίησης EPSON GT-1500 scanner 
Χρόνος preview 6 sec 
Χαρακτηριστικά ψηφιοποίησης 8 bit σάρωση Πλάτος 110,3 mm – Ύψος 
140,1 mm 
 

Αποτελέσματα 
Ανάλυση ψηφιοποίησης      Χρόνος ψηφιοποίησης        Μέγεθος αρχείου 
150 dpi                                             5 sec                                   540 KB 
300 dpi                                             8 sec                                  2,06 MB 
400 dpi                                            21 sec                                 3,66 MB 
600 dpi                                            21 sec                                 8,23 MB 
800 dpi                                            40 sec                                 14,6 MB 
1200 dpi                                          40 sec                                 32,9 MB 
2400 dpi                                          47 sec                                  131 MB 
3600 dpi                                        100 sec + 20 sec                    296 MB 
Πίνακας 2. Αποτελέσματα ψηφιοποίησης ασπρόμαυρης φωτογραφίας 

(πηγή: Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη 

Μακροπρόθεσμη Διατήρηση, 146). 
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Διάγραμμα 1: Διάγραμμα του χρόνου ψηφιοποίησης και του μεγέθους του 

παραγόμενου αρχείου σε σχέση με την ανάλυση (πηγή: Οδηγός Καλών 

Πρακτικών για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσμη Διατήρηση, 

σελ.146). 

Από το Διάγραμμα 1 φαίνεται πως η έγχρωμη φωτογραφία υψηλής 

ανάλυσης, απαιτεί και περισσότερο χρόνο ψηφιοποίησης σε σχέση με την 

έγχρωμη χαμηλότερης ανάλυσης και βέβαια σε σχέση με την ασπρόμαυρη. 

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία μικρού μεγέθους και ανάλυσης, ψηφιοποιείται 

σαφώς πολύ πιο γρήγορα. 
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Διάγραμμα 2.  Διάγραμμα του μεγέθους του παραγόμενου αρχείου σε 

σχέση με την ανάλυση ψηφιοποίησης (πηγή: Οδηγός Καλών Πρακτικών 

για την Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσμη Διατήρηση, σελ.147). 

Και σε αυτό το Διάγραμμα 2 φαίνεται πως όσο πιο πολύ ανάλυση 

γίνεται στην έγχρωμη φωτογραφία , τόσο πιο πολύ μεγαλώνει το 

μέγεθος του αρχείου. 
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Διάγραμμα 3.  Διάγραμμα του χρόνου ψηφιοποίησης σε σχέση με την 

ανάλυση ψηφιοποίησης (πηγή: Οδηγός Καλών Πρακτικών για την 

Ψηφιοποίηση και τη Μακροπρόθεσμη Διατήρηση, σελ.147). 

Είναι χαρακτηριστικό πως η έγχρωμη φωτογραφία, όσο αυξάνεται η 

ανάλυση της αυξάνεται και ο χρόνος ψηφιοποίησης. 

2.6. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Σε μερικές χώρες όπως στις  Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

(ΗΠΑ) και κάποιες χώρες της  Ευρωπαϊκής ένωσης, οι ψηφιακές 

υπογραφές έχουν και νομική υπόσταση. Οι ψηφιακές υπογραφές σε 

ψηφιακά έγγραφα είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες χειρόγραφες 

υπογραφές σε έντυπα έγγραφα. Όταν οι ψηφιακές υπογραφές 

υλοποιούνται - εφαρμόζονται σωστά, με την κατάλληλη χρήση 

ασφαλών κρυπτογραφικών αλγορίθμων, είναι πολύ πιο δύσκολο να 

πλαστογραφηθούν σε σχέση με τις αντίστοιχες χειρόγραφες. Επίσης το 
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φυσικό πρόσωπο, το οποίο ψηφιακά υπογράφει το ψηφιακό έγγραφο δεν 

μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν το υπόγραψε, εφόσον το ιδιωτικό κλειδί 

που χρησιμοποίησε δεν υποκλάπηκε.  

Κάποιες υλοποιήσεις των ψηφιακών υπογραφών προσθέτουν και 

την ημερομηνία υπογραφής του εγγράφου, ώστε και τον ιδιωτικό κλειδί 

να υποκλαπεί, η ψηφιακή υπογραφή να είναι έγκυρη. Η ψηφιακή 

υπογραφή μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε σειρά από δεδομένα11. 

Πολλοί οργανισμοί υιοθετούν την χρήση των ψηφιακών υπογραφών 

ώστε να αποφεύγεται η αποστολή τυπωμένων εγγράφων, τα οποία 

πρέπει να είναι επικυρωμένα με χρήση σφραγίδων και υπογραφών 

(πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Ψηφιακή_υπογραφή). 

H ηλεκτρονική υπογραφή συνδέεται με τα υπογεγραμμένα 

δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε επέμβαση να μπορεί να 

γίνει αντιληπτή, αλλά και να μπορεί επίσης να αναγνωριστεί ο 

αποστολέας πέρα από κάθε αμφιβολία. Βασικές λειτουργίες που 

εξυπηρετούνται είναι: 

 Η Εμπιστευτικότητα. Πρόκειται για την προστασία των 

δεδομένων ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.  

 Η Ακεραιότητα: Είναι η προστασία των δεδομένων ενάντια 

σε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή αντικατάστασή τους.  

 Η Πιστοποίηση: Πρόκειται για την επιβεβαίωση της 

ταυτότητας ενός ατόμου.  

 Η Μη Άρνηση Αποδοχής: Η Μη Άρνηση Αποδοχής 

συνδυάζει τις υπηρεσίες της Πιστοποίησης και της 

                                                             
11 Παραδείγματα χρήσης είναι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφα, 

μηνύματα που στέλνονται στο Διαδίκτυο κ.α. 
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Ακεραιότητας. Ο αποστολέας δεδομένων δεν μπορεί να 

αρνηθεί ότι δημιούργησε και απέστειλε το μήνυμα.  

2.6.1. ΧΕΙΡΌΓΡΑΦΗ vs ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

Στον Πίνακα 3, γίνεται αναφορά στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 

χειρόγραφη και την ψηφιακή υπογραφή αντίστοιχα, και γίνεται σύγκριση 

 

Χειρόγραφη υπογραφή  Ψηφιακή υπογραφή  

Ενσωματωμένη στο μήνυμα  Εξωτερικό «αντικείμενο» το οποίο 

συνδέεται με το μήνυμα  

Για όλους τους σκοπούς χρησιμοποιείται η ίδια 

υπογραφή  

Διαφορετικές υπογραφές για 

διαφορετικούς σκοπούς  

Δυνατή η πλαστογράφηση  Σχεδόν αδύνατη η «πλαστογράφηση»  

Πιστοποιεί την ταυτότητα του υπογράφοντος  Πιστοποιεί τη γνησιότητα του 

περιεχομένου της πληροφορίας και την 

ταυτότητα του υπογράφοντος  

Απευθείας ορατή  Απαιτείται ειδικό λογισμικό για να 

δημιουργηθεί και κατά συνέπεια για να 

είναι ορατή  

Ο «μηχανισμός» δημιουργίας της παραμένει ο 

ίδιος και δεν μπορεί να αποσυρθεί  

Ο μηχανισμός δημιουργίας, 

επαλήθευσής της μπορεί να καταστραφεί 

(αποσυρθεί) και να υποκατασταθεί από 

κάποιον εντελώς διαφορετικό  

Πίνακας 3. Χειρόγραφη vs ψηφιακή υπογραφή (πηγή: Πλεξίδας Α., 2013) 
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Το ελληνικό Δίκαιο µε ειδική πρόβλεψη (Ν. 2672/1999) προτείνει 

τον όρο "ψηφιακή υπογραφή" αντί για "ηλεκτρονική", και δίνει τον 

ορισµό της: "Η ψηφιακής μορφής υπογραφή σε δεδομένα ή λογικά 

συνεχιζόμενη με αυτά, που χρησιμοποιείται από τον υπογράφοντα ως 

ένδειξη υπογραφής του περιεχομένου των δεδομένων αυτών, εφόσον η 

εν λόγω υπογραφή  

α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, 

β) ταυτοποιεί τον υπογράφοντα, 

γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να  

διατηρήσει υπό τον έλεγχό του και  

δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τρόπο 

ώστε να μπορεί να αποκαλυφθεί οποιαδήποτε αλλοίωση των εν λόγω 

δεδομένων".  

Παρά τον ορισµό αυτό, ο εν λόγω νόµος δεν εξομοιώνει νομικά τη 

ψηφιακή υπογραφή µε την ιδιόχειρη, κενό το οποίο ήρθε να καλύψει το 

Προεδρικό Διάταγµα 150/2001(πηγή: Πλεξίδας Α., 2013). 

2.7. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

Η κάρτα του Πολίτη θα είναι μια πλαστική κάρτα στο μέγεθος των 

πιστωτικών καρτών, με ενσωματωμένη έξυπνη κάρτα, που σχεδιάζεται 

να αντικαταστήσει τις ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες. Τα στοιχεία 

που θα περιλαμβάνει η Κάρτα του Πολίτη, τόσο εκτυπωμένα στην 

επιφάνειά της όσο και εντός της έξυπνης κάρτας, θα είναι: 

 ο αριθμός δημοτολογίου,  

 ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), 

 ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

 ο ειδικός εκλογικός αριθμός 
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Θα συνοδεύεται από σειριακό αριθμό και κωδικό πρόσβασης που 

θα επιτρέπουν στους πολίτες την πρόσβαση σε δικτυακές υπηρεσίες, 

όπως ο ιατρικός φάκελος και τα στοιχεία περιουσίας, ενώ ο στόχος είναι 

σταδιακά να γίνει εργαλείο πρόσβασης και σε άλλα μητρώα και 

υπηρεσίες. Στόχος της δημιουργίας της κάρτας του πολίτη είναι να 

καταργηθεί η γραφειοκρατία και το υπάρχων δελτίο ταυτότητας, αφού η 

ίδια θα περιέχει όλα τα απαραίτητα για τις συναλλαγές με το κράτος 

στοιχεία του πολίτη. Η διαδικασία αυτή γίνεται και σε όσα άλλα κράτη 

χρησιμοποιούν το ίδιο έντυπο, τη λεγόμενη Citizen Card (Πηγή: 

http://el.wikipedia.org/wiki/Κάρτα_Πολίτη). 

Αναφορά στην κάρτα του πολίτη είχε γίνει το 2010, από τον τότε 

υπουργό Εσωτερικών κο Ραγκούση. Είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση 

και στους δικτυακούς τόπους του ΥΠΕΣ www.ypes.gr και 

www.opengov.gr/ypes οι αρχές που θα διέπουν την Κάρτα του Πολίτη, 

τα προσωπικά δεδομένα που θα περιλαμβάνει και οι τεχνικές 

προδιαγραφές που θα υιοθετηθούν για την προστασία της ασφάλειας 

των πολιτών. Στο κείμενο της διαβούλευσης, η οποία είχε διαρκέσει ως 

τις 12 Δεκεμβρίου, επισημαίνεται κατηγορηματικά ότι η Κάρτα του 

Πολίτη θα αξιοποιείται για τη φυσική ταυτοποίηση των πολιτών 

αντικαθιστώντας το υπάρχον Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Ο 

πολίτης θα έχει μόνο την Κάρτα του Πολίτη, η οποία θα 

χρησιμοποιείται σε όλο το εύρος της καθημερινής ζωής του και θα 

οδηγήσει στη σταδιακή αντικατάσταση πληθώρας προσωπικών 

εγγράφων και πιστοποιητικών στις συναλλαγές του με το Δημόσιο.  

«Η Κάρτα του Πολίτη»  αναφέρθηκε ότι «θα αποτελέσει το 

βασικό μέσο για την ταχεία ηλεκτρονική διεκπεραίωση συναλλαγών 

των πολιτών με το Δημόσιο και θα έχει θέση ψηφιακής ταυτότητας στο 

Διαδίκτυο, επιτρέποντας την ψηφιακή αυθεντικοποίησή τους,με σκοπό 

την πρόσβαση όσων επιθυμούν σε σημαντικό εύρος ηλεκτρονικών 
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υπηρεσιών που παρέχονται ή θα αναπτυχθούν από τη δημόσια 

διοίκηση». Οι πολίτες που το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα με την 

Κάρτα παραγωγής ψηφιακής υπογραφής εγγράφων. Παράλληλα οι 

δυνατότητες που προσφέρει θα μπορούν να αξιοποιηθούν και από 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την εκ μέρους τους 

επέκταση υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων καινοτομικών 

υπηρεσιών. 

Η Κάρτα του Πολίτη (Εικόνα 7) θα έχει τις διαστάσεις καρτών όπως 

της ανάληψης μετρητών, ενώ στην επιφάνειά της θα αποτυπώνονται τα 

συνήθη στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου της και η φωτογραφία του. 

Ταυτόχρονα θα φέρει πλινθίο, μέσω του οποίου θα προσφέρεται, για 

όποιον πολίτη το επιθυμεί, η δυνατότητα ψηφιακής αυθεντικοποίησης 

κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό 

τομέα, καθώς και η δυνατότητα παραγωγής ψηφιακής υπογραφής 

εγγράφων, ενώ σε καμία φάση της προετοιμασίας δεν εντοπίζεται 

οποιαδήποτε ανάγκη χρήσης γραμμωτού κώδικα (barcode) και δεν θα 

περιλαμβάνεται.  

 

 

 

Εικόνα 7. Κάρτα του Πολίτη (πηγή: www.tovima.gr) 
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Στόχος της κυβέρνησης τότε ήταν η Κάρτα του Πολίτη να διαθέτει 

υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ιδιαίτερη προσοχή και 

μέριμνα είχε δοθεί στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων του κατόχου. Για τον σκοπό αυτόν, οι τεχνικές 

προδιαγραφές της Κάρτας του Πολίτη, καθώς και οι διαδικασίες 

έκδοσης και διαχείρισής της, θα είναι σύμφωνες με τα διεθνή 

επιστημονικά πρότυπα και θα υιοθετούν καλές πρακτικές 

ασφαλείας.  

Τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν στην Κάρτα και η χρήση της θα 

αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής διαβούλευσης με την Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. «Δεν αποτελεί 

επιλογή μας» τονίζεται στο κείμενο της διαβούλευσης «η φόρτωση 

πληθώρας στοιχείων στο εσωτερικό της Κάρτας.Αντίθετα, σχεδιαστικό 

μας στόχο αποτελεί η ανάπτυξη μιας Κάρτας η οποία θα περιέχει τα 

ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία και αυτά σε μορφή που θα προστατεύονται 

με απόλυτο και επιστημονικά άρτιο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των 

πολιτών». Καθώς μάλιστα φαίνεται ότι έχουν δημιουργηθεί και 

καλλιεργηθεί εσφαλμένες εντυπώσεις για το περιεχόμενο της Κάρτας, 

το υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι δεν είναι στις προθέσεις του 

να περιληφθούν στην Κάρτα δεδομένα υγείας ή άλλα ευαίσθητα και 

στοιχεία (Νικολακόπουλος Δ., www.tovima.gr, 2010).  
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3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής διατριβής, 

διεξήχθη έρευνα πεδίου προκειμένου να καταγραφούν κάποιες απόψεις 

σχετικά με την ψηφιοποίηση των εγγράφων κυρίως στις δημόσιες 

υπηρεσίες και τη χρησιμότητα ή όχι της όλης διαδικασίας. Έγινε 

προσπάθεια το δείγμα να εκπροσωπείται όσο το δυνατόν από όλες τις 

ηλικιακές ομάδες. Το ερωτηματολόγιο διενεμήθη σε  ιδιωτικούς και 

δημόσιους υπάλληλους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε φοιτητές, 

ανέργους και συνταξιούχους. Συλλεχθείσαν συνολικά εκατόν οχτώ (108) 

δείγματα. 

3.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Η έρευνα πεδίου έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου. Στο 

ερωτηματολόγιο αναφέρονται κάποια πιο προσωπικά στοιχεία όπως το 

φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα που ασκεί ο 

ενδιαφερόμενος. Στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο εξειδικεύεται σε 

ερωτήσεις πιο συναφείς με την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων και 

την εφαρμογή της στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η συλλογή των 

απαραίτητων πληροφοριών πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 

20/12/2014 έως και 20/01/2015 . Το δείγμα διανεμηθεί σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή με τη χρήση online φόρμας, σε υπαλλήλους σε 

διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικά και οικονομοτεχνικά γραφεία, σε 

εταιρίες και δικηγορικά γραφεία και τέλος σε συνταξιούχους του δημοσίου 

και ιδιωτικού τομέα. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της αναλογικής στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας με 

στρώματα την περιφέρεια εργασίας και το φύλο. O τελικός απολογισμός 

είναι 108 ερωτηματολόγια.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι ερωτηθέντες έκαναν εύστοχες 

παρατηρήσεις σε κάποια σημεία του δείγματος – ερωτηματολογίου, οπότε 
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και διορθώθηκαν οι όποιες ασάφειες και δυσνόητες έννοιες. Στόχος του 

ερωτηματολογίου είναι να ελεγχθεί κατά πόσο, υπάλληλοι και πολίτες, είναι 

ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με την διαδικασία της ψηφιοποίησης και 

των καινούργιων καταστάσεων που αυτή δημιουργεί. Εν συνεχεία της  

συλλογής των ερωτηματολογίων, ακολούθησε η κωδικοποίηση των 

χρησιμοποιούμενων μεταβλητών. Τα αποτελέσματα κωδικοποιήθηκαν και 

αρχειοθετήθηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος Microsoft Excel και στη 

συνέχεια έγινε χρήση και του στατιστικού προγράμματος SPSS, όπου και 

ελέγχθησαν τα σφάλματα και οι ερευνητικές υποθέσεις.. 

3.1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Από τους 108 ερωτηθέντες οι άντρες κατέχουν το ποσοστό 37% (40 

άτομα) έναντι του 63% (68 άτομα),  που αποτελεί το ποσοστό των γυναικών 

που συμμετείχαν στην έρευνα (Διάγραμμα 4). 

 

 

Διάγραμμα 4. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΑΣ 

Άνδρας
37%Γυναίκα

63%

ΦΥΛΛΟ
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Η ηλικία των ερωτηθέντων ομαδοποιήθηκε σε έξι κλάσεις για τη 

διευκόλυνση στην επεξεργασία των δεδομένων, όπως φαίνεται και στο 

Διάγραμμα 5. Η πρώτη ομάδα των 18-30 ετών περιλαμβάνει 20 άτομα με 

ποσοστό 19% επί του συνόλου, η δεύτερη ομάδα των 30-40 ετών 

περιλαμβάνει 14 άτομα με ποσοστό 13%, η τρίτη ομάδα των 40-50 

περιλαμβάνει 30 άτομα με ποσοστό 28%, η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει το 

ποσοστό 28% και αριθμό ερωτηθέντων 30, η πέμπτη ομάδα των 60-70 

περιλαμβάνει 10 άτομα με ποσοστό 9% και τέλος η έκτη ομάδα με ηλικία 

70 και άνω, περιλαμβάνει μόλις 4 άτομα με ποσοστό 4%. 

 

Διάγραμμα 5. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ 

 

Στο Διάγραμμα 6, φαίνεται πως 15 από τους ερωτηθέντες σε ποσοστό 

14%  είναι απόφοιτοι δημοτικού, 14 είναι απόφοιτοι γυμνασίου σε ποσοστό 

15%, 28 είναι απόφοιτοι λυκείου με ποσοστό 26%, 15 είναι απόφοιτοι 

18-30
19%

30-40
13%

40-50
28%

50-60
28%

60-70
9%

70 και άνω
4%

ΗΛΙΚΙΑ
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Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), σε ποσοστό 14%, 25 από 

το δείγμα είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνολογικών και Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ και ΑΕΙ), σε ποσοστό 23%,  9 κατέχουν 

Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών με ποσοστό 8% και τέλος μόλις 2 κατέχουν 

Διδακτορικό Δίπλωμα σε ποσοστό 2%. 

 

Διάγραμμα 6. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ 

 

Όσον αφορά την απασχόληση των ερωτηθέντων, 15 από αυτούς είναι 

άνεργοι σε ποσοστό 14%, 25 είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε ποσοστό 23%,  

18 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (δικηγόροι, μηχανικοί, ασφαλιστές, 

αυτοκινητιστές κλπ.) σε ποσοστό 17%, 16 είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι (σε 

μαγαζιά, εταιρίες κλπ.) σε ποσοστό 15%, 20 είναι φοιτητές-τριές σε 

Απόφοιτος 
Δημοτικού

14% Απόφοιτος 
Γυμνασίου

13%

Απόφοιτος 
Λυκείου 

26%

Κάτοχος πτυχίου 
ΙΕΚ
14%

Κάτοχος πτυχίου 
ΑΕΙ/ ΤΕΙ

23%

Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού 

Τίτλου
8%

Κάτοχος 
Διδακτορικού 

Τίτλου
2%

ΣΠΟΥΔΕΣ
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ποσοστό 19%, 10 ασχολούνται με τα οικιακά σε ποσοστό 9% και τέλος 4 

είναι συνταξιούχοι σε ποσοστό 4% (Διάγραμμα 7). 

 

Διάγραμμα 7. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / Η 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΑΣ 

Οι 15 από τους ερωτηθέντες σε ποσοστό 14%, απάντησαν ότι 

χρειάζονται συχνά πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, 

οι 10 απάντησαν ληξιαρχικές πράξεις σε ποσοστό 9%, οι 4 επισκέπτονται 

το μηχανολογικό σε ποσοστό 4%, οι 8 πηγαίνουν στα δικαστήρια σε 

ποσοστό 7%, οι 15 συναναστρέφονται με την πολεοδομία  σε ποσοστό 

14%, μόλις 5 πηγαίνουν στις υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων 

(πρώην Νομαρχίες) σε ποσοστό 5%, 12 έχουν συναλλαγές με τα 

νοσοκομεία σε ποσοστό 11%, 15 πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη σε ποσοστό 

Άνεργος – η
14%

Δημόσιος 
Υπάλληλος

23%

Ελεύθερος 
Επαγγελματίας 

17%

Ιδιωτικός 
Υπάλληλος

15%

Φοιτητής – τρία
18%

Οικιακά
9%

Συνταξιούχος
4%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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14%, και 24 πηγαίνουν στην εφορία σε ποσοστό 22%. Εδώ έγινε απαίτηση 

από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τη σημαντικότερη συναλλαγή  

(Διάγραμμα 8). 

 

Διάγραμμα 8. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

Στο Διάγραμμα 9 που ακολουθεί, γίνεται αναφορά στο βαθμό 

ικανοποίησης από τις υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου. Μόλις 8 από τους 

108 απάντησαν πάρα πολύ σε ποσοστό 7%, πολύ απάντησαν 25 σε ποσοστό 

23%, αρκετά απάντησαν 30 σε ποσοστό 28%, το ίδιο και λίγο ήτοι 28% και 

15 απάντησαν καθόλου.  

Πιστοποιη/κο 
γεννησης -οικογ 

κατάστασης
14%

Ληξικες Γέννησης-
Γάμου

9%

Μηχανολογικό
4%

Δικαστηρια
7%

Πολεοδομία
14%

Περιφερειακη 
Ενότητα

5%

Νοσοκομείο
11%

Βιβλιοθηκη
14%

Εφορία
22%

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
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Διάγραμμα 9. ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝH / ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην αξιοπιστία του Ελληνικού 

Δημοσίου όσον αφορά τη φύλαξη δημόσιων εγγράφων, όπου οι 100 με 

ποσοστό 93%, απάντησαν ότι είναι αξιόπιστο,  και μόλις 8 με ποσοστό 7% 

απάντησαν πως δεν είναι αξιόπιστο. Φαίνεται λοιπόν οι πολίτες πως ενώ 

είναι δυσαρεστημένοι από τις υπηρεσίες, ωστόσο εμπιστεύονται τον θεσμό 

του δημοσίου (Διάγραμμα 10). 

Παρα Πολύ
7%

Πολύ
23%

Αρκετά
28%

Λίγο
28%

Καθόλου
14%

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ
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Διάγραμμα 10. ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΣΟΝ 

ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Στην επόμενη ερώτηση οι πιο πολλοί ερωτηθέντες, 80 στον αριθμό και 

με ποσοστό 74%, απάντησαν ότι γνωρίζουν τι σημαίνει ψηφιοποίηση 

εγγράφων, μόλις 8 είπαν πως δεν γνωρίζουν με ποσοστό 7% και 20 άτομα 

απάντησαν πως γνωρίζουν λίγα πράγματα για αυτό το θέμα, με ποσοστό 

20% (Διάγραμμα 11). 

Ναί
93%

Όχι
7%

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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Διάγραμμα 11. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

Στη συνέχεια οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση 

για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, οπότε και 103 σε ποσοστό 95% 

απάντησαν ότι σε άλλες χώρες του εξωτερικού, κάθε έγγραφο είναι 

ψηφιοποιημένο και αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ μόλις 5 σε 

ποσοστό 5% απάντησαν όχι (Διάγραμμα 12). 

Ναι
74%

Όχι
7%

Λίγο
19%

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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Διάγραμμα 12. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΚΑΘΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Στην ερώτηση 10 : ΄΄ ΑΝ ΑΠΑΝΤΉΣΑΤΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΄΄, αρκετοί από τους 

ερωτηθέντες αναφέρανε την Γερμανία και την Αγγλία, ως χώρες όπου και 

από προσωπική εμπειρία είναι αρκετά διαδεδομένη η αποθήκευση και η 

διάθεση κάθε εγγράφου΄, κυρίως ταυτότητες, διαβατήρια και η κάρτα 

κοινωνικής ασφάλισης, σε ηλεκτρονική μορφή. 

Επιπλέον αναφέρθηκε και η περίπτωση της Ισπανίας όπου υπάρχουν τα 

πρωτότυπα σε ενιαίο ψηφιοποιημένο αρχείο, καθώς και η χώρα της 

Κύπρου, όπου και εκεί είναι αρκετά έγγραφα ψηφιοποιημένα και 

διατίθενται σε ηλεκτρονική  μορφή. 

Ναι
95%

Όχι
5%

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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Στο Διάγραμμα 13 φαίνεται πως 10 άτομα σε ποσοστό 9% απάντησαν 

πως τα ληξιαρχεία και τα δημοτολόγια χρήζουν άμεσης ψηφιοποίησης 

αντίστοιχα, 14 σε ποσοστό 13% απάντησαν τις εφορίες, από 8 άτομα και 

ποσοστό 7% απάντησαν αντίστοιχα για πολεοδομίες και δήμους, μόλις 5 

ερωτηθέντες με ποσοστό 5% απάντησαν για άμεση ψηφιοποίηση για τις 

περιφέρειες (πρώην νομαρχίες), 10 σε ποσοστό 9% ανάφεραν την άμεση 

ψηφιοποίηση των βιβλιοθηκών, 18 ερωτηθέντες αναφέρθηκαν στα 

νοσοκομεία σε ποσοστό 17%. Σημαντικός αριθμός ερωτηθέντων 25 σε 

ποσοστό 23%, αναφέρθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία και 

συμπεριελήφθησαν στο ερωτηματολόγιο μετά από απαίτηση των 

ερωτηθέντων. 

 

Διάγραμμα 13. ΠΟΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ 
ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
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Δήμοι
7%

Περιφέρειες
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Βιβλιοθήκες
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Νοσοκομεία
17%

Ασφαλιστικά 
Ταμεία

23%

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
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Στη συνέχεια στο Διάγραμμα 14, αναφέρονται οι σημαντικότεροι λόγοι 

για τους οποίους είναι σημαντική η ψηφιοποίηση. 15 απάντησαν για τη 

διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σε ποσοστό 14%, 23 αναφέρθηκαν 

στην εξοικονόμηση χώρου σε ποσοστό 21%, οι πιο πολλοί 33 με ποσοστό 

31%, επισήμαναν την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, 9 με ποσοστό 8% 

αναφέρθηκαν στη συντήρηση των ιστορικών κειμηλίων, 16 αναφέρθηκαν 

στην ευκολότερη πρόσβαση ,ε ποσοστό 15% και τέλος 12 με ποσοστό 11% 

αναφέρθηκαν στον διαδανεισμό( κυρίως στις βιβλιοθήκες). 

 

 

Διάγραμμα 14. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

 

 

Διατήρηση 
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14%
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Ταχύτερη 
εξυπηρέτηση του 

Πολίτη           
31%

Συντήρηση 
ιστορικών 
κειμηλίων             

8%

Ευκολότερη 
πρόσβαση 

15%

Διαδανεισμός 
(συνηθέστερα στις 

βιβλιοθήκες)         
11%

ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
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Στο Διάγραμμα 15 φαίνεται πως 60 ερωτηθέντες με ποσοστό 56% 

απάντησαν πως δεν έχει γίνει ψηφιοποίηση παλαιότερων αρχείων, 33 σε 

ποσοστό 31% απάντησαν πως έχει γίνει και 15 σε ποσοστό 14% απάντησαν 

πως δεν έχουν γνώση επί του θέματος.  

 

Διάγραμμα 15. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ EXEI ΓΙΝΕΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΑΛΙΑΟΤΕΡΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 

Στο Διάγραμμα 16 φαίνεται πως όλοι σε ποσοστό 100% απάντησαν πως 

η διαδικασία της ψηφιοποίησης έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα. 

Ακριβώς το ίδιο ποσοστό , δηλαδή 100% προκύπτει και στο Διάγραμμα 

14, όπου όλοι οι ερωτηθέντες είναι θετικοί στην επένδυση χρημάτων για 

την σωστή διεξαγωγή της διαδικασίας της ψηφιοποίησης. 

Ναι
30%

Όχι
56%

Δεν γνωρίζω
14%

ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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Διάγραμμα 16. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ 
ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ 

 

Ναι
100%

Όχι
0%

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
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Διάγραμμα 17. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΘΟΥΝ 
ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Στο Διάγραμμα 18, φαίνεται πως 51 άτομα με ποσοστό 47%, πιστεύουν 

πως η ψηφιοποίηση θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανίχνευση 

παραβατικότητας, 32 άτομα με ποσοστό 30% πιστεύουν πως η 

ψηφιοποίηση θα συμβάλει μέτρια στην ανίχνευση παραβατικότητας, 15 με 

ποσοστό 14% ελάχιστα και 10 με ποσοστό 9% απάντησαν καθόλου.  

Ναι
100%

Όχι
0%

ΝΑ ΔΑΠΑΝΗΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
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Διάγραμμα 18. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Στο Διάγραμμα 19, 76 ερωτηθέντες με ποσοστό 70% απάντησαν πως 

γνωρίζουν τι σημαίνει ψηφιακή κάρτα του πολίτη, ενώ 32 με ποσοστό 30% 

απάντησαν πως δεν γνωρίζουν. 

 

Πάρα πολύ
47%

Μέτρια
30%

Ελάχιστα
14%

Καθόλου
9%

Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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Διάγραμμα 19. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 

Στο Διάγραμμα 20, 51 ερωτηθέντες σε ποσοστό 47% απάντησαν πως 

είναι υπέρ της έκδοσης ψηφιακής κάρτας, 32 με ποσοστό 30% απάντησαν 

μέτρια, 15 άτομα με ποσοστό 14% απάντησαν ελάχιστα, και 10 με ποσοστό 

9% απάντησαν πως καθόλου δεν συμφωνούν με την έκδοση ψηφιακής 

κάρτας. 

Ναί
70%

Όχι
30%

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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Διάγραμμα 20. ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Στο Διάγραμμα 21, 65 ερωτηθέντες σε ποσοστό 60% φαίνεται να 

γνωρίζουν τι σημαίνει ψηφιακή υπογραφή, και 43 με ποσοστό 40% 

φαίνεται να μη γνωρίζουν. 

 

 

 

 

 

 

Πάρα πολύ
47%

Μέτρια
30%

Ελάχιστα
14%

Καθόλου
9%

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
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Διάγραμμα 21. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου: ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ 
ΘΕΜΑ, αρκετοί ερωτηθέντες έκαναν κάποιες εύστοχες παρατηρήσεις. 

Ειπώθηκε ότι καλή είναι η διαδικασία της ψηφιοποίησης, αλλά καλό θα 

ήταν να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να υπάρχει προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και να μην γίνουν παραπτώματα υποκλοπών. 

Πολλοί ανέφεραν τον κίνδυνο παραβίασης στοιχείων όπως τραπεζικοί 

λογαριασμοί, ή οικογενειακή κατάσταση που δεν θα ήθελαν να 

κοινοποιηθούν σε τρίτα άτομα. 

Αρκετοί υπήρξαν αισιόδοξοι και ανέφεραν να γίνει άμεσα και να 

εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς κυρίως του δημοσίου, πάντα με ασφάλεια 

και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. 

Ναί
60%

Όχι
40%

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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Επίσης αναφέρθηκαν σε εμπειρίες προσωπικές από χώρες του 

εξωτερικού, και αναφέρανε πως θα μπορούσαν αν παραδειγματιστούν 

αντίστοιχα οι δήμοι, οι περιφέρειες και εν γένη η τοπική αυτοδιοίκηση, για 

την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση του πολίτη και του 

εργαζόμενου . 

Δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι κράτησαν ουδέτερη έως απαισιόδοξη 

στάση, καθώς αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, πως αμφιβάλλουν αν θα γίνει 

ποτέ ψηφιοποίηση των εγγράφων και των σχεδίων του δημόσιου τομέα και 

αν θα εφαρμοστεί καθολικά η ψηφιακή κάρτα και η ψηφιακή υπογραφή. 

 

3.1.2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPSS – Η ΔΟΜΗ 

ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η στατιστική ανάλυση που θα  ακολουθήσει θα διεξαχθεί με τη χρήση 

του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS 21. 

Η δομή του αρχείου δεδομένων SPSS για τις μεταβλητές που 

προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι η παρακάτω: 
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Πίνακας 4. Πίνακας μεταβλητών SPSS 

Δημιουργήθηκαν 19 μεταβλητές v1-v19. Έξι (6) εξ αυτών είναι 

μεταβλητές διάταξης (ordinal) (συμπεριλαμβανομένου και του κωδικού του 

ερωτηματολογίου) ενώ οι υπόλοιπες 13 είναι ονομαστικές μεταβλητές 

(nominal). Οι 18 μεταβλητές που προέκυψαν από τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου κωδικοποιήθηκαν όπως παρακάτω: 

Κωδικοποίηση μεταβλητών 

              
Κωδικός Κατηγορία 

v2 1 Άντρας 

2 Γυναίκα 

v3 1 18-30 

  2 30-40 
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  3 40-50 

  4 50-60 

  5 60-70 

  6 70+ 

v4 1 Απόφοιτος Δημοτικού 

2 Απόφοιτος Γυμνασίου 

3 Απόφοιτος Λυκείου 

4 Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ 

5 Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ ΤΕΙ 

6 Κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Τίτλου 

7 Κάτοχος Διδακτορικού 
Τίτλου 

v5 1 Άνεργος – η 

2 Δημόσιος Υπάλληλος 

3 Ελεύθερος Επαγγελματίας 

4 Ιδιωτικός Υπάλληλος 

5 Φοιτητής – τρία 

6 Οικιακά 

7 Συνταξιούχος 

v6 1 Βιβλιοθήκη 

2 Δικαστήρια 

3 Εφορία 

4 Ληξ/κές Γέννησης-Γάμου 
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5 Μηχανολογικό 

6 Νοσοκομείο 

7 Περιφερειακή Ενότητα 

8 Πιστοπ/κό γέννησης - 
οικογ. κατάστασης 

9 Πολεοδομία 

v7 1 Καθόλου 

2 Λίγο 

3 Αρκετά 

4 Πολύ 

5 Πάρα πολύ 

v8 0 Όχι 

1 Ναι 

v9 0 Όχι 

1 Λίγο 

2 Ναι 

v10 0 Όχι 

1 Ναι 

v11 1 Ασφαλιστικά Ταμεία 

2 Βιβλιοθήκες 

3 Δήμοι 

4 Δικαστήρια 

5 Εφορίες 
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6 Ληξιαρχεία 

7 Νοσοκομεία 

8 Περιφέρειες 

9 Πολεοδομίες 

v12 1 Διαδανεισμός 

2 Διατήρηση προσωπικών 
δεδομένων 

3 Εξοικονόμηση χώρου 

4 Ευκολότερη πρόσβαση 

5 Συντήρηση ιστορικών 
κειμηλίων 

6 Ταχύτερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη 

v13 0 Όχι 

1 Ναι 

9a Δεν γνωρίζω 

v14 0 Όχι 

1 Ναι 

v15 0 Όχι 

1 Ναι 

v16 1 Καθόλου 

2 Ελάχιστα 

3 Μέτρια 

4 Πάρα πολύ 
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v17 0 Όχι 

1 Ναι 

v18 1 Καθόλου 

2 Ελάχιστα 

3 Μέτρια 

4 Πάρα πολύ 

v19 0 Όχι 

1 Ναι 

Πίνακας 5. Κωδικοποίηση Μεταβλητών 

 

Μονομετάβλητη Ανάλυση 
Όλες οι μεταβλητές της έρευνας είναι είτε διάταξης είτε ονομαστικές 

και συνεπώς η μονομετάβλητη ανάλυση που θα ακολουθήσει θα αφορά 

μόνο κατανομές. Η κάθε κατανομή μεταβλητής θα αφορά:  

α) τον διαχωρισμό των έγκυρων από τις ελλείπουσες τιμές (missing 

values) και  

β) συχνότητες για τις έγκυρες και τις ελλείπουσες τιμές, ποσοστά επί 

όλων των περιπτώσεων, ποσοστά επί των έγκυρων περιπτώσεων καθώς και 

αθροιστικά ποσοστά. 

Για κάθε κατανομή θα παρουσιάζεται το αντίστοιχο ραβδόγραμμα και 

τέλος θα δίνεται ο σχολιασμός του πίνακα. 
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Φύλλο 
Φύλλο 

 Συχνότητα Ποσοστ
ό 

Ποσοστό 
επί των 
έγκυρων 

Αθροιστικ
ό 

Ποσοστό 

Έγκυρα 

Άντρας 40 37,0 37,0 37,0 

Γυναίκα 68 63,0 63,0 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 6. Πίνακας Φύλλου 

 

 

Διάγραμμα 22. Ραβδόγραμμα Φύλλου 

 



73 
 

Ηλικιακές ομάδες 
Ηλικιακές ομάδες 

 Συχνότητα Ποσο
στό 

Ποσοστό επί 
των 

έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

18-30 20 18,5 18,5 18,5 

30-40 14 13,0 13,0 31,5 

40-50 30 27,8 27,8 59,3 

50-60 30 27,8 27,8 87,0 

60-70 10 9,3 9,3 96,3 

70+ 4 3,7 3,7 100,0 

Σύνολ
ο 

108 100,0 100,0  

Πίνακας 7. Πίνακας Ηλικιακών ομάδων 

 

Διάγραμμα 23. Ραβδόγραμμα Ηλικιακών Ομάδων 
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Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό 
επί των 

έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Απόφοιτος 
Δημοτικού 

15 13,9 13,9 13,9 

Απόφοιτος 
Γυμνασίου 

14 13,0 13,0 26,9 

Απόφοιτος Λυκείου 28 25,9 25,9 52,8 

Κάτοχος πτυχίου 
ΙΕΚ 

15 13,9 13,9 66,7 

Κάτοχος πτυχίου 
ΑΕΙ/ ΤΕΙ 

25 23,1 23,1 89,8 

Κάτοχος 
Μεταπτυχιακού 
Τίτλου 

9 8,3 8,3 98,1 

Κάτοχος 
Διδακτορικού Τίτλου 

2 1,9 1,9 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 8. Πίνακας Εκπαιδευτικού Επιπέδου 
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Διάγραμμα 24. Ραβδόγραμμα Εκπαιδευτικού Επιπέδου 

 

Κατάσταση Απασχόλησης 
Κατάσταση Απασχόλησης - Επάγγελμα 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό 
επί των 

έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Άνεργος – η 15 13,9 13,9 13,9 

Δημόσιος 
Υπάλληλος 

25 23,1 23,1 37,0 

Ελεύθερος 
Επαγγελματίας 

18 16,7 16,7 53,7 



76 
 

Ιδιωτικός 
Υπάλληλος 

16 14,8 14,8 68,5 

Φοιτητής – τρία 20 18,5 18,5 87,0 

Οικιακά 10 9,3 9,3 96,3 

Συνταξιούχος 4 3,7 3,7 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 9. Πίνακας Κατάστασης Απασχόλησης 

 

Διάγραμμα 25. Ραβδόγραμμα Κατάστασης Απασχόλησης 
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Σημαντικότερη Συναλλαγή με το Δημόσιο 
Σημαντικότερη Συναλλαγή με το Δημόσιο 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό 
επί των 

έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Βιβλιοθήκη 15 13,9 13,9 13,9 

Δικαστήρια 8 7,4 7,4 21,3 

Εφορία 24 22,2 22,2 43,5 

Ληξ/κες Γέννησης-
Γάμου 

10 9,3 9,3 52,8 

Μηχανολογικό 4 3,7 3,7 56,5 

Νοσοκομείο 12 11,1 11,1 67,6 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

5 4,6 4,6 72,2 

Πιστοπ/κό γέννησης 
- οικογ. κατάστασης 

15 13,9 13,9 86,1 

Πολεοδομία 15 13,9 13,9 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 10. Πίνακας με τις Σημαντικότερες Συναλλαγές στο Δημόσιο 
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Διάγραμμα 26. Ραβδόγραμμα Σημαντικότερων Συναλλαγών με το Δημόσιο 

 

Βαθμός ικανοποίησης από το Ελληνικό Δημόσιο  
Βαθμός ικανοποίησης από το Ελληνικό Δημόσιο 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό 
επί των 

έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Καθόλο
υ 

15 13,9 13,9 13,9 

Λίγο 30 27,8 27,8 41,7 

Αρκετά 30 27,8 27,8 69,4 

Πολύ 25 23,1 23,1 92,6 
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Πάρα 
πολύ 

8 7,4 7,4 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 11. Πίνακας με Βαθμό Ικανοποίησης από το Ελληνικό Δημόσιο 

 

 

Διάγραμμα 27. Ραβδόγραμμα με Βαθμό Ικανοποίηση από το Ελληνικό 

Δημόσιο 

 

Αξιοπιστία Ελληνικού Δημοσίου όσον αφορά τη φύλαξη δημόσιων 
εγγράφων για τον πολίτη 

Αξιοπιστία Ελληνικού Δημοσίου όσον αφορά τη φύλαξη 
δημόσιων εγγράφων για τον πολίτη 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστ
ό επί 
των 

έγκυρων 

Αθροιστι
κό 

Ποσοστό 
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Έγκυρα 

Όχι 8 7,4 7,4 7,4 

Ναι 100 92,6 92,6 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 12. Πίνακας για την Αξιοπιστία όσον αφορά τη φύλαξη Δημόσιων 
Εγγράφων 

 

 

 

Διάγραμμα 28. Ραβδόγραμμα για την Αξιοπιστία όσον αφορά τη φύλαξη 
Δημόσιων Εγγράφων 
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Γνωρίζετε τι σημαίνει ψηφιοποίηση εγγράφων; 
Γνωρίζετε τι σημαίνει ψηφιοποίηση εγγράφων; 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοσ
τό επί 
των 

έγκυρω
ν 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Όχι 8 7,4 7,4 7,4 

Λίγο 20 18,5 18,5 25,9 

Ναι 80 74,1 74,1 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 13. Πίνακας για τη γνώση της έννοιας της Ψηφιοποίησης 
Εγγράφων 

 

Διάγραμμα 29. Ραβδόγραμμα για τη γνώση της έννοιας της Ψηφιοποίησης 
Εγγράφων 
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Πιστεύετε πως σε άλλες χώρες του εξωτερικού, κάθε έγγραφο είναι 
διατιθέμενο και αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή; 

Πιστεύετε πως σε άλλες χώρες του εξωτερικού, κάθε έγγραφο 
είναι διατιθέμενο και αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή; 

 Συχνότητα Ποσο
στό 

Ποσοστό 
επί των 

έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Όχι 5 4,6 4,6 4,6 

Ναι 103 95,4 95,4 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 14. Πίνακας για τι συμβαίνει στο Εξωτερικό όσον αφορά την 
αποθήκευση και ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων 

 

Διάγραμμα 30. Ραβδόγραμμα για τι συμβαίνει στο Εξωτερικό, όσον αφορά 
την αποθήκευση και ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων 
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Ποιος τομέας του Ελληνικού Δημοσίου θεωρείτε πως έχει τη 
μεγαλύτερη ανάγκη για ψηφιοποίηση των εγγράφων 

Ποιος τομέας του Ελληνικού Δημοσίου θεωρείτε πως έχει τη μεγαλύτερη 
ανάγκη για ψηφιοποίηση των εγγράφων; 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό 
επί των 
έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Ασφαλιστικά 
Ταμεία 

25 23,1 23,1 23,1 

Βιβλιοθήκες 10 9,3 9,3 32,4 

Δήμοι 8 7,4 7,4 39,8 

Δικαστήρια 10 9,3 9,3 49,1 

Εφορίες 14 13,0 13,0 62,0 

Ληξιαρχεία 10 9,3 9,3 71,3 

Νοσοκομεία 18 16,7 16,7 88,0 

Περιφέρειες 5 4,6 4,6 92,6 

Πολεοδομίες 8 7,4 7,4 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 15. Πίνακας με τους σημαντικότερους προς Ψηφιοποίηση Τομείς 
του Ελληνικού Δημοσίου 
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Διάγραμμα 31. Ραβδόγραμμα με τους σημαντικότερους προς Ψηφιοποίηση 
Τομείς του Ελληνικού Δημοσίου 

 

Ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος για να γίνει η ψηφιοποίηση των 
εγγράφων; 

Ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος για να γίνει η ψηφιοποίηση των 
εγγράφων; 

 Συχνότητα Ποσοστ
ό 

Ποσοστό επί 
των 

έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Διαδανεισμός 12 11,1 11,1 11,1 

Διατήρηση 
προσωπικών 
δεδομένων 

15 13,9 13,9 25,0 
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Εξοικονόμηση 
χώρου 

23 21,3 21,3 46,3 

Ευκολότερη 
πρόσβαση 

16 14,8 14,8 61,1 

Συντήρηση 
ιστορικών 
κειμηλίων 

9 8,3 8,3 69,4 

Ταχύτερη 
εξυπηρέτηση του 
πολίτη 

33 30,6 30,6 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 16. Πίνακας με τους σημαντικότερους λόγους για να γίνει η 
Ψηφιοποίηση των Εγγράφων 

 

Διάγραμμα 32. Ραβδόγραμμα με τους σημαντικότερους λόγους για να γίνει 
η Ψηφιοποίηση των Εγγράφων 
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Πιστεύετε πως έχει γίνει ψηφιοποίηση παλαιότερων αρχείων; 

Πιστεύετε πως έχει γίνει ψηφιοποίηση παλαιότερων αρχείων; 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστ
ό επί 
των 

έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Όχι 60 55,6 64,5 64,5 

Ναι 33 30,6 35,5 100,0 

Σύνολο 93 86,1 100,0  

Ελλείπουσε
ς τιμές 

Δεν 
γνωρίζω 

15 13,9   

Σύνολο 108 100,0   

Πίνακας 17. Πίνακας που αναφέρεται εάν έχει γίνει Ψηφιοποίηση 
Παλαιότερων Αρχείων 

 

Διάγραμμα 33. Ραβδόγραμμα που αναφέρεται εάν έχει γίνει Ψηφιοποίηση 
Παλαιότερων Αρχείων 



87 
 

Πιστεύετε πως η ψηφιοποίηση έπρεπε να είχε γίνει πιο νωρίς; 
Πιστεύετε πως η ψηφιοποίηση έπρεπε να είχε γίνει πιο νωρίς; 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό 
επί των 

έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 108 100,0 100,0 100,0 

Πίνακας 18. Πίνακας που αναφέρεται εάν έπρεπε να είχε γίνει πιο νωρίς η 
Ψηφιοποίηση Εγγράφων 

 

 

 

Διάγραμμα 34. Ραβδόγραμμα που αναφέρεται εάν έπρεπε να είχε γίνει πιο 
νωρίς η Ψηφιοποίηση Εγγράφων 
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Πιστεύετε πως πρέπει να επενδυθούν κάποια χρήματα για να γίνει 
σωστά η διαδικασία της ψηφιοποίησης; 

Πιστεύετε πως πρέπει να επενδυθούν κάποια χρήματα για να 
γίνει σωστά η διαδικασία της ψηφιοποίησης; 

 Συχνότητ
α 

Ποσοστ
ό 

Ποσοστό επί 
των 

έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Ναι 108 100,0 100,0 100,0 

Πίνακας 19. Πίνακας που αναφέρεται εάν πρέπει να επενδυθούν χρήματα 
για την Ψηφιοποίηση Εγγράφων 

 

 

 

Διάγραμμα 35. Ραβδόγραμμα που αναφέρεται εάν πρέπει να επενδυθούν 
χρήματα για την Ψηφιοποίηση Εγγράφων 
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Πιστεύετε πως η ψηφιοποίηση εγγράφων βοηθάει στην ανίχνευση 
μορφών παραβατικότητας; 

Πιστεύετε πως η ψηφιοποίηση εγγράφων βοηθάει στην ανίχνευση 
μορφών παραβατικότητας; 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό 
επί των 
έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Καθόλου 10 9,3 9,3 9,3 

Ελάχιστα 15 13,9 13,9 23,1 

Μέτρια 32 29,6 29,6 52,8 

Πάρα πολύ 51 47,2 47,2 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 20. Πίνακας που αναφέρεται εάν η Ψηφιοποίηση των Εγγράφων 
βοηθάει στην ανίχνευση μορφών Παραβατικότητας 
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Διάγραμμα 36. Ραβδόγραμμα που αναφέρεται εάν η Ψηφιοποίηση των 
Εγγράφων βοηθάει στην ανίχνευση μορφών Παραβατικότητας 

Γνωρίζετε τι σημαίνει ψηφιακή κάρτα του πολίτη; 
Γνωρίζετε τι σημαίνει ψηφιακή κάρτα του πολίτη; 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοσ
τό επί 
των 

έγκυρω
ν 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Όχι 32 29,6 29,6 29,6 

Ναι 76 70,4 70,4 100,0 

Σύνο
λο 

108 100,0 100,0  

Πίνακας 21. Πίνακας που αναφέρεται πόσοι γνωρίζουν τι σημαίνει Ψηφιακή 
Κάρτα του Πολίτη 
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Διάγραμμα 37. Ραβδόγραμμα που αναφέρεται πόσοι γνωρίζουν τι σημαίνει 
Ψηφιακή Κάρτα του Πολίτη 

 

Είστε υπέρ της έκδοσης ψηφιακής κάρτας του πολίτη; 
Είστε υπέρ της έκδοσης ψηφιακής κάρτας του πολίτη; 

 Συχνότητα Ποσοστό Ποσοστό 
επί των 

έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα 

Καθόλο
υ 

10 9,3 9,3 9,3 

Ελάχιστ
α 

15 13,9 13,9 23,1 

Μέτρια 32 29,6 29,6 52,8 

Πάρα 
πολύ 

51 47,2 47,2 100,0 
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Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 22. Πίνακας που αναφέρεται κατά πόσο είναι  υπέρ της έκδοσης  
Ψηφιακής Κάρτας του Πολίτη 

 

 

Διάγραμμα 38. Ραβδόγραμμα που αναφέρεται κατά πόσο είναι  υπέρ της 
έκδοσης  Ψηφιακής Κάρτας του Πολίτη 

 

Γνωρίζετε τι σημαίνει ψηφιακή υπογραφή; 

Γνωρίζετε τι σημαίνει ψηφιακή υπογραφή; 

 Συχνότ
ητα 

Ποσοστ
ό 

Ποσοστό 
επί των 
έγκυρων 

Αθροιστικό 
Ποσοστό 

Έγκυρα Όχι 43 39,8 39,8 39,8 
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Ναι 65 60,2 60,2 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  

Πίνακας 23. Πίνακας που αναφέρεται εάν γνωρίζουν τι σημαίνει Ψηφιακή 
Υπογραφή 

 

 

Διάγραμμα 39. Ραβδόγραμμα που αναφέρεται εάν γνωρίζουν τι σημαίνει 
Ψηφιακή Υπογραφή 
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Διμετάβλητη Ανάλυση 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, στα οποία θα κληθούμε να απαντήσουμε 

μέσω διμετάβλητης στατιστικής ανάλυσης είναι τα εξής: 

1. Η γνώμη για την «αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου όσον 

αφορά τη φύλαξη δημόσιων εγγράφων για τον πολίτη» διαφέρει 

σε σχέση με το «καθεστώς απασχόλησης» (v5 vs v8) 

2. Η γνώμη για την «άποψη ότι η ψηφιοποίηση εγγράφων βοηθάει 

στην ανίχνευση μορφών παραβατικότητας» διαφέρει σε σχέση 

με το «καθεστώς απασχόλησης» (v5 vs v16) 

3. H γνώση για την σημασία της ψηφιακής κάρτας του πολίτη 

διαφέρει σε σχέση με το «καθεστώς απασχόλησης» (v5 vs v17) 

4. H γνώση για την σημασία της ψηφιακής υπογραφής διαφέρει σε 

σχέση με το «καθεστώς απασχόλησης» (v5 vs v19) 

5. Η γνώση για τη σημασία των ψηφιακών εγγράφων διαφέρει σε 

σχέση με το εκπαιδευτικό επίπεδο (v9 vs v4) 

6. Η «γνώμη πως σε άλλες χώρες του εξωτερικού, κάθε έγγραφο 

είναι διατεθειμένο και αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή» 

διαφέρει σε σχέση με την ηλικία (v10 vs v3); 

7. Η γνώμη για τον τομέα του Δημοσίου που έχει μεγαλύτερη 

ανάγκη την ψηφιοποίηση των εγγράφων διαφέρει σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο (v11 vs v3); 

 

Στατιστικές μέθοδοι και μετασχηματισμοί δεδομένων 

Όλες οι μεταβλητές που συμμετέχουν στα ερευνητικά ερωτήματα είναι 

κατηγορικές και μία εκ των δύο είναι οπωσδήποτε ονομαστική. Η εύρεση 

της πιθανής σχέσης μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών επιτυγχάνεται με το 

Χ – τετράγωνο στατιστικό τεστ. Η εύρεση της πιθανής σχέσης μεταξύ δύο 

ποιοτικών μεταβλητών, επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας πίνακα 
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συνάφειας, ο οποίος είναι δισδιάστατος με r γραμμές (όσες και οι 

κατηγορίες της μίας κατηγορικής μεταβλητής) και c στήλες (όσες οι 

κατηγορίες της άλλης κατηγορικής μεταβλητής). Έτσι δημιουργείται ένας 

πίνακας με r X c κελιά, καθένα από τα οποία παριστάνει ένα συνδυασμό 

τιμών των δύο μεταβλητών, και στα οποία καταγράφονται οι 

παρατηρούμενες συχνότητες εμφάνισής τους.  

Βάσει των παρατηρούμενων αλλά και των αναμενόμενων τιμών 

υπολογίζεται το Χ- τετράγωνο στατιστικό, το οποίο θα είναι και το 

στατιστικό που βάσει του οποίου θα συμπερασματολογούμε σε σχέση με 

την ύπαρξη ή μη εξάρτησης μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Σημαντικό Σχόλιο: Το παραπάνω τεστ εφαρμόζεται υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α)  το μέγεθος του δείγματος είναι τετραπλάσιο του πλήθους των κελιών και 

β) οι αναμενόμενες συχνότητες δεν είναι μικρότερες του 1 και το 25% 

αυτών δεν είναι μικρότερες του 5. 

Αν δεν πληρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις τότε στην περίπτωση 

των 2 Χ 2 κελιών χρησιμοποιείται το ακριβές στατιστικό του Fischer, ενώ 

σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να γίνει συγχώνευση γειτονικών κελιών, 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείφεται το παραπάνω πρόβλημα αλλά 

ταυτόχρονα να υπάρχει φυσική ερμηνεία των νέων κατηγοριών – κελιών. 

 

«Καθεστώς απασχόλησης» και γνώμη για την «αξιοπιστία του 
Ελληνικού Δημοσίου όσον αφορά τη φύλαξη δημόσιων εγγράφων για 
τον πολίτη» 

Αρχικά τα δεδομένα δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Χ- 

τετράγωνο τεστ. Κατόπιν εφαρμόστηκε η επανακωδικοποίηση των 

κατηγοριών του καθεστώτος απασχόλησης, ως εξής: 
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ΑΡΧΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΝΕΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Άνεργος – η Άνεργος – η 

Δημόσιος Υπάλληλος Εργαζόμενος 

Ελεύθερος 
Επαγγελματίας 

Εργαζόμενος 

Ιδιωτικός Υπάλληλος Εργαζόμενος 

Φοιτητής – τρία 
Οικονομικά μη 
ενεργός 

Οικιακά 
Οικονομικά μη 
ενεργός 

Συνταξιούχος 
Οικονομικά μη 
ενεργός 

 

Επειδή και κατόπιν της ως άνω κωδικοποίησης δεν πληρούνταν πάλι τα 

κριτήρια του Χ-τετράγωνο έγινε μία νέα κωδικοποίηση όπου άνεργοι και 

εργαζόμενοι θεωρούνται ως οικονομικά ενεργοί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

προέκυψε ο ακόλουθος 2 Χ 2 πίνακας συνάφειας καθώς και τα στατιστικά 

Χ- τετράγωνο και Fischer: 
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Αξιοπιστία 
Ελληνικού 

Δημοσίου όσον 
αφορά τη φύλαξη 

δημόσιων 
εγγράφων για 

τον πολίτη 

Total Όχι Ναι 

Κατάσταση 
Απασχόλησης 
(2 
κατηγορίες) 

Οικονομικά 
ενεργός 

Count 2 72 74 

Expected 
Count 

5,5 68,5 74,0 

Οικονομικά 
ΜΗ 
ενεργός 

Count 6 28 34 

Expected 
Count 

2,5 31,5 34,0 

Total Count 8 100 108 

Expected 
Count 

8,0 100,0 108,0 

Πίνακας 24. Συνδυαστικός Πίνακας ‘’Καθεστώς Απασχόλησης - Αξιοπιστία 
Ελληνικού Δημοσίου όσον αφορά τη φύλαξη δημόσιων εγγράφων για τον 
πολίτη’’. 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

7,586a 1 ,006     

Fisher's Exact 
Test 

      ,012 ,012 
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N of Valid 
Cases 

108         

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 2,52. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Από τον ως άνω πίνακα προκύπτει ότι μπορούμε να απορρίψουμε την 

μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας των μεταβλητών λόγω του γεγονότος 

ότι p-value =0 <0,05. Συνεπώς η κατάσταση απασχόλησης επηρεάζει την 

ένταση των απαντήσεων σε σχέση με το αν η ψηφιοποίηση εγγράφων 

βοηθάει στην ανίχνευση της παραβατικότητας. Οικονομικά μη ενεργοί 

απαντούν «καθόλου ή ελάχιστα» με ποσοστά μεγαλύτερα των 

αναμενομένων εν αντιθέσει με τους οικονομικά ενεργούς. 

 

«Καθεστώς απασχόλησης» και «γνώση για την σημασία της ψηφιακής 
κάρτας του πολίτη»  

Αρχικά εφαρμόστηκε η επανακωδικοποίηση των κατηγοριών του 

καθεστώτος απασχόλησης, σε τρεις κατηγορίες (Εργαζόμενος, Άνεργος, 

Οικονομικά μη ενεργός).   

Ο πίνακας συνάφειας και η τιμή του στατιστικού Χ-τετράγωνο έχουν 

ως εξής: 

  

Γνωρίζετε τι 
σημαίνει 
ψηφιακή 

κάρτα του 
πολίτη; 

Total Όχι Ναι 

Κατάσταση Εργαζόμενος Count 10 49 59 
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Απασχόλησης 
(κωδ.) 

Expected 
Count 

17,5 41,5 59,0 

Άνεργος Count 5 10 15 

Expected 
Count 

4,4 10,6 15,0 

Οικονομικά 
μη Ενεργός 

Count 17 17 34 

Expected 
Count 

10,1 23,9 34,0 

Total Count 32 76 108 

Expected 
Count 

32,0 76,0 108,0 

Πίνακας 25. Συνδυαστικός Πίνακας ‘’Καθεστώς Απασχόλησης – Γνώση τι 
σημαίνει Ψηφιακή Κάρτα του Πολίτη’’. 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 11,415a 2 ,003 

N of Valid Cases 108 
  

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 4,44. 

 

Δεδομένου ότι p-value= 0,003 < 0,05 μπορούμε να απορρίψουμε την 

μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας των μεταβλητών. Συνεπώς η γνώση 

της ψηφιακής κάρτας εξαρτάται από το καθεστώς απασχόλησης. Πιο 

συγκεκριμένα τα ποσοστά των οικονομικά μη ενεργών γι’ αυτούς που δεν 
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γνωρίζουν την σημασία της ψηφιακής κάρτας του πολίτη είναι πιο υψηλά 

από τα αναμενόμενα, ενώ των εργαζομένων πιο χαμηλά από τα 

αναμενόμενα. 

«Καθεστώς απασχόλησης» και «γνώση για την σημασία της ψηφιακής 
υπογραφής»  

Αρχικά εφαρμόστηκε η επανακωδικοποίηση των κατηγοριών του 

καθεστώτος απασχόλησης, σε τρεις κατηγορίες (Εργαζόμενος, Άνεργος, 

Οικονομικά μη ενεργός).  Τα αποτελέσματα  έχουν ως εξής: 

  

Γνωρίζετε τι 
σημαίνει 
ψηφιακή 

υπογραφή; 

Total Όχι Ναι 

Κατάσταση 
Απασχόλησης 
(κωδ.) 

Εργαζόμενος Count 8 51 59 

Expected 
Count 

23,5 35,5 59,0 

Άνεργος Count 8 7 15 

Expected 
Count 

6,0 9,0 15,0 

Οικονομικά 
μη Ενεργός 

Count 27 7 34 

Expected 
Count 

13,5 20,5 34,0 

Total Count 43 65 108 

Expected 
Count 

43,0 65,0 108,0 

Πίνακας 26. Συνδυαστικός Πίνακας ‘’Καθεστώς Απασχόλησης – Γνώση τι 
σημαίνει Ψηφιακή Υπογραφή’’. 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 40,364a 2 ,000 

N of Valid Cases 108   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5,97. 

 

Δεδομένου ότι p-value= 0,00 < 0,05 μπορούμε να απορρίψουμε την 

μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας των μεταβλητών. Συνεπώς η γνώση 

της σημασίας της ψηφιακής υπογραφής εξαρτάται από το καθεστώς 

απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα τα ποσοστά των οικονομικά μη ενεργών 

γι’ αυτούς που δεν γνωρίζουν την σημασία της ψηφιακής υπογραφής είναι 

πιο υψηλά από τα αναμενόμενα ενώ των εργαζομένων πιο χαμηλά από τα 

αναμενόμενα. 

«Εκπαιδευτικό επίπεδο και γνώση για τη σημασία των ψηφιακών 
εγγράφων» 

Λόγω του γεγονότος ότι κατά την εφαρμογή του Χ-τετράγωνο 

προέκυπταν πολλά κελιά που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, 

συγχωνεύσαμε τις κατηγορίες των δύο μεταβλητών ως εξής: 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Νέες κατηγορίες 

Απόφοιτος Δημοτικού Χαμηλό 

Απόφοιτος Γυμνασίου Χαμηλό 

Απόφοιτος Λυκείου Μέτριο 

Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ Μέτριο 
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Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ ΤΕΙ Υψηλό 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Τίτλου 

Υψηλό 

Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Υψηλό 

 

Γνωρίζετε τι σημαίνει 
ψηφιοποίηση εγγράφων; 

Νέες κατηγορίες 

Ναι Ναι 

Όχι Όχι 

Λίγο Όχι 

 

Προέκυψε ο ακόλουθος 3 Χ 2 πίνακας συνάφειας καθώς και τα 

ακόλουθα στατιστικά Χ- τετράγωνο :  

  

Γνωρίζετε τι 
σημαίνει 

ψηφιοποίηση 
εγγράφων (κωδ); 

Total Όχι Ναι 

Εκπαιδευτικό 
Επίπεδο 
(κωδ) 

Χαμηλό Count 20 9 29 

Expected 
Count 

7,5 21,5 29,0 

Μέτριο Count 8 35 43 

Expected 
Count 

11,1 31,9 43,0 

Υψηλό Count 0 36 36 
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Expected 
Count 

9,3 26,7 36,0 

Total Count 28 80 108 

Expected 
Count 

28,0 80,0 108,0 

Πίνακας 27. Συνδυαστικός Πίνακας ‘Εκπαιδευτικό Επίπεδο – Γνώση για τη 
σημασία των Ψηφιακών Εγγράφων 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 41,773a 2 ,000 

N of Valid Cases 108     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 7,52. 

 

Από τον ως άνω πίνακα παρατηρούμε ότι το Χ-τετράγωνο στατιστικό 

είναι ίσο με 41,773 με p-value=0,00 < 0,05 και συνεπώς μπορούμε να 

απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας των μεταβλητών. 

Πιο συγκεκριμένα, από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι όλα τα άτομα 

με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο γνωρίζουν τι σημαίνει ψηφιοποίηση 

εγγράφων εν αντιθέσει με τα άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου που 

για την κατηγορία «Όχι» παρατηρούνται συχνότητες μεγαλύτερες από τις 

αναμενόμενες στην περίπτωση ανεξαρτησίας. 
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«Ηλικιακές ομάδες» και γνώμη πως σε άλλες χώρες εξωτερικού κάθε 
έγγραφο είναι διατεθειμένο και αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή» 

 

Λόγω του γεγονότος ότι κατά την εφαρμογή του Χ-τετράγωνο 

προέκυπταν πολλά κελιά που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Χ-

τετράγωνο, συγχωνεύσαμε τις κατηγορίες των ηλικιακών ομάδων ως εξής: 

Ηλικιακές ομάδες Νέες κατηγορίες 

18-30 Νέοι - Μεσήλικες 

30-40 Νέοι – Μεσήλικες 

40-50 Νέοι - Μεσήλικες 

50-60 Μεγάλης Ηλικίας 

60-70 Μεγάλης Ηλικίας 

70+ Μεγάλης Ηλικίας 

 

Προέκυψε ο ακόλουθος 2 Χ 2 πίνακας συνάφειας καθώς και τα 

ακόλουθα στατιστικά (Χ- τετράγωνο και Fischer):  

 

  

Πιστεύετε πως 
σε άλλες χώρες 
του εξωτερικού, 
κάθε έγγραφο 

είναι 
διατεθειμένο και 
αποθηκευμένο σε 

ηλεκτρονική 
μορφή; 

Total Όχι Ναι 
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Ηλικιακές 
ομάδες 
(κωδ-2) 

Νέοι - 
Μεσήλικες 

Count 4 60 64 

Expected 
Count 

3,0 61,0 64,0 

Μεγάλης 
Ηλικίας 

Count 1 43 44 

Expected 
Count 

2,0 42,0 44,0 

Total Count 5 103 108 

Expected 
Count 

5,0 103,0 108,0 

Πίνακας 28. Συνδυαστικός Πίνακας ‘Ηλιακή Ομάδα – Γνώση για το εάν 
κάθε Έγγραφο είναι διατεθειμένο και αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική 
μορφή, σε άλλες χώρες του Εξωτερικού. 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-
Square 

,934a 1 ,334     

Fisher's Exact 
Test 

      ,646 ,319 

N of Valid 
Cases 

108         

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 2,04. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Από τον ως άνω πίνακα παρατηρούμε ότι το Χ-τετράγωνο στατιστικό 

είναι ίσο με 0,934 με p-value=0,334 > 0,05 και το αντίστοιχο του Fischer 

είναι ίσο με 0,646 και p-value=0.319 > 0.05.  Συνεπώς δεν μπορούμε να 

απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας των μεταβλητών. 

«Ηλικιακές ομάδες» και γνώμη για τον τομέα του Δημοσίου που έχει 
μεγαλύτερη ανάγκη την ψηφιοποίηση των εγγράφων» 
 

Για τις ηλικιακές ομάδες χρησιμοποιήσαμε την παρακάτω 

επανακωδικοποίηση: 

Ηλικιακές ομάδες Νέες κατηγορίες 

18-30 Νέοι  

30-40 Μεσήλικες 

40-50 Μεσήλικες 

50-60 Μεγάλης Ηλικίας 

60-70 Μεγάλης Ηλικίας 

70+ Μεγάλης Ηλικίας 

 

Λόγω του γεγονότος ότι οι τομείς του Δημοσίου που έχουν επιλεχθεί 

δεν συγχωνεύονται περαιτέρω θα παραθέσουμε μόνο τον πίνακα συνάφειας 

καθώς και τις κατανομές ηλικιακών ομάδων ανά τομέα δημοσίου. Οι 

προϋποθέσεις του Χ-τετράγωνο τεστ δεν ισχύουν και για αυτό η στατιστική 

συμπερασματολογία θα βασιστεί μόνο στις κατανομές των ηλικιακών 

ομάδων ανά τομέα δημοσίου. 
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      Ηλικιακές ομάδες (κωδ.) 

Total       Νέοι Μεσήλικες 
Μεγάλης 
Ηλικίας 

Ποιος 
τομέας του 
Δημοσίου 
θεωρείτε 
πως έχει τη 
μεγαλύτερη 
ανάγκη για 
ψηφιοποίηση 
των 
εγγράφων; 

Ασφαλιστικά 
Ταμεία 

Count 3 9 13 25 

% within Ποιος 
τομέας του 
Δημοσίου θεωρείτε 
πως έχει τη 
μεγαλύτερη ανάγκη 
για ψηφιοποίηση 
των εγγράφων; 

12,0% 36,0% 52,0% 100,0% 

Βιβλιοθήκες Count 9 0 1 10 

% within Ποιος 
τομέας του 
Δημοσίου θεωρείτε 
πως έχει τη 
μεγαλύτερη ανάγκη 
για ψηφιοποίηση 
των εγγράφων; 

90,0% 0,0% 10,0% 100,0% 

Δήμοι Count 1 1 6 8 

% within Ποιος 
τομέας του 
Δημοσίου θεωρείτε 
πως έχει τη 
μεγαλύτερη ανάγκη 
για ψηφιοποίηση 
των εγγράφων; 

12,5% 12,5% 75,0% 100,0% 

Δικαστήρια Count 0 6 4 10 

% within Ποιος 
τομέας του 
Δημοσίου θεωρείτε 
πως έχει τη 

0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 
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μεγαλύτερη ανάγκη 
για ψηφιοποίηση 
των εγγράφων; 

Εφορίες Count 4 6 4 14 

% within Ποιος 
τομέας του 
Δημοσίου θεωρείτε 
πως έχει τη 
μεγαλύτερη ανάγκη 
για ψηφιοποίηση 
των εγγράφων; 

28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

Ληξιαρχεία Count 0 6 4 10 

% within Ποιος 
τομέας του 
Δημοσίου θεωρείτε 
πως έχει τη 
μεγαλύτερη ανάγκη 
για ψηφιοποίηση 
των εγγράφων; 

0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

Νοσοκομεία Count 2 8 8 18 

% within Ποιος 
τομέας του 
Δημοσίου θεωρείτε 
πως έχει τη 
μεγαλύτερη ανάγκη 
για ψηφιοποίηση 
των εγγράφων; 

11,1% 44,4% 44,4% 100,0% 

Περιφέρειες Count 0 3 2 5 

% within Ποιος 
τομέας του 
Δημοσίου θεωρείτε 
πως έχει τη 
μεγαλύτερη ανάγκη 

0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 
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Πίνακας 29. Συνδυαστικός Πίνακας ‘Ηλιακή Ομάδα – Τομέας του 
Δημοσίου με τη μεγαλύτερη Ανάγκη για την Ψηφιοποίηση Εγγράφων 

για ψηφιοποίηση 
των εγγράφων; 

Πολεοδομίες Count 1 5 2 8 

% within Ποιος 
τομέας του 
Δημοσίου θεωρείτε 
πως έχει τη 
μεγαλύτερη ανάγκη 
για ψηφιοποίηση 
των εγγράφων; 

12,5% 62,5% 25,0% 100,0% 

Total Count 20 44 44 108 

% within Ποιος 
τομέας του 
Δημοσίου θεωρείτε 
πως έχει τη 
μεγαλύτερη ανάγκη 
για ψηφιοποίηση 
των εγγράφων; 

18,5% 40,7% 40,7% 100,0% 
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Διάγραμμα 40. Συνδυαστικό Ραβδόγραμμα Ηλιακή Ομάδα – Τομέας του 
Δημοσίου με τη μεγαλύτερη Ανάγκη για την Ψηφιοποίηση Εγγράφων 

Από τον Πίνακα 29 και το Διάγραμμα 40 προκύπτουν τα εξής:  

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων παρατηρείται για τις 

Βιβλιοθήκες. Πιο συγκεκριμένα 90% των νέων θεωρεί ότι οι 

βιβλιοθήκες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για ψηφιοποίηση. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεσήλικων παρατηρείται για την 

Πολεοδομία. Πιο συγκεκριμένα 62,5% των μεσήλικων θεωρεί 

ότι η πολεοδομία έχει μεγαλύτερη ανάγκη για ψηφιοποίηση. 

 Τέλος το μεγαλύτερο ποσοστό για τους ερωτηθέντες μεγάλης 

ηλικίας παρατηρείται για τους Δήμους. Πιο συγκεκριμένα75% 
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των ατόμων μεγάλης ηλικίας θεωρεί ότι οι Δήμοι έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη για ψηφιοποίηση. 

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ψηφιοποίηση είναι σημαντική και 

απαραίτητη πλέον για τις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών. Τόσο οι 

νεότεροι, όσο και η παλαιότερης γενναίας πολίτες αντιλαμβάνονται τα 

οφέλη ενός ψηφιοποιημένου και ευέλικτα διαχειριστικού αρχείου. 

Η ανάγκη για ψηφιοποίηση είναι έντονη και στις δημόσιες υπηρεσίες, 

καθώς με την σωστή διαδικασία ψηφιοποίησης, διευκολύνονται υπάλληλοι 

και πολίτες στον ίδιο βαθμό. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ένας 

υπάλληλος μπορεί να ξοδέψει περισσότερο χρόνο για την αναζήτηση ενός 

εγγράφου από το χρόνο που θα χρειαστεί για να το διαβάσει. Κατά αυτή την 

έννοια, τα συστήματα ψηφιοποίησης και διαχείρισης εγγράφων οδηγούν 

στην εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.  

Τα κέρδη και η επιστροφή της επένδυσης όσον αφορά ένα σύστημα 

ψηφιοποίησης έχουν να κάνει με την παραγωγικότητα, η οποία αυξάνεται 

κατακόρυφα. Αυτό σημαίνει κατ’ επέκταση ότι καταναλώνονται λιγότεροι 

ανθρώπινοι πόροι για τη διεκπεραίωση των εταιρικών διεργασιών.  

Στις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, η ψηφιοποίηση μπορεί να 

οδηγήσει στη διεκπεραίωση των εργασιών, στο μισό χρόνο και με το μισό 

ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με πριν.  

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα περιέχουν όλες τις πληροφορίες για τους 

πελάτες μιας εταιρείας. Λίγα κλικ  αρκούν για να αντλήσει κανείς όλη τη 

σχετική με τους πελάτες της εταιρείας πληροφόρηση, ώστε κατόπιν να 

προσφέρει λύσεις που θα ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες του 

εκάστοτε πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται νέες ευκαιρίες cross 

selling, που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον τζίρο της εταιρείας.  
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Επιπλέον, η χρονοβόρα αναζήτηση σημαντικών εταιρικών εγγράφων - 

όπως είναι, για παράδειγμα, τα συμβόλαια ή τα έγγραφα παραγγελιών – 

γίνεται άμεσα, καθώς είναι όλα ψηφιοποιημένα και σωστά αποθηκευμένα. 

Εν κατακλείδι η ψηφιοποίηση των εγγράφων προσφέρει καλύτερη και 

γρηγορότερη πρόσβαση στην πληροφορία, μειώνει το κόστος και περιορίζει 

τα λάθη. 

4.2. ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε προέκυψαν 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όσον αφορά την ψηφιοποίηση των εγγράφων, 

την εφαρμογή τους σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ηλικία, 

την απασχόληση και το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. 

Οικονομικά μη ενεργοί πολίτες απαντούν «καθόλου ή ελάχιστα» , όσον 

αφορά την αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου στη φύλαξη σημαντικών 

δημόσιων εγγράφων,με ποσοστά μεγαλύτερα των αναμενομένων εν 

αντιθέσει με τους οικονομικά ενεργούς. Οι οικονομικά ενεργοί φαίνεται να 

εμπιστεύονται περισσότερο τος δημόσιους φορείς. 

Ένα άλλο εξαγώγιμο συμπέρασμα που προκύπτει από την στατιστική 

επεξεργασία είναι ότι τα ποσοστά των οικονομικά μη ενεργών γι’ αυτούς 

που δεν γνωρίζουν την σημασία της ψηφιακής κάρτας του πολίτη είναι πιο 

υψηλά από τα αναμενόμενα, ενώ των εργαζομένων πιο χαμηλά από τα 

αναμενόμενα. Παρόμοια κατάσταση διαμορφώνεται και για την ερώτηση 

που αφορά στη γνώση της ψηφιακής υπογραφής. 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι όλα τα άτομα με υψηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο, γνωρίζουν τι σημαίνει ψηφιοποίηση εγγράφων εν 

αντιθέσει με τα άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, που για την 

απάντηση - κατηγορία «Όχι» παρατηρούνται μεγάλες συχνότητες. 

Στην περίπτωση των νέων ερωτηθέντων, ο μεγαλύτερο ποσοστό 

παρατηρείται για τις Βιβλιοθήκες. Πιο συγκεκριμένα 90% των νέων θεωρεί 
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ότι οι βιβλιοθήκες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για ψηφιοποίηση. Προφανώς 

διότι είναι οι χώροι που επισκέπτονται πιο συχνά, και λόγω ιδιότητας 

(φοιτητές, σπουδαστές κλπ.). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεσήλικων παρατηρείται για την 

Πολεοδομία. Πιο συγκεκριμένα 62,5% των μεσήλικων θεωρεί ότι η 

πολεοδομία χρήζει άμεσης και μεγαλύτερης ανάγκης για ψηφιοποίηση. 

Τέλος το μεγαλύτερο ποσοστό για τους ερωτηθέντες μεγάλης ηλικίας 

παρατηρείται για τους Δήμους. Πιο συγκεκριμένα 75% των ατόμων 

μεγάλης ηλικίας θεωρεί ότι οι Δήμοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για 

ψηφιοποίηση. 

4.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Είναι κατανοητό ότι οι φορείς του Δημοσίου και δη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, χρήζουν άμεσης και επιτακτικής αναδιάρθρωσης και 

βελτίωσης. 

Η σωστή διαδικασία της ψηφιοποίησης των εγγράφων πρωτίστως, 

σχεδίων, αρχείου εικόνων, φιλμ, κ.α, είναι πλέον επιταγή της σύγχρονης 

εποχής. Οι διαδικασίες πλέον πρέπει να επιταχυνθούν και να οργανωθούν 

με τρόπο τέτοιο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι άρτιο και προσβάσιμο για 

τους πολίτες.  

Προφανώς και πρέπει ο εκάστοτε Δήμος να παραδειγματιστεί από 

καλές πρακτικές άλλων Δήμων, κυρίως του εξωτερικού. Θα ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιμο να επαναληφθούν καλές πρακτικές και να εφαρμοστούν στα 

ελληνικά καλά δεδομένα. 

Η Πολιτεία οφείλει να επενδύσει με έξυπνα διαχειρίσημο τρόπο κάποια 

κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και να θέσει θέματα όπως η 

‘’Κάρτα του Πολίτη’’ και η ‘’ Ψηφιακή Υπογραφή’’, σε ανοιχτή 

διαβούλευση, με συμμετοχική διαδικασία όλων των ενδιαφερόμενων 

φορέων. 
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Βέβαια και οι Δημόσιοι και Τοπικοί φορείς, για να αντεπεξέλθουν ως 

οργανισμοί στα σύγχρονα δεδομένα, οφείλουν να ενισχυθούν με 

τεχνοκρατικά υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, με βαθιά γνώση των 

πεπραγμένων και των νέων τεχνολογιών και έντονη τη συνείδηση 

προσφοράς άριστων υπηρεσιών στον πολίτη. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο Παράρτημα αναφέρεται το Ερωτηματολόγιο, όπως αυτό διενεμήθη 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στους ερωτηθέντες. 

Συμπληρώθηκε η Ιδιότητα του Ερωτηθέντος, ο Αριθμός του 

Ερωτηματολογίου και η Ημερομηνία Συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου. 

Στη συνέχεια όπως προαναφέρθηκε η επεξεργασία των πρωτογενών 

δεδομένων έγινε στο υπολογιστικό πρόγραμμα excel και στο στατιστικό 

πρόγραμμα spss. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΑΣ 

Α) Άντρας                                                 Β) Γυναίκα       

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ 

Α) 18 - 30                              Β) 30 - 40                   Γ) 40 - 50                           

Δ) 50 - 60                               Ε) 60 - 70                   Ζ) 70 +      

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ 

Α) Απόφοιτος Δημοτικού                         Β) Απόφοιτος Γυμνασίου               

Γ) Απόφοιτος Λυκείου                            Δ) Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ            

 Ε) Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ ΤΕΙ                Ζ) Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου      

Η) Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ/Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΑΣ 

Α) Άνεργος – η                                        Β) Δημόσιος Υπάλληλος            

Γ) Ελεύθερος Επαγγελματίας                  Δ) Ιδιωτικός Υπάλληλος            

 Ε) Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ ΤΕΙ                Ζ) Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου      

Η) Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου          Θ) Φοιτητής – τρία 

Ι) Οικιακά                                                Κ) Συνταξιούχος 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣ 

ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Α) Πιστοπ/κό γέννησης – οικογ. κατάστασης  Β) Ληξ/ικές Γέννησης-Γάμου 

Γ) Μηχανολογικό                                              Δ) Δικαστήρια            

 Ε) Πολεοδομία                                                 Ζ) Περιφερειακή Ενότητα      

 Η) Νοσοκομείο                                   Θ) Βιβλιοθήκη               Ι) Εφορία 
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ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ / ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
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Α) Πάρα Πολύ                                   Β) Πολύ                                Γ) Αρκετά                                              
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ 

ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ; 

Α) Ναι                                              Β)Όχι  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ; 

Α) Ναι                                              Β) Όχι  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ; 

Α) Ναι                                              Β) Όχι  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11 

ΠΟΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΩΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Α) Ληξιαρχεία                          Β) Δικαστήρια                             Γ) Εφορείες                               

Δ) Πολεοδομίες                        Ε) Δήμοι                                 Ζ) Περιφέρειες 

Η) Βιβλιοθήκες               Θ) Νοσοκομεία                   Ι) Ασφαλιστικά Ταμεία 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Α) Διατήρηση προσωπικών δεδομένων                 Β) Εξοικονόμηση χώρου             

 Γ) Ταχύτερη εξυπηρέτηση του Πολίτη                    

Δ) Συντήρηση ιστορικών κειμηλίων                      Ε) Ευκολότερη πρόσβαση  

Ζ) Διαδανεισμός (συνηθέστερα στις βιβλιοθήκες)          

       

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ EXEI ΓΙΝΕΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΑΟΤΕΡΩΝ 

ΑΡΧΕΙΩΝ; 

Α) Ναι                                          Β) Όχι                                 Γ) Δεν γνωρίζω 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ 

ΝΩΡΙΣ; 

Α) Ναι                                                             Β) Όχι 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ; 

Α) Ναι                                                             Β) Όχι 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΗΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; 

Α) Πάρα πολύ                Β) Μέτρια             Γ) Ελάχιστα              Δ) Καθόλου 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 17 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ; 

Α) Ναι                                                     Β) Όχι 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 18 

ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ; 

Α) Πάρα πολύ                    Β) Μέτρια           Γ) Ελάχιστα            Ε) Καθόλου 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 19 

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ; 

Α) Ναι                                                     Β) Όχι 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 20 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ 

 


