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Θέλουμε να έχουμε 
πολλές ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες;





Εθνική Ηλεκτρονική Ταυτότητα
Καθιστοντάς τις υπηρεσίες εύκολα προσβάσιμες

Ας δούμε τα εμπόδια που υπάρχουν γενικότερα με 
τους πολλαπλούς λογαριασμούς

Καθημερινά καλούμαστε να εγγραφόμαστε σε νέες 
υπηρεσίες και να συνδεόμαστε σε αυτές
Η απομνημόνευση των κωδικών είναι δύσκολη
Οι εγγραφές λειτουργούν αποτρεπτικά
Χρήστες όχι τόσο εξοικειωμένοι αποφεύγουν τη 
διαδικασία εγγραφής αλλά και ξεχνούν υπάρχοντες 
κωδικούς
Κάποια αλλαγή στοιχείων (πχ email) αχρηστεύει κάποια 
λειτουργία

 



Εθνική Ηλεκτρονική Ταυτότητα
Καθιστοντάς τις υπηρεσιές εύκολα προσβάσιμες

Οι προκλήσεις στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης

Η εφαρμογή πρέπει να γνωρίζει τον πολίτη
Λόγω προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας ίσως 
προαπαιτείται γραφειοκρατική διαδικασία έκδοσης κωδικών 
για κάθε υπηρεσία
Ο πολίτης νιώθει χαμένος με το πλήθος λογαριασμών όταν 
στην καθημερινή ζωή θεωρητικά αρκεί η αστυνομική 
ταυτότητα
Η ασυμβατότητα ταυτοποίησης του πολίτη - χρήστη μεταξύ 
διαφορετικών υπηρεσιών καθιστά αδύνατη ή δύσκολη την 
επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσίων 

 



Ας φτιάξουμε μια επιτροπή 
να μελετήσει το πρόβλημα 

και να προτείνει ένα 
μηχανισμό



Δεν χρειάζεται!
Το Διαδίκτυο έχει προχωρήσει πολύ 
περισσότερο από ότι νομίζουν αρκετοί 
Έλληνες "ειδικοί"



Γνωρίστε τις τεχνολογίες



Εθνική Ηλεκτρονική Ταυτότητα
Εξερευνώντας τις λύσεις

OpenID OAuth

Ανοιχτή Τεχνολογία
Εύκολη εγγραφή και 
σύνδεση σε υπηρεσίες
Διαδεδομένη και 
εύκολα υλοποιήσιμη 
τεχνολογία
Το Κράτος θα 
μπορούσε να γίνει 
OpenID provider
Κάθε πολίτης θα είχε 
ένα OpenID ίδιο με 
τον αριθμό ΑΤ

Ανοιχτή τεχνολογία
Ασφαλής επικοινωνία 
μεταξύ εφαρμογών
Λειτουργία παρόμοια 
με του OpenID
Αναπτύσσεται από 
κολοσσούς



Παραδείγματα
1. Πληκτρολογώ

2. Εξουσιοδοτώ



Παραδείγματα
1. Κάνω κλικ



Παραδείγματα
2. Εξουσιοδοτώ



Αποτέλεσμα;
Λιγότερες εικόνες σαν κι 

αυτές







Εθνική Ηλεκτρονική Ταυτότητα
Μειονεκτήματα

Θέματα ασφάλειας
Εκπαίδευση χρηστών
Εξονυχιστικός έλεγχος
Χορήγηση κωδικού, πιστοποιητικού από ΚΕΠ
Διαβάθμιση Υπηρεσιών

Υλοποιήσεις - Χρηστικότητα
Αρκετές αλλαγές στις υπάρχουσες υπηρεσίες
Αλλαγή νοοτροπίας και ανάπτυξης
Μη επιθυμία μεγάλων εταιριών του χώρου να 
καινοτομήσουν
Λίγοι προοδευτικοί προγραμματιστές με μεράκι
Αργοκίνητοι δημόσιοι οργανισμοί

 



Μα ποιος χρησιμοποιεί αυτές 
τις τεχνολογίες;



"Τί δύσκολον; Τό ἐαυτόν 
γνῶναι."
 
  Θαλής ο Μιλήσιος
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