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Θέµα: «Καθυστέρηση των Διαδικασιών για την Έκδοση της Κάρτας του 
Πολίτη και την Γενικευµένη Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση» 

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government) που αναπτύσσει 
το ελληνικό Δηµόσιο αποτελούν σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση 
µείωσης της γραφειοκρατίας και διευκόλυνσης της καθηµερινότητας των 
πολιτών όπως εµφαίνεται σε υπηρεσίες που ήδη προσφέρονται και αφορούν 
τις δηµόσιες ηλεκτρονικές προµήθειες και τη διαχείριση των δηµόσιων 
συµβάσεων, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την πληρωµή των 
µισθοδοτούµενων από το ελληνικό δηµόσιο.  

Στο πλαίσιο της χρήσης σύγχρονων υποδοµών και της διασφάλισης 
ποιοτικών συνθηκών ψηφιακής ανάπτυξης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις 
και το δηµόσιο τοµέα εντάσσεται ο σχεδιασµός για την Κάρτα του Πολίτη ήδη 
από το 2010 οπότε και αναρτήθηκε σε δηµόσια  διαβούλευση. Η Κάρτα του 
Πολίτη έχει σχεδιαστεί να αποτελέσει το µέσο αφενός για την ταχεία 
ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων και συναλλαγών των πολιτών µε το 
Δηµόσιο και αφετέρου για την ψηφιακή αυθεντικοποίηση των πολιτών στο 
διαδίκτυο στοχεύοντας στην ασφαλή πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
της δηµόσιας διοίκησης.  

Η Κάρτα του Πολίτη σε συνδυασµό µε την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού 
Δηµοσίου (ΑΠΕΔ) στοχεύουν όχι µόνο στην γενίκευση της χρήσης της 
ηλεκτρονικής υπογραφής αλλά και στην ψηφιακή κυκλοφορία εγγράφων 
στο σύνολο του Δηµοσίου.  Κυριότερες προκλήσεις στην ολοκλήρωση της 
διαδικασίας για την Κάρτα του Πολίτη και του πληροφοριακού-
επικοινωνιακού δικτύου Δηµόσιας Διοίκησης εκτιµάται ότι αποτελούν η 



ασάφεια ως προς τα µέτρα ασφάλειας, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
διαδικασίες διαχείρισής τους.  

Επειδή η Κάρτα του Πολίτη και η ΑΠΕΔ δύνανται να αξιοποιηθούν από 
ιδιωτικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη νέων καινοτοµικών υπηρεσιών 
µειώνοντας την γραφειοκρατία και ως εκ τούτου βελτιώνοντας την 
καθηµερινότητα των πολιτών, 

Επειδή οι ανωτέρω δράσεις εκτιµάται ότι εγγυώνται την δωρεάν έκδοση για 
τους πολίτες και τους δηµόσιους υπαλλήλους ψηφιακών πιστοποιητικών 
αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης, 

Ερωτάται ο αρµόδιος υπουργός: 

- Ποιος ο σχεδιασµός για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης της 
Κάρτας του Πολίτη  και ποια τα ποσά που έχουν δαπανηθεί από το 2010 
και εντεύθεν για τις σχετικές διαδικασίες και µελέτες;  Παρακαλώ όπως 
παρασχεθούν αναλυτικά τα σχετικά ποσά ανά έτος. 

- Έχουν επιλυθεί τα προβλήµατα που είχαν προκύψει αναφορικά µε τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας και τις τεχνικές προδιαγραφές της Κάρτας 
του Πολίτη; Ποια τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα και οι καλές 
πρακτικές ασφαλείας που πρόκειται να υιοθετηθούν;  

- Υπάρχει πρόβλεψη για ταυτοποίηση στα πρότυπα του e-banking ώστε 
έκαστος κωδικός πρόσβασης να µην είναι ευάλωτος σε ηλεκτρονική 
υποκλοπή; 

- Έχει ολοκληρωθεί η ειδική διαβούλευση µε την Αρχή Προστασίας 
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ώστε τα στοιχεία που θα 
αποτυπωθούν στη Κάρτα να σέβονται την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία για 
την προστασία των προσωπικών δεδοµένων καθώς και τις διεθνείς 
δεσµεύσεις της χώρας µας αναφορικά µε τα ταξιδιωτικά έγγραφα; 

- Ποιος ο χρονικός προγραµµατισµός για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
έκδοσης της Κάρτας του Πολίτη και της δυνατότητας για γενικευµένη 
ψηφιακή αυθεντικοποίηση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο 
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα; 
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