
Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο Κάξηαο Πνιίηε 

Φίιεο θαη θίινη, 

Πξηλ από αξθεηά ρξόληα, ε ζεκαληηθή πξνζπάζεηά καο γηα ηε δεκηνπξγία Κέληξσλ 

Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΕΠ) ζε όιελ ηε ρώξα απινπνίεζε θαη επηηάρπλε ζε 

ζεκαληηθό βαζκό ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε κε ηε Δεκόζηα Δηνίθεζε, δελ κπόξεζε 

όκσο λα εμαιείςεη ρξόληεο παζνγέλεηεο. Η ηαιαηπσξία ηεο αλαδήηεζεο 

δηθαηνινγεηηθώλ, ε θαζπζηέξεζε απόθξηζεο ζε αηηήκαηα ηνπ πνιίηε, αλ θαη 

κεηώζεθαλ ζε ζεκαληηθό βαζκό, εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη, ελώ νη θάηνηθνη 

απνκαθξπζκέλσλ λεζησηηθώλ θαη νξεηλώλ πεξηνρώλ ηεο ρώξαο καο ζπλερίδνπλ λα 

βηώλνπλ ηε δπζθνιία πξνζπέιαζεο θάπνησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ. Παξάιιεια, 

θαηλόκελα πιαζηνπξνζσπίαο (όπσο ε θινπή ηαπηόηεηαο, ε ρξήζε ηαπηόηεηαο ή 

ζηνηρείσλ ηαπηόηεηαο ηξίησλ πξνζώπσλ) παξαηεξνύληαη όιν θαη πην ζπρλά, θπξίσο  

ζηελ νηθνλνκηθή δσή. 

Η Κάξηα Πνιίηε πνπ ζρεδηάδνπκε θαη ζέηνπκε ζε δηαβνύιεπζε δελ ππνθαζηζηά απιά 

ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. Απνηειεί θξίζηκν κέζν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε, θηιηθόηεξε θαη αζθαιέζηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ από ηε 

Δεκόζηα Δηνίθεζε. Η Κάξηα Πνιίηε ζα απνηειέζεη έλα βαζηθό όρεκα γηα ηε 

ηαρύηαηε κεηάβαζε ζηε λέα κεηά-ΚΕΠ επνρή, γηα ηε κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή 

Δεκόζηα Δηνίθεζε. Η θαζηέξσζε ηεο Κάξηαο ζα δηεπθνιύλεη ηελ επξύηαηε αλάπηπμε 

ππεξεζηώλ Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο γηα θάζε πνιίηε ηεο ρώξαο θαη ζα 

ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ πνιίηε-δεκόηε, ηνλ πνιίηε-αζθαιηζκέλν, ηνλ 

πνιίηε-θνξνινγνύκελν, ηνλ πνιίηε-αγξόηε, ηνλ πνιίηε-θνηηεηή θ.ιπ.  

Σαπηόρξνλα, ε Κάξηα Πνιίηε αλακέλεηαη λα απνηειέζεη θίλεηξν πξνο ηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ, ζύγρξνλσλ, θαηλνηνκηθνύ ραξαθηήξα 

ππεξεζηώλ, πξνο όθεινο ησλ πνιηηώλ – θαηόρσλ ηεο Κάξηαο Πνιίηε, όπσο έρεη δείμεη 

ε δηεζλήο εκπεηξία ζηα θξάηε-κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε πιεζώξα άιισλ 

ρσξώλ. 

Γλσξίδνπκε ηηο επαηζζεζίεο θαη ηηο επηθπιάμεηο πνπ ήδε έρνπλ εθθξαζηεί από 

πνιίηεο θαη θνξείο. Γλώκνλαο καο ζην ζρεδηαζκό, ηε δηακόξθσζε θαη ηελ πινπνίεζε 

ηεο Κάξηαο Πνιίηε είλαη ε απαξέγθιηηε πξνζήισζή καο ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ, ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθόηεηαο ησλ πνιηηώλ.  

Σην πιαίζην απηό, ζαο θαινύκε λα ζπκκεηάζρεηε ζηε δεκόζηα ζπδήηεζε γηα ηελ 

Κάξηα Πνιίηε, δηαηππώλνληαο απόςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ εηδηθόηεξε 

δηακόξθσζε θαη ηε ρξήζε ηεο, πξνηείλνληαο επίζεο λέεο ηδέεο θαη θαηλνηόκεο 

ππεξεζίεο πνπ κπνξνύλ λα παξέρνληαη από θνξείο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνύ ηνκέα πξνο ηνπο πνιίηεο, γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο Κάξηαο 

Πνιίηε. 

Επειπηζηνύκε όηη ε θαηάζεζε ησλ πξνηάζεώλ ζαο ζα ζπκβάιεη ζηε δηακόξθσζε κηαο 

Κάξηαο Πνιίηε πνπ ζα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην βαζκό νη πνιίηεο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ παξνρήο θηιηθώλ θαη αζθαιώλ 

ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ από ην δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ρξήζηκσλ γηα ηε 



βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ πνιηηώλ, κε ζεβαζκό ζηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο 

ην πιαίζην απηό, ζα παξαθαινύζακε λα καο ππνβάιεηε ηηο πξνηάζεηο ζαο κέρξη ηελ 

Παξαζθεπή 12 Γεθεκβξίνπ. 

αο επραξηζηνύκε γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία. 

Γηάλλεο Ραγθνύζεο 

Τπνπξγόο Εζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο 

 

Α. Σθνπνί θαη πιαίζην ρξήζεο ηεο Κάξηαο Πνιίηε 

Η Κάξηα Πνιίηε ζα αμηνπνηείηαη γηα ηε θπζηθή ηαπηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ 

αληηθαζηζηώληαο ην ππάξρνλ Δειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. Ο πνιίηεο ζα έρεη 

κόλνλ έλα έληππν, ηελ Κάξηα Πνιίηε, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε όιν ην εύξνο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ θαη ζα νδεγήζεη ζηε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε πιεζώξαο 

πξνζσπηθώλ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην Δεκόζην. 

Η Κάξηα Πνιίηε ζα απνηειέζεη ην βαζηθό κέζν γηα ηελ ηαρεία ειεθηξνληθή 

δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ θαη ζπλαιιαγώλ ησλ πνιηηώλ κε ην Δεκόζην Σνκέα,. Θα 

απνηειεί ηελ ςεθηαθή ηαπηόηεηα ησλ πνιηηώλ ζην Δηαδίθηπν,  επηηξέπνληαο ηελ 

ςεθηαθή απζεληηθνπνίεζή ηνπο, κε ζθνπό ηελ πξόζβαζε όζσλ πνιηηώλ ην επηζπκνύλ  

ζε ζεκαληηθό εύξνο ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη ή ζα αλαπηπρζνύλ από 

ηε Δεκόζηα Δηνίθεζε.  

Η Κάξηα Πνιίηε, γηα ηνπο πνιίηεο πνπ ην επηζπκνύλ, ζα παξέρεη θαη ηε δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο ςεθηαθήο ππνγξαθήο εγγξάθσλ ζην πιαίζην ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 

Με ηνλ ηξόπν απηό, ζα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ην πξώην βήκα ζην καθξύ δξόκν ηεο 

κεηάβαζεο ζηελ ςεθηαθή, θηιηθή ζην πεξηβάιινλ, Δεκόζηα Δηνίθεζε 

Παξάιιεια, νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε Κάξηα Πνιίηε ζα κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ θαη από επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, κε ζθνπό ηελ εθ κέξνπο ηνπο 

επέθηαζε πθηζηάκελσλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηνκηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ζα 

απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ. Σέηνηεο δξάζεηο εθηηκάηαη όηη ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αζθαιή πξόζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηελ αλάπηπμε θαη 

παξνρή νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ θ.ιπ.  

Β. Τερληθά Φαξαθηεξηζηηθά ηεο Κάξηαο Πνιίηε 

ύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ε Κάξηα Πνιίηε ζα έρεη ηε 

κνξθή θαη ηηο δηαζηάζεηο θαξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ήδε ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, 

όπσο ε θάξηα αλάιεςεο κεηξεηώλ, ελώ ζηελ επηθάλεηά ηεο ζα απνηππώλνληαη ηα 

ζπλήζε ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηνπ θαηόρνπ ηεο θαη ε θσηνγξαθία ηνπ. Παξάιιεια, 

ζα θέξεη πιηλζίν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξνζθέξεηαη, γηα όπνηνλ πνιίηε ην επηζπκεί, ε 

δπλαηόηεηα ςεθηαθήο απζεληηθνπνίεζεο θαηά ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ 

ζην δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα παξαγσγήο ςεθηαθήο 



ππνγξαθήο εγγξάθσλ ελώ ζε θακία θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο δελ εληνπίδεηαη 

νπνηαδήπνηε  αλάγθε ρξήζεο γξακκσηνύ θώδηθα (barcode) θαη γηα απηό ην ιόγν δελ 

ζα πεξηιακβάλεηαη. 

Η Κάξηα Πνιίηε ζα δηαζέηεη πςεινύ επηπέδνπ ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο, ζύκθσλα 

κε δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα πξόηππα. Ιδηαίηεξε πξνζνρή θαη κέξηκλα ζα δνζεί ζηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ θαηόρνπ, ηόζν όζνλ 

αθνξά ηελ ηήξεζε θαη ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ, όζν θαη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηε 

Δηνίθεζε ή ηδησηηθνύο θνξείο. Γηα ην ζθνπό απηό, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Κάξηαο Πνιίηε, θαζώο θαη νη δηαδηθαζίεο έθδνζεο θαη δηαρείξηζήο ηεο, ζα είλαη 

ζύκθσλεο κε ηα δηεζλή επηζηεκνληθά πξόηππα θαη ζα πηνζεηνύλ θαιέο πξαθηηθέο 

αζθαιείαο, ελώ, κόιηο νξηζηηθνπνηεζνύλ, ζα ηεζνύλ ζε δηαβνύιεπζε καδί κε ην 

πξνζρέδην λόκνπ γηα ηελ Κάξηα Πνιίηε. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα απνηππσζνύλ ζηελ Κάξηα θαη ε ρξήζε ηεο ζα είλαη ζύκθσλα κε 

ηελ ηζρύνπζα εζληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ αιιά 

θαη κε δηεζλείο δεζκεύζεηο ηεο ρώξαο όζνλ αθνξά ηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα. Σα 

ζηνηρεία απηά ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εηδηθήο δηαβνύιεπζεο κε ηελ Αξρή 

Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα. Δελ απνηειεί επηινγή καο ε 

θόξησζε πιεζώξαο ζηνηρείσλ ζην εζσηεξηθό ηεο Κάξηαο. Αληίζεηα, ζρεδηαζηηθό καο 

ζηόρν απνηειεί ε αλάπηπμε κίαο Κάξηαο, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα ειάρηζηα 

απαηηνύκελα ζηνηρεία θαη απηά ζε κνξθή πνπ ζα πξνζηαηεύνληαη κε απόιπην θαη 

επηζηεκνληθά άξηην ηξόπν ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πνιηηώλ. Καζώο κάιηζηα 

θαίλεηαη όηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη θαιιηεξγεζεί εζθαικέλεο εληππώζεηο γηα ην 

πεξηερόκελν ηεο Κάξηαο, επηζεκαίλνπκε όηη δελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε ζηηο 

πξνζέζεηο καο λα πεξηιεθζνύλ ζηελ Κάξηα δεδνκέλα πγείαο ή άιια επαίζζεηα 

δεδνκέλα θαη ζηνηρεία.  

Γ. Σρεδηαζκόο Υινπνίεζεο ηεο Κάξηαο Πνιίηε  

Ο ζρεδηαζκόο πινπνίεζεο ηεο Κάξηαο Πνιίηε βαζίδεηαη ζηε δηεζλή εκπεηξία, ελώ ην 

επηρεηξεζηαθό ζρέδην πνπ εθπνλείηαη αληηκεησπίδεη ηόζν ηα ηερληθά, όζν θαη ηα 

ζεζκηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα. Παξάιιεια πξνεηνηκάδνληαη νη απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο ζην ζεζκηθό πιαίζην θαη πξνγξακκαηίδνληαη βαζηθέο παξεκβάζεηο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ηερληθώλ ππνδνκώλ, όπσο ε αμηνπνίεζε εζληθήο 

Τπνδνκήο Δεκνζίνπ Κιεηδηνύ. 

Αξσγό γηα ηελ επδνθίκεζε ηεο πξνζπάζεηάο καο ζα απνηειέζεη ε ρξεκαηνδόηεζε 

από ηα Επηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΠΑ «Δηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε» θαη 

«Φεθηαθή ύγθιηζε». 

Γ. Πεξηερόκελν Πξνηάζεσλ ηεο Γηαβνύιεπζεο 

Η θαζηέξσζε ηεο Κάξηαο Πνιίηε απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ ππνζηήξημε 

ελεξγεηώλ εθζπγρξνληζκνύ ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

πνιίηε, ηε ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ηελ εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

ην πιαίζην απηό, ν δηάινγνο γηα ηα νθέιε ηεο Κάξηαο Πνιίηε, γηα ηερληθά ζέκαηα, 

γηα ηελ επέθηαζε ππαξρνπζώλ θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ από ην 



δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, θαζώο θαη γηα ην επξύηεξν πιαίζην ιεηηνπξγίαο, 

είλαη αλαγθαίνο γηα ηνλ θαιύηεξν ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. 

Δλδεηθηηθά ζέκαηα πξνβιεκαηηζκνύ θαη έθθξαζεο απόςεσλ είλαη:  

 ε αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ππαξρνπζώλ θαη ε αλάπηπμε λέσλ 

ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ από ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε,  

 ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθόηεηαο ησλ 

πνιηηώλ 

 ε πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγώλ 

 ε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε θαηλνηόκσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ από 

ηνλ ηδησηηθό ηνκέα,  

 ηερληθέο πξνηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Κάξηαο 

Πνιίηε,  

 άιιεο πξνηάζεηο γηα ηελ νξγαλσηηθή θαη επηρεηξεζηαθή αξηηόηεηα ηνπ 

ζπλνιηθνύ εγρεηξήκαηνο . 

 

 

 


