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Ππψλογορ 

Σν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α), ζην πιαίζην 

ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ, παξάιιεια κε ηνπο θχξηνπο άμνλεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο ζηνλ ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, αλαπηχζζνληαο δξάζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζπλεξγαηηθά εξγαζηήξηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζπλαληήζεηο 

δηαβνχιεπζεο γηα ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ θαη ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ζρεδίσλ δξάζεο ηεο δηνίθεζεο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ δπζιεηηνπξγίαο.  

Οη δξάζεηο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά κεηαμχ 

ηνπο δηακνξθψλνληαο έλα ζπζηεκαηηθφ πιαίζην ππνζηήξημεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ κε 

ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο.  Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε 

εξγαζηήξην εκπεηξνγλψκνλεο, θαζεγεηέο, θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κεηαθέξνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο, παξνπζηάδνπλ θαιέο 

πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ, θαηαζέηνπλ απφςεηο, αληαιιάζζνπλ εκπεηξίεο, ππνβάιινπλ 

πξνηάζεηο θαη θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο, κέζα  απφ δηαδηθαζίεο ζπλαίλεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαη πξαθηηθά 

εθαξκφζηκσλ ιχζεσλ. 

ην πιαίζην απηφ, ην ΔΚΓΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επξσπατθφ νξγαληζκφ  

Interoperability Solutions for Administration- ISA,  ζρεδίαζε θαη  νξγάλσζε δξάζεηο 

πξνψζεζεο ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί ηνλ βαζηθφ 

ππιψλα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη 

εληάζζεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ζηε λέα πνιηηηθή γηα ηελ Δληαία Φεθηαθή Αγνξά- 

Digital Single Market ηεο Δπξσπατθήο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020.  

ηελ παξνχζα έθζεζε απνηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο απφ ηηο 

εξγαζίεο ηνπ θαηλνηφκνπ εξγαζηεξίνπ δηαβνχιεπζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7-

8 Ηνπιίνπ ηνπ 2016, κε ζέκα: «Αξιολψγηζη ηηρ Γιαλειηοςπγικψηηηαρ ηυν 

Ηλεκηπονικϊν Γημψζιυν Τπηπεζιϊν».  Ζ άκεζε αληαπφθξηζε θαη ε ελεξγφο 

ζπκκεηνρή φισλ ζην εξγαζηήξην απνηειεί ηεθκεξίσζε ηεο δηάζεζεο 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη απνηειεί θξίζηκν 

παξάγνληα γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζε φζνπο εξγάζηεθαλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο δξάζεο απηήο, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο,  νη νπνίνη κε 

πξνζπκία θαη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηε δηαβνχιεπζε.  

 H Ππψεδπορ ηος ΔΚΓΓΑ 

Ιθιγένεια Καμηζίδος 

Aν. Καθηγήηπια ΑΠΘ 
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Πεπίλητη  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, απνηειεί ε πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ αληαιιαγήο θαη 

δηάζεζεο ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη 

κεηαμχ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη πνιηηψλ. Πξσηεχνπζα ζεκαζία έρεη ε εθαξκνγή ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ δηνξγαλψζεθε θαηλνηφκν εξγαζηήξη δηαβνχιεπζεο, ζηηο 7-8 

Ηνπιίνπ ηνπ 2016, κε ζέκα: «Αξιολψγηζη ηηρ Γιαλειηοςπγικψηηηαρ ηυν 

Ηλεκηπονικϊν Γημψζιυν Τπηπεζιϊν».  

κοπψρ ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ ε ελεκέξσζε θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ ζε ζέκαηα 

αμηνιφγεζεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ 

θαη ππεξεζληθφ επίπεδν. ην πιαίζην απηφ ην εξγαζηήξην εζηίαζε ζηελ ρξήζε ηνπ 

Μονηέλος Γιαλειηοςπγικήρ Χπιμψηηηαρ Τπηπεζιϊν (Interoperability Maturity 

Model – IMM) ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ κνλάδα ISA ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, θαη ηδίσο ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ απηνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο δηνίθεζεο.  

Σν εξγαζηήξη  εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α γηα ηελ ελίζρπζε 

θαη δηεχξπλζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ, ζπκβνπιεπηηθνχ, ππνζηεξηθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ 

ηνπ ξφινπ ζηε Γηνίθεζε θαη απνηειεί κηα κνξθή θιεηζηήο δηαβνχιεπζεο δίλνληαο 

επθαηξία ζπκκεηνρήο, ζπλεξγαζίαο θαη ζπκβνιήο φισλ ησλ θνξέσλ. 

Ζ παξνχζα έθζεζε θαηαγξάθεη πξσηίζησο ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, γηα ηα νπνία θξαηήζεθαλ πξαθηηθά ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα απνκαγλεηνθσλήζεθαλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη 

ζέκαηα γεληθψλ αξρψλ θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ Αμηνιφγεζε Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ελδεηθηηθέο θαιέο εθαξκνγέο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ζπγθεθξηκέλε πξνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία πνπ αμηνπνίεζε ηα απνηειέζκαηα 

ζεκηλαξίσλ ηνπ ΔΚΓΓΑ κε ζπλαθέο αληηθείκελν, πξνηεηλφκελεο ζεζκηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, ζέκαηα ηερλνινγηθά, πξνυπνζέζεηο επηρεηξεζηαθήο θαη 

νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο, θαζψο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 
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 Πποθίλ ζςμμεηεσόνηων 

ην εξγαζηήξη ζπκκεηείραλ θπξίσο ζηειέρε ππεξεζηψλ, φισλ ησλ επηπέδσλ 

δηνίθεζεο πνπ εηζεγνχληαη, ζρεδηάδνπλ, παξάγνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ ή γεληθφηεξα 

δηαρεηξίδνληαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο.  

Δηδηθφηεξν ελδηαθέξνλ θαη πνιχηηκε ζπλεηζθνξά είραλ  ζηειέρε κε αξκνδηφηεηεο 

δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη κε ζέκαηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηειέρε δηεπζχλζεσλ πιεξνθνξηθήο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

ζηειέρε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ,  

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ, ζηελ θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ θαη ζηε παξνρή ζπλαθψλ 

ππεξεζηψλ.  

 

Θεμαηικοί ηομείρ εξειδίκεςζηρ 

Σν εξγαζηήξη δηνξγαλψζεθε ζε νινκέιεηα θαη ζε δχν εηδηθά ζεκαηηθά ηξαπέδηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηνπο θάησζη ηνκείο: 

 Δζληθφ θαη Τπεξεζληθφ Δπίπεδν 

 Σνκεαθέο Πξνζεγγίζεηο  θπξίσο ζηελ Τγεία θαη ηηο Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο . 

 

Βαζικά Σςμπεπάζμαηα 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηλνηφκνπ εξγαζηεξίνπ ζπλνςίδνληαη 

ζηα αθφινπζα:  

 Αλαγλσξίζζεθε ζπλνιηθά ε αλάγθε έληαμεο ηνπ κνληέινπ ΗΜΜ ζην πιαίζην 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αιιά θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ ψζηε ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα κπνξνχλ λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη λα κελ αλαπηχζζνληαη ζε απνκνλσκέλα ζηιφ πνπ δελ 

δηεπθνιχλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ.  

 Δπηζεκάλζεθε φηη ε πξνψζεζε εηδηθεπκέλσλ παξαιιαγψλ ηνπ κνληέινπ IMM 

ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

αληηθεηκεληθφηεξε αμηνιφγεζε νκνεηδψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία 

ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ π.ρ. γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηα Ννζνθνκεία ή 

ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζεο  
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 Παξάιιεια ηα εμεηδηθεπκέλα κνληέια κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ πην ζηνρεπκέλα 

ζε πνηνηηθέο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο εηδηθά ζε ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε φπσο ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε δηθαηνζχλε, νη δεκφζηεο πξνκήζεηεο, θαη ζηελ ελίζρπζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο φπσο νη ππεξεζίεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο . 

ην πιαίζην απηφ ε θαλνληθνπνίεζε ηεο βαζκνινγίαο εμαηξψληαο ηηο εξσηήζεηο 

πνπ θάζε θνξά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζα νδεγήζεη ζε αληηθεηκεληθφηεξε 

βαζκνινγία .Σνλίζζεθε ε αλάγθε  δεκηνπξγίαο εζληθψλ θαιψλ παξαδεηγκάησλ 

παξάιιεια κε ηελ αμηνπνίεζε θαιψλ παξαδεηγκάησλ, εθαξκνγψλ θαη 

πξαθηηθψλ απφ άιιεο ρψξεο, ψζηε λα ππάξμεη κηα βάζε αλαθνξάο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 Σν κνληέιν ΗΜΜ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ, ζηελ αμηνιφγεζε ηνπο 

ζεζκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη θαη δελ επηηξέπνπλ ηε βειηίσζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθήο σξηκφηεηαο κία ππεξεζίαο. ην πιαίζην απηφ ζε πξέπεη λα 

δνζεί έκθαζε ζηε λνκηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Οη παξεκβάζεηο ζε ζεζκηθφ, νξγαλσηηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζπγθέληξσζε, νξγάλσζε θαη δηαηήξεζε 

ησλ παξερφκελσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε πξνζβάζηκνπο θαηαιφγνπο 

ππεξεζηψλ φπνπ ε ηππνπνηεκέλε κνξθή δηάζεζήο ηνπο ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη απηφκαηεο επεμεξγαζίαο ηνπο.  

 ε εζληθφ επίπεδν ε ζεζκνζέηεζε ησλ βαζηθψλ κεηξψσλ είλαη θνκβηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη, 

 Κξίζηκνο παξάγνληαο φισλ αλαδεηθλχεηαη ε αιιαγή θνπιηνχξαο ζην θχθιν 

δσή  ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αθνχ νη αλάγθεο ηεο δπλεηηθήο νκάδαο 

ηειηθψλ ρξεζηψλ πνπ απεπζχλεηαη κία ειεθηξνληθή ππεξεζία δελ κπνξνχλ λα 

θαζνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα εμαξρήο, δεδνκέλνπ φηη απηή κπνξεί λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιεο ππεξεζίεο θαιχπηνληαο πξφζζεηεο αλάγθεο, 

άιιν ζθνπφ θαη ηειηθφ απνηέιεζκα. ην πιαίζην απηφ ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δηνίθεζεο  είλαη 

απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα λα κπνξεί λα πξνσζεζεί ην φιν εγρείξεκα. 

  Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 

ηνπ ΗΜΜ είλαη ζέκα πνπ έρεη ππεξεζληθή δηάζηαζε θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηεί ζπλνιηθά ζε  επξσπατθφ επίπεδν κε ηε δηάδνζε ηνπ ζε φια 
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ηα θξάηε κέιε. Σν ΔΚΚΓΑ ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Πξφγξακκα ISA κία ηέηνηα πξσηνβνπιία. 

  

. 
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Executive Summary  

This report presentζ the outcomes, conclusions and recommendations, of the 

Innovative Workshop with title “Interoperability Evaluation of the Electronic Public 

Services” that was organized by the National Centre for Public Administration and 

Local Government (EKDDA). The workshop focused on the study and evaluation of 

the Interoperability Maturity Model (IMM) tool that was developed by the European 

Commission. It was the first workshop in the European Union that took place for the 

evaluation of the IMM. 

EKDDA and the Interoperability Solutions for Administration – ISA Unit of the 

European Commission agreed on an action plan for the promotion of interoperability 

in the public sector. The first action was the implementation of a series of seminars 

and an innovative workshop for the evaluation of the IMM. Three seminars, two in 

Athens and one in Thessaloniki, took place for the training of public servants on 

interoperability concepts and the utilization of IMM. Consequently, an Innovative 

Workshop was organized for the final evaluation of the tool. 

In the first part of the Workshop, various issues about interoperability and the usage 

of IMM were presented by academics, experts of the ISA Unit of the European 

Commission and experts of the Hellenic Public Sector. Consequently, a broader 

discussion about the customization and diffusion of the IMM took place into thematic 

panels. Finally, the outcome of the discussion in the thematic panels and the 

presentations were synthesized in a plenary session. The proceedings of the 

Innovative Workshop were included in this report. 

A major outcome of the workshop was that the IMM should remain in the same 

format for all countries in the European Union. However, all the documentation as 

well as examples of its application should be customized to fit into each country‟s 

interoperability policy. This report will be submitted to the ISA Unit to be utilized as 

a guide for the diffusion and the customization of the IMM to the rest of the European 

Countries. Finally, it was recognized that a lot of effort is needed for the promotion of 

interoperability and the provision of better electronic public service 
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2. Γιαλειηοςπγικψηηηα: Ππψκληζη για ηην παποσή 

ποιοηικψηεπυν ςπηπεζιϊν 

2.1. Διζαγυγή 

Υξφλην πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηεο Διιεληθήο, θαη φρη κφλν, δεκφζηαο δηνίθεζεο 

απνηειεί ε έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη δηαθνξεηηθέο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ιεηηνπξγνχλ σο απνκνλσκέλνη θαη αλεμάξηεηνη νξγαληζκνί (ε 

ινγηθή ησλ «ηιφ»). Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηηο άιιεο νξγαληθέο κνλάδεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Οη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο πιένλ ζεσξνχλ δεδνκέλε ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε, αθνχ ήδε παξέρνληαη απφ ηηο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο φπσο π.ρ. ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αγνξά αγαζψλ (έξεπλα αγνξάο - παξαγγειία – πιεξσκή - παξαιαβή 

ζην ζπίηη), ζηελ νξγάλσζε ελφο ηαμηδηνχ (αλαδήηεζε – θξάηεζε – πιεξσκή - 

παξαιαβή), ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηξάπεδεο (πιήξεο δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ) θιπ.  

Ζ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ  ππεξεζηψλ δηεπθνιχλεη φρη κφλν ηνλ 

πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ην ίδην ην θξάηνο αθνχ επηηξέπεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ ηαρχηεξα, απινχζηεξα, νηθνλνκηθφηεξα θαη κε 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα. Ζ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δίλεη 

ψζεζε ζηελ νηθνλνκία, δεκηνπξγψληαο έλα πην απιφ, ζηαζεξφ θαη γξήγνξν 

πεξηβάιινλ κε ιηγφηεξα δηνηθεηηθά βάξε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, άξα επλντθφηεξν γηα 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ είλαη 

λα κπνξνχλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο 

θαη θνηλέο ιεηηνπξγίεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο γίλεηαη νινέλα θαη πην θαλεξφ, ε 

κεγάιε πξφθιεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί λα 

αλαζεσξήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ πσο ιεηηνπξγνχλ εζσηεξηθά, αιιεινεπηδξνχλ κε 

ηνπο πνιίηεο-πειάηεο ηνπο, ζρεδηάδνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ, έηζη ψζηε πιένλ λα επηηξέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ αλαπηχζζνπλ θαη απφ άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο.  
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Ζ Γηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ε ιέμε-θιεηδί ζηελ πεξίπησζε απηή, θαζψο ζην πιαίζην 

ηνπ Interoperability Maturity Model  (εθεμήο IMM) νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα 

εηεξνγελψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα θαη λα 

κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο
1
. Δλψ ν φξνο αξρηθά είρε πξνζδηνξηζηεί γηα ηελ 

πιεξνθνξηθή, έλαο επξχηεξνο νξηζκφο ιακβάλεη ππφςε ηνπο θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο 

θαη νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

Απφ ηελ ζθνπηά ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν κε βάζε ηε 

ζεψξεζε ηνπ ΗΜΜ, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο 

ησλ δηαζπλνξηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε.  Γειαδή, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζεσξείηαη κηα επξχηεξε έλλνηα πνπ 

πεξηθιείεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ λα ζπλεξγαζηνχλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ακνηβαία επσθειψλ θαη θνηλψο ζπκθσλεκέλσλ ζηφρσλ ζε έλα 

εηεξνγελέο αιιά δηαζπλδεδεκέλν λνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ Γηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ 

ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα γίλεηαη θαλεξφ φηη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη 

ππεξεζληθφ επίπεδν απνηειεί πξνυπφζεζε ηφζν γηα ηελ παξνρή θαιχηεξσλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο φζν γηα ηελ εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ 

θαη άιισλ πφξσλ. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη έλα πνιπδηάζηαην ζέκα, κε θχξηεο 

δηαζηάζεηο ηελ ηερληθή, ηελ δηνηθεηηθή θαζψο θαη ηε θνηλσληθννηθνλνκηθή. 

 

 

                                                 
1
 Interoperability Maturity Model v1.0 – 22, March 2013, Available from 

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/81/a6/f5/ISA%20-%20IMM%201.0%20-%20Guidelines%20-%20v1.0.5.pdf 
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2.2. Δςπυπαφκή Γιαλειηοςπγικψηηηα: ππυηοβοςλίερ 

και δπάζειρ 

Χο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

γηα ηελ αλάπηπμε δηαζπλνξηαθψλ δηαιεηηνπξγηθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Απηά 

πεξηιακβάλνπλ:  

 Σελ Δςπυπαφκή ηπαηηγική Γιαλειηοςπγικψηηηαρ (EIS)
2
, ε νπνία είλαη κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ξχζκηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη 

ζηφρσλ,  

 Σν Δςπυπαφκψ Πλαίζιο Γιαλειηοςπγικψηηηαρ (EIF)
3
, ην νπνίν παξέρεη 

θαζνδήγεζε γηα ηελ παξνρή ησλ Δπξσπατθψλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ θαη έλα 

θνηλφ ζχλνιν βαζηθψλ ελλνηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

εζληθψλ πιαηζίσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θαη  

 Σελ Ππψηςπη Δςπυπαφκή Απσιηεκηονική Γιαλειηοςπγικψηηηαρ (EIRA)
4
, 

κηα αξρηηεθηνληθή αλαθνξάο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζε δηαζπλνξηαθφ θαη δηαηνκεαθφ επίπεδν.  

Παξάιιεια, γηα ηε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο έρεη νξηζηεί ην Παπαηηπηηήπιο για ηα Δθνικά Πλαίζια 

Γιαλειηοςπγικψηηηαρ (NIFO)
5
, πνπ έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζπγθξηηηθψλ 

κειεηψλ ζε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ αξρψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηα Κξάηε Μέιε. 

Απηφ πνπ πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο είλαη φηη νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο δελ ζηακαηνχλ νχηε ζηα φξηα ηεο δηνηθεηηθήο αξκνδηφηεηαο, νχηε ζηα 

εζληθά φξηα. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο νθείινπλ λα 

                                                 
2
 European Interoperability Strategy (EIS) for European public services 

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_annex_i_eis_en.pdf 
3
 Σο υφιςτάμενο Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ είναι ςτθ ςελίδα European Interoperability 

Framework (EIF) for European public services 
http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_annex_ii_eif_en.pdf . Επιςθμαίνεται ότι ςτθ παροφςα φάςθ 
είναι ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία ανακεώρθςθσ χωρίσ όμωσ να ζχει ριηικζσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τθ 
παροφςα ζκδοςθ. 
4
 European Interoperability Reference Architecture (EIRA) 

https://joinup.ec.europa.eu/asset/eia/description 
5
 https://joinup.ec.europa.eu/community/nifo/home 

http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_annex_ii_eif_en.pdf
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ππνζηεξίδνπλ ηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά, φπσο επίζεο θαη ηηο ηέζζεξηο απνξξένπζεο 

ειεπζεξίεο δηαθίλεζεο πνπ πξνθχπηνπλ δειαδή ησλ αγαζψλ, ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ. Γηα λα ζπκβεί απηφ, ζα πξέπεη φρη 

κφλν νη εζληθέο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο λα είλαη δηαζέζηκεο 

δηαζπλνξηαθά, αιιά επηπιένλ ηα ππνζηεξηθηηθά εζσηεξηθά Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα (back office) ησλ επξσπατθψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ λα είλαη 

δηαιεηηνπξγηθά, ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επαλαρξεζηκνπνηεζε πιεξνθνξηψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ. 

 

2.3. Γιαλειηοςπγικψηηηα ζε Δθνικψ Δπίπεδο: 

ππυηοβοςλίερ και δπάζειρ 

Σν 2012, γηα ηηο αλάγθεο ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, εθδφζεθε ε Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ην Πλαίζιο 

Παποσήρ Τπηπεζιϊν Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ (ΦΔΚ 1301/Β‟). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε απφθαζε πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα αλνηρηήο (Opengov) αιιά 

θαη ζηνρεπκέλεο δηαβνχιεπζεο ζε εξγαζηήξηα ηνπ ΔΚΓΓΑ κε εκπιεθφκελνπο θνξείο 

απφ ηνλ Γεκφζην θαη ηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξηιακβάλεη: 

 Σν Πλαίζιο Πιζηοποίηζηρ Γημψζιυν Γιαδικηςακϊν Σψπυν, δειαδή ηα 

πξφηππα & πξνδηαγξαθέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νκνγελνπνίεζε ηεο 

παξνπζίαο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη δεκνζηεχεη, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πνιηηψλ / επηρεηξήζεσλ ζηελ αλεχξεζε & αμηνπνίεζε δεκφζηαο πιεξνθνξίαο 

θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηάδξαζή ηνπο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

 Σν Πλαίζιο Γιαλειηοςπγικψηηηαρ & Τπηπεζιϊν Ηλεκηπονικϊν 

ςναλλαγϊν (ΠΓ&ΤΗ), δειαδή ηηο γεληθφηεξεο αξρέο θαη ηε ζηξαηεγηθή 

πνπ ζα πξέπεη λα δηέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηφζν ηεο αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ 

κεηαμχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ φζν θαη ηεο παξνρήο νινθιεξσκέλσλ 

ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ πξνο πνιίηεο / επηρεηξήζεηο.  

 Σν Πλαίζιο Φηθιακήρ Αςθενηικοποίηζηρ Πνιηηψλ / Δπηρεηξήζεσλ, πνπ ζα 

απαηηεζεί γηα ηελ παξνρή αζθαιψλ & νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ 

Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ, θπξίσο 3
νπ

 θαη 4
νπ

 επηπέδνπ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, απφ ην ζχλνιν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  
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 Σν Μονηέλο Σεκμηπίυζηρ δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθεη ηνλ 

ηξφπν πνπ ζπζηεκαηηθά ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη κία ειεθηξνληθή 

ππεξεζία ζην κεηξψν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ θηινμελείηαη ζηελ Κεληξηθή 

Κπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΔΡΜΖ. 

Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε ζπλνδεχηεθε θαη απφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ πνπ είλαη 

δεκνζηεπκέλν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν www.e-gif.gov.gr θαη πεξηιακβάλεη πξφηππα 

κεηαδεδνκέλσλ θαη XML ζρεκάησλ (metadata & XML standards), ελψ παξάιιεια 

έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ζρεηηθφ wiki γηα ην ειιεληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο
6
.  

2.4. Interoperability Maturity Model (IMM) 

Ζ αλάγθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, νδήγεζε ην Πξφγξακκα ISA
7
 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα Κξάηε Μέιε κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, λα δηακνξθψζεη ην Μονηέλο  

Γιαλειηοςπγικήρ Χπιμψηηηαρ Τπηπεζιϊν (Interoperability Maturity Model – 

IMM). Ζ αξρηθή έθδνζε ηνπ κνληέινπ δνθηκάζηεθε ζε επηιεγκέλεο ππεξεζίαο ησλ 

θξαηψλ κειψλ φπσο π.ρ. γηα ηελ Διιάδα, ε χζηαζε Δπηρείξεζεο απφ ηελ Τπεξεζία 

κηαο ηάζεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ην Ζιεθηξνληθφ παξάβνιν. Σα απνηειέζκαηα 

απηήο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο νδήγεζαλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ θαη ζηε 

ζεκεξηλή ηνπ έθδνζε
8
. 

Ο ζηφρνο ηνπ κνληέινπ IMM είλαη λα αμηνινγεζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κίαο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο, δειαδή ε ζρέζε θαη ε δηαζχλδεζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο κε 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άπνςε απηή ην ΗΜΜ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηνπο αθφινπζνπο ελδεηθηηθνχο ζθνπνχο: 

1. Να αμηνινγεζεί κηα δεκφζηα ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ζεκεία 

βειηηψζεσλ θαη ζρεηηθέο ζπζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο γηα λα γίλεη πην δηαιεηηνπξγηθή, 

2. Να αμηνινγήζεη παξφκνηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

νξγαληζκνχο ή δηαθνξεηηθά θξάηε-κέιε θαη λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο. 

                                                 
6
 https://icsdweb.aegean.gr/project/egov-

wiki/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%A
F%CE%B4%CE%B1 
7
 http://ec.europa.eu/isa/ 

8
 https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/document/interoperability-maturity-model 

http://www.e-gif.gov.gr/
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Σν ΗΜΜ έρεη ζρεδηαζηεί σο κέζνδνο απην-αμηνιφγεζεο. Τηνζεηεί έλα ζχζηεκα 

βαζκνιφγεζεο ηεο σξηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ γηα λα ηηο θαηαηάμεη ζε έλα απφ ηα 

παξαθάησ πέληε επίπεδα σξηκφηεηαο: 

1. Ad hoc: Poor interoperability – Ζ ππεξεζία δελ αμηνπνηεί (ζρεδφλ) 

θακία άιιε ππεξεζία 

2. Opportunistic: Fair interoperability – Ζ ππεξεζία έρεη πινπνηήζεη 

θάπνηεο δηεπαθέο ρσξίο θαη‟ αλάγθε λα έρεη αμηνπνηήζεη άιιεο θαιέο 

πξαθηηθέο 

3. Essential: Essential interoperability – Ζ ππεξεζία έρεη αμηνπνηήζεη 

αξθεηέο θαιέο πξαθηηθέο γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

4. Sustainable: Good interoperability – ιεο νη ζρεηηθέο θαιέο πξαθηηθέο 

έρνπλ αμηνπνηεζεί απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία 

5. Seamless: Interoperability leading practice – Ζ ππεξεζία κπνξεί λα 

είλαη παξάδεηγκα αλαθνξάο γηα άιινπο θνξείο θαη άιιεο ππεξεζίεο  

Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε 

έλα ζχλνιν εξσηήζεσλ, κε πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο θαη πξνθαζνξηζκέλα βάξε 

γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο. Σν ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ 

ζπλνςίδνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα θαηαγξάθεη γεληθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ππν αμηνιφγεζε ππεξεζία (Service Context ή Landscaping), ελψ νη ππφινηπεο 

ηξεηο αθνξνχλ ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (Service Delivery, 

Service Consumption θαη Service Management). 

Σν εξσηεκαηνιφγην IMM δηαηίζεηαη ζε δχν κνξθέο πνπ αθνινπζνχλ ηελ ίδηα δνκή 

θαη ηα ίδηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ: ην  ΙΜΜ Lite (εξγαιείν 

απηναμηνιφγεζεο, θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, πνπ ιεηηνπξγεί κέζα απφ θπιινκεηξεηή 

ηζηνχ
9
) θαη ΙΜΜ Full (δηαηίζεηαη ζε κνξθή excel θαη εκβαζχλεη ζηνλ ηνκέα ηνπ 

Service Consumption
10

). Καη ηα δχν εξγαιεία είλαη δσξεάλ θαη νδεγνχλ ζηε 

δεκηνπξγία πξνζαξκνζκέλσλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη  πξνηάζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο σξηκφηεηαο ηεο ππεξεζίαο: 

 IMM Full: έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν εξγαιείσλ γηα ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο. Σν εξγαιείν αμηνινγεί ζε 

                                                 
9
 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IMMSurvey 

10
 https://joinup.ec.europa.eu/community/isa/news/measuring-interoperability-maturity-europes-

public-administrations 
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βάζνο ηελ θαηαλάισζε ησλ ππεξεζηψλ, γηα θάζε κηα ππεξεζία πνπ 

θαηαλαιψλεηαη μερσξηζηά, θαη σο εθ ηνχηνπ, ε ρξήζε ηνπ απαηηεί κηα ζε 

βάζνο αλάιπζε θαη γλψζε ηεο ππφ αμηνιφγεζε ππεξεζίαο 

(https://joinup.ec.europa.eu/community/isa/news/measuring-interoperability-

maturity-europes-public-administrations). Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ εθηηκάηαη φηη απαηηεί 60-120 ιεπηά, σζηφζν απηφο ν ρξφλνο 

κπνξεί λα απμεζεί αλαιφγσο ζεκαληηθά ζε ππεξεζίεο κε απμεκέλε 

πνιππινθφηεηα.  Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξάγνληαη 

άκεζα ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ σξηκφηεηα ηεο ππεξεζίαο. 

Δπηπιένλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ISA παξέρνληαη, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ, 

πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο.  

 IMM Lite: πξφθεηηαη γηα έλα πην απινπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν 

ζπκπιεξψλεηαη  online, ζηε δηεχζπλζε: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IMMSurvey. ρεδηαζκέλν σο έλα 

εξγαιείν απην-αμηνιφγεζεο απαηηεί 20-30 ιεπηά γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ. Σα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο έρνπλ ζπκππθλσζεί ζε ζηνρεπκέλεο νκάδεο 

εξσηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο βαζηθέο πηπρέο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κηαο ππεξεζίαο. Σα απνηειέζκαηα επεμεξγάδνληαη ππφ 

ηε κνξθή εκπηζηεπηηθήο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ ISA θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ππφ ηε κνξθή έθζεζεο φπνπ θαη πεξηιακβάλνληαη θαη 

πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο. 

 

2.5. Οπιζμψρ Γημψζιαρ Τπηπεζίαρ 

ην πιαίζην ηνπ ΗΜΜ ε δεκφζηα ππεξεζία πνπ ζα αμηνινγεζεί ζα πξέπεη λα έρεη ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν: 

1. Έλα γεγνλφο γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ζηελ παξνρή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο φπσο π.ρ. κηα λέα αίηεζε πνπ ππνβιήζεθε (π.ρ. γηα 

ηελ ζχζηαζε κηαο λέαο επηρείξεζεο), ή κηα απφθαζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην (π.ρ. ε εηήζηα θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ), 

2. Μηα ελδεηθηηθή ξνή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηα βήκαηα ηεο. Απηφ είλαη 

απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί θαιχηεξα ε ππεξεζία θαη λα κπνξεί 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο παξφκνησλ 

βεκάησλ π.ρ. δεκφζηεο πξνκήζεηεο. Δλδεηθηηθά βήκαηα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ π.ρ. ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηελ επηβεβαίσζε ησλ 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IMMSurvey
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πιεξνθνξηψλ, ηελ επεμεξγαζία, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ, ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ. Σν απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο. Σν απνηέιεζκα ηεο 

ππεξεζίαο κπνξεί λα είλαη κηα απφθαζε, λέεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ θ.ιπ.  

3. Ο Τπεχζπλνο ηεο Τπεξεζίαο (Service owner). Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζην ζχλνιν ηεο. 

Απηφο έρεη ηελ επζχλε λα ζπληνλίζεη ηηο δηάθνξεο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη 

επηκέξνπο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ην πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα. 

4. Οη ηειηθνί ρξήζηεο ηεο Τπεξεζίαο. (Primary End User Group) δειαδή ην 

θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ε ππεξεζία γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ.  

5. Οη εκπιεθφκελεο εμσηεξηθέο Τπεξεζίεο (services form external organizations) 

δειαδή Τπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο νξγαληζκνχο θαη ε 

ζπλεξγαζία κε απηέο είλαη απαξαίηεηε γηα ην νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα ηεο 

πξνο αμηνιφγεζε Τπεξεζίαο.  
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6. Οξγάλσζε ηνπ Καηλνηφκνπ Δξγαζηεξίνπ 

Σν «Καηλνηφκν Δξγαζηήξη γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ» απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη κηαο 

θηιφδνμεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ  αληηκεηψπηζε ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη 

δηαρξνληθψλ δπζιεηηνπξγηψλ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ 

ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε δηαβνχιεπζε, αθνχ ηα θχξηα εξγαιεία ησλ 

εξγαζηεξίσλ είλαη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κέζσ νπζηαζηηθνχ  θαη 

γφληκνπ δηαιφγνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ 

απνηππψλνληαη ζε εθζέζεηο πνιηηηθήο θαη επηρεηξεζηαθά ζρέδηα δξάζεο. 

κοπψρ ηνπ εξγαζηεξίνπ ήηαλ ε ελεκέξσζε θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ ζε ζέκαηα 

αμηνιφγεζεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν.  

ην πιαίζην ηνπ αλαπηχρζεθαλ θαη δηεξεπλήζεθαλ νη παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο:  

 Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο θαη Γηαιεηηνπξγηθφηεηα,  

 Σν λέν Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο  ΔΔ,  

 Αλάγθεο Πξνζαξκνγήο ηνπ Πιαηζίνπ  Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ Διιάδα,  

 Δηζαγσγή ζην Ηnteroperability Maturity Model (IΜΜ), 

 Δθαξκνγή ηνπ ΗΜΜ : Μέζνδνη Δθαξκνγήο/Πεδία Δθαξκνγήο/Αμηνιφγεζε, 

 Αλάγθεο Παξακεηξνπνίεζεο ηνπ Μνληέινπ : 

o Δζληθφ Δπίπεδν  

o Σνκεαθφ επίπεδν θπξίσο ζηνπο ηνκείο Τγείαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ  

 πκπεξάζκαηα απφ ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΗΜΜ θαη Πξνηάζεηο  

Βειηηζηνπνίεζεο, 

 Οδηθφο Υάξηεο Δθαξκνγήο θαη Γηάρπζεο ηεο Αμηνιφγεζεο ηεο 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε  Δζληθφ θαη Δπξσπατθφ Δπίπεδν. 

Σν θαηλνηφκν εξγαζηήξη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α ζηελ 

Αζήλα ζηηο 7 θαη 8 Ηνπιίνπ 2016. 

 

 

2.6. Μεθοδολογία Οπγάνυζηρ ηος Καινοηψμος 

Δπγαζηηπίος 
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Ζ δξάζε ησλ θαηλνηφκσλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α πινπνηείηαη κε ηε δηνξγάλσζε 

ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ δηαβνχιεπζεο – ζηξνγγπιψλ ηξαπεδηψλ, πνπ θχξην ζηφρν 

έρνπλ λα βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο δηαιφγνπ θαη ειεχζεξνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ, ζπγθεληξψλνληαο ζην ίδην ηξαπέδη θαη δηαζθαιίδνληαο ζπλζήθεο 

ηζφηηκεο έθθξαζεο ησλ απφςεσλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θάζε πξνβιήκαηνο. 

Δληάζζεηαη ζηηο κεζφδνπο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ζε ηερληθέο δηαρείξηζεο νκάδσλ. 

2.7. Δςπωηεπορ ζσεδιαζμψρ πος ενηάζζεηαι ηο 

επγαζηήπιο  

Με απφθαζε
11

 ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΔΚΓΓΑ, Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο ΑΠΘ, θαο. 

Ηθηγέλεηα Κακηζίδνπ ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή Δπηζηεκνληθήο θαη Οξγαλσηηθήο 

Τπνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ δηνηθεηηθήο θαηλνηνκίαο κε ηίηιν 

«Αμηνιφγεζε Γηαιεηηνπξγηθήο Χξηκφηεηαο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ 

(Interoperability Maturity Model - IMM)». 

Ζ Πξφεδξνο ηνπ ΔΚΓΓΑ, απεχζπλε ζρεηηθή πξφζθιεζε
12

 ζε ζηειέρε ππεξεζηψλ 

φισλ ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο πνπ εηζεγνχληαη, ζρεδηάδνπλ, παξάγνπλ, 

ρξεζηκνπνηνχλ ή γεληθφηεξα δηαρεηξίδνληαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην εξγαζηήξην. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε θαη εθαξκνγή ηεο «Αμηνιφγεζεο ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ – ΗΜΜ Interoperability Maturity Model» ην 

ΔΚΓΓΑ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε έλα πιαίζην δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

Α) σεδιαζμψ Γπάζευν  

 Αλάπηπμε θαη Πηζηνπνίεζε Φαθέινπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αμηνιφγεζε ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ» ζε δχν γιψζζεο (Διιεληθά θαη Αγγιηθά -Κσδηθφο 

Πηζηνπνίεζεο). 

 Αλάπηπμε θαη Πηζηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ κε ηίηιν «Αμηνιφγεζε ηεο 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ» ζηα 

Αγγιηθά. 

                                                 
11 πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Δπηζηεκνληθήο θαη Οξγαλσηηθήο Τπνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ 

δηνηθεηηθήο θαηλνηνκίαο κε ηίηιν «Αμηνιφγεζε Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (Interoperability 

Maturity Model - IMM)» (ΑΓΑ: 6ΖΤΝ4691Φ0-ΘΗ) 
12 Γηνξγάλσζε Καηλνηφκνπ Δξγαζηεξίνπ κε ηίηιν «Καηλνηφκν Δξγαζηήξη γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ» (α.π. 4208/ 29-06-2016) 
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 Αλάπηπμε Φαθέινπ ζρεδηαζκνχ e-learning  Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αμηνιφγεζε ηεο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ 

Τπεξεζηψλ» ζε δχν γιψζζεο. 

Β) Πιλοηική Δθαπμογή 

 Τινπνίεζε ηξηψλ (3) πηινηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2016  κε ζπκκεηνρή  67 ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο κε ζηφρν θαη 

ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ 

 Τινπνίεζε 24 εξγαζηψλ  πνπ απνηεινχλ εθαξκνγέο αμηνιφγεζεο ( case  

studies) ηζάξηζκσλ  παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Διιεληθήο δηνίθεζεο 

Γ) Γιαβοωλεςζη  

 Καηλνηφκν εξγαζηήξη κε έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο 

 Έθζεζε πκπεξαζκάησλ Καηλνηφκνπ εξγαζηεξίνπ (ε παξνχζα έθζεζε) 

Γ) ςζηημαηική Δθαπμογή  

 Τινπνίεζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

δηνίθεζεο   

Τινπνίεζε Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ζην ζχλνιν ηεο επξσπατθήο 

 δηνίθεζεο (πξφηαζε) 

Η) Γιάσςζη  

 Γηάρπζε ησλ δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη 

επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο   

 Αλάξηεζε Τιηθνχ Καηλνηφκνπ Δξγαζηεξίνπ (πξνο αλάξηεζε) 

 Γέζκεπζε ζε Δπξσπατθφ επίπεδν γηα ηε δεκηνπξγία αλνηθηνχ καζήκαηνο 

OpenCourseware ζηελ πιαηθφξκα SlideWiki 

 

2.8. Υαπακηηπιζηικά ηος Καινοηψμος Δπγαζηηπίος 

Σν Καηλνηφκν εξγαζηήξη νξγαλψζεθε ζε επίπεδν Οινκέιεηαο θαη ζε επίπεδν 

ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ-. Γφζεθε επίζεο ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο γξαπηψλ 

πξνηάζεσλ θαη απνζηνιήο ηνπο εληφο πξνθαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ.  

Ζ δξάζε φπσο πινπνηήζεθε πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά: 

 Έγηλε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΔΚΓΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ISA 

(Interoperability Solutions for European Public Administrations
13

)  θαη 

                                                 
13

 http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/isa/index_en.htm
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αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο.   

 Σν ΔΚΓΓΑ ππνζηήξημε ηε δξάζε κε ζηειέρε ηνπ θαη κέιε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ 

Κχξηνπ Γηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΚΓΓΑ, ηερληθνχο θάιπςεο, ππεχζπλν 

επηθνηλσλίαο, νξγαλσηηθά ππεπζχλνπο, νκάδα πξαθηηθψλ θιπ. 

 Έγηλε ζε 2 παξάιιεια εξγαζηήξηα κε ζπκκεηνρή πεξίπνπ 100  ζηειερψλ.  

 Σεξήζεθαλ νη πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο Καηλνηφκσλ 

Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΔΚΓΓΑ θαη ηα αληίζηνηρα πξφηππα φπσο πεξίγξακκα, 

πξφγξακκα, πξνζθιήζεηο, δειηίν ηχπνπ,  θιπ.   

 Τπήξρε ζπκκεηνρή εκπεηξνγλσκφλσλ.  

 Κξαηήζεθαλ πξαθηηθά, νη εξγαζίεο καγλεηνθσλήζεθαλ θαη έγηλε  

απνκαγλεηνθψλεζε θαη απνδειηίσζε. 

 πγθεληξψζεθαλ πξνηάζεηο θαη κεηά ην ηέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 

2.9. Γομή επγαζηηπίος  

Σν πξφγξακκα μεθίλεζε κε ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 

έγηλε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ ζηα ζέκαηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ ΔΔ, ηνπ κνληέινπ IMM (Interoperability Maturity Model), 

ησλ ζθνπψλ πνπ θαιείηαη λα πεηχρεη, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα 

εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ΗΜΜ απφ Τπεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ ηνκέα. Σελ 

νινκέιεηα αθνινχζεζαλ ηα ζεκαηηθά εξγαζηήξηα φπσο αλαιχνληαη ζηελ επφκελε 

παξάγξαθν. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ησλ ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ έγηλε ζχλνςε ησλ 

επηκέξνπο ζπκπεξαζκάησλ ζηελ νινκέιεηα θαη αλαθνηλψζεθαλ ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Σελ νινκέιεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπληφληζε ε Τπεχζπλε πνπδψλ θαη Έξεπλαο 

ΗΝ.ΔΠ./Δ.Κ.Γ.Γ.Α., Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνχ.   

 

2.10. Θεμαηικά Δπγαζηήπια 

Γηνξγαλψζεθαλ δχν παξάιιεια εξγαζηήξηα αληίζηνηρα ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη 

νξίζηεθαλ νη ξφινη ησλ ζπληνληζηψλ θαη ησλ rapporteurs. ηα εξγαζηήξηα δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ απφςεσλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε εμαζθάιηζε 

αιιειεπίδξαζεο θαη ε ζπλδηακφξθσζε ησλ πξνηάζεσλ. 
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Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη νη ζπληνληζηέο ησλ επηκέξνπο εξγαζηεξίσλ ήηαλ νη εμήο:  

 Δζληθφ Τπεξεζληθφ Δπίπεδν – Γεκφζηα Γηνίθεζε (πληνληζηήο: Ράληνο 

Κσλζηαληίλνο) 

 Σνκεαθφ Δπίπεδν: Τγεία, Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο (πληνληζηήο: ηαζήο 

Αληψληνο) 

 

2.11. ςμμεηέσονηερ 

πλνιηθά ζην εξγαζηήξην ζπκκεηείραλ 96 ζηειέρε (βι. Παξάξηεκα Η ) 

εθπξνζσπψληαο ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη απηνδηνίθεζε, αλεμάξηεηεο αξρέο, 

ειεγθηηθέο αξρέο, ηελ παλεπηζηεκηαθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ ΔΔ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ ζπκκεηερφλησλ θάιππηε ην ζχλνιν ησλ βαζκίδσλ 

απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κέρξη ηνπο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο 

(Γηάγξακκα 1). Ζ πξνέιεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

δηάζεζε ζπκκεηνρήο θάζε πιεπξάο θαη εμαζθάιηζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ 

απνηχπσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηελ θαηαγξαθή επξχηεξσλ 

απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηαμχ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ή/ θαη παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ. 

Γιάγπαμμα 1. Καηανομή ςμμεηεσψνηυν ανά Δκπαιδεςηική Βαθμίδα 

 
 

 

Σν πιήζνο θαη ε  θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά ηξαπέδη έζεζε ηηο πξνυπνζέζεηο  

γφληκνπ δηαιφγνπ αλά ζεκαηηθή ελφηεηα. 
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Γιάγπαμμα 2. Πλήθορ ςμμεηεσψνηυν ανά Θεμαηικψ Δπγαζηήπιο 

 
 

Σν αληηθείκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηφζν ησλ γπλαηθψλ φζν 

ησλ αλδξψλ ψζηε λα πξνθχπηεη ε ζρεδφλ ηζνδχλακε ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

Γιάγπαμμα 3. Καηανομή ςμμεηεσψνηυν καηά Φωλο 
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3. Παποςζίαζη επγαζιϊν ηος καινοηψμος 

επγαζηηπίος 

3.1. Ολομέλεια 

Οη εξγαζίεο ζηελ νινκέιεηα ηνπ θαηλνηφκνπ εξγαζηεξίνπ μεθίλεζαλ κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαθάησ νκηιηψλ.  

 

3.2. Υαιπεηιζμψρ ηηρ πποέδπος ηος ΔΚΓΓΑ 

 

Ζ πξφεδξνο ηνπ ΔΚΓΓΑ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ΑΠΘ, Ηθηγέλεηα  Κακηζίδνπ 

ραηξέηηζε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ θαηλνηφκνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηφληζε ηελ αλάγθε 

ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο λα ζπλερηζηνχλ θαη λα ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο δξάζεηο πνπ 

γίλνληαη ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη 

δεκφζηεο πνιηηηθέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηνπο επξχηεξνπο 

ζηφρνπο ηνπ ΔΚΓΓΑ εζηηάδνληαο: 

 ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ φπσο ζηελ 

πεξίπησζε απηή κε ηνλ ISA γηα ηελ άκεζε Τπνζηήξημε θαη Δθαξκνγή ησλ 

λέσλ Γεκφζησλ Πνιηηηθψλ.  

 ηελ  Πξνψζεζε Νέσλ κνξθψλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ Δθπαίδεπζεο – 

Μάζεζεο φπσο ην E-Learning θαη ε δηάζεζε αλνηθηψλ καζεκάησλ πξνο φινπο 

(Open Courseware) θαζψο θαη ε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

γλψζεσλ κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ κάζεζεο. 

 ηελ Αλάπηπμε θαη Παξνρή Δθπαίδεπζεο ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν. 

 

πσο ηφληζε ε πξφεδξνο ηνπ ΔΚΓΓΑ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνσζεί απφ ην 2014 

ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ (Ηnteroperability Maturity Model – IMM) πνπ 

έρεη σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο σξηκφηεηαο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο ΔΔ. Ήδε ην κνληέιν έρεη 

εθαξκνζηεί επηηπρψο ζε επηιεγκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θξαηψλ κειψλ κε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα. ην πιαίζην απηφ θξίζεθε απφ ην ΔΚΓΓΑ σο απαξαίηεηε ε 

πινπνίεζε ζρεηηθψλ  δξάζεσλ επηκφξθσζεο  γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ 

κνληέινπ, ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε απηψλ.  
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Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν λα θαιχςεη θαη ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο 

ζε Δπξσπατθφ επίπεδν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο Δπξσπατθέο δξάζεηο θαη δξάζεηο 

ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζα ζπκβάιεη ζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο 

Αγνξάο θαη εηδηθφηεξα ζηα ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ζε Γηαζπλνξηαθέο 

Γηαιεηηνπξγηθέο Φεθηαθέο Τπεξεζίεο, κε ζεκαληηθφ άμνλα ηε δηαζχλδεζε ησλ 

κεηξψσλ επηρεηξήζεσλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ. ε επίπεδν Κξαηψλ Μειψλ ζα ζπκβάιεη 

ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ θαη δεδνκέλσλ ζπκβάιινληαο έηζη, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ πνπ γίλνληαη ζε ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο δηαιεηηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο 

ζπλαξκφδηνπο θνξείο. 

 

3.3. Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ και Γιαλειηοςπγικψηηηα 

 

Ο θχξηνο Δπζχκηνο Σακπνχξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζην Σκήκα Δθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο παξνπζίαζε ηελ έλλνηα ηεο 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε έκθαζε ζην πψο απηή νξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΔΔ) θαη, θπξίσο, απφ ην Interoperability Maturity Model (IMM). 

πσο αλαθέξζεθε, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα κε απμαλφκελν ελδηαθέξνλ 

θαζψο ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο βαζίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ επηθνηλσλία 

θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ή νξγαληζκψλ. Ζ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα δηαζθαιίδεη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη, ζπλεπψο, ηελ 

επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάζζεθαλ ηα 4 επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ηερληθή, 

ζεκαζηνινγηθή, νξγαλσζηαθή θαη λνκηθή) θαη επηζεκάλζεθε  φηη ελψ ε βηβιηνγξαθία 

εζηηάδεη θπξίσο ζηελ ηερληθή θαη ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ε ΔΔ εζηηάδεη ζηελ ηερληθή, ζεκαζηνινγηθή, 

νξγαλσζηαθή θαη λνκηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. 

Ο ζαθήο θαζνξηζκφο ηνπ ηη είλαη Γεκφζηα Τπεξεζία (ΓΤ) απνηειεί κηα ζχλζεηε θαη 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθή εξγαζία, ε νπνία, σζηφζν, απνηειεί πξναπαίηεζε γηα ηε ρξήζε 

ηνπ IMM. Αθφκα θαη ε νλνκαηνδνζία κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο είλαη δχζθνιε, 

θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα ζρεηηθά λνκηθά ή 

ππεξεζηαθά θείκελα. 

Ζ θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ ΓΤ έπξεπε λα είρε γίλεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, 

ηδαληθά κέζσ ηεο χπαξμεο θάπνηνπ κεηξψνπ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. Καζψο απηφ δελ 
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ηζρχεη, ε θαηαγξαθή απηή ζα πξέπεη λα γίλεη ζηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην κνληέιν IMM. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ, είλαη απαξαίηεηε ε αλαιπηηθή θαηαγξαθή 

ηεο ΓΤ, δειαδή, κεηαμχ άιισλ, ηνπ εχξνπο ηεο (πφηε μεθηλά, πφηε ηειεηψλεη), ησλ 

θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή ηεο θαζψο θαη ησλ θαλαιηψλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ δηαηίζεηαη.  

3.4. Σο νέο Πλαίζιο Γιαλειηοςπγικψηηηαρ ηηρ Δ.Δ. 

(EIF) 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνπζίαζεο ηνπ θ. Βαζίιεηνπ Πεξηζηέξα, Programme Manager, 

ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο (Informatics Directorate-General DIGIT), ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη εηδηθφηεξα ζην πξφγξακκα  Interoperability Soloutions 

for European Public Administrations (ISA) 

ήηαλ ε αλαζεψξεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, κία Δπξσπατθή 

πξσηνβνπιία πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλαζεψξεζε, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε, 

ελφο Πιαηζίνπ πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σνλίζζεθε φηη ε ελ εμειίμεη αλαζεψξεζε δελ επηρεηξεί κία 

ξηδηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Πιαηζίνπ αιιά κία πξνζπάζεηα λα παξακείλεη θαηλνηφκν, 

ζπκβαδίδνληαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο αιιαγέο ζε επίπεδν πνιηηηθψλ θαη 

ηερλνινγίαο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί απφ ην 2010, νπφηε θαη δεκνζηεχζεθε ε ηξέρνπζα 

έθδνζε ηνπ Πιαηζίνπ. 

Σν ηξέρνλ Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο έρεη 2 βαζηθνχο άμνλεο: 

α)  πξνζθέξεη έλα ζχλνιν ζπζηάζεσλ πξνο ηηο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο ησλ 

Κξαηψλ Μειψλ κε ζθνπφ λα παξέρνπλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο δηαιεηηνπξγηθέο Ζιεθηξνληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν. 

β) θαζνδεγεί ηα Κξάηε Μέιε ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη 

επηθαηξνπνίεζεο ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη 

άιισλ ζηξαηεγηθψλ, πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο πνπ πξνάγνπλ ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε εζληθφ επίπεδν. 

Δπηπιένλ, θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνλίζζεθε ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ζπκθσλίαο ησλ 

Κξαηψλ Μειψλ, ήδε απφ ην 2010, λα ελαξκνλίζνπλ ηηο εζληθέο ηνπο πνιηηηθέο πεξί 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Απηφ είρε σο 
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απνηέιεζκα ν κέζνο βαζκφο ελαξκφληζεο ησλ Δζληθψλ Πιαηζίσλ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην αληίζηνηρν Δπξσπατθφ λα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 72% 

γηα ην 2016, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο Γξάζεο ηνπ ISA 

Programme πνπ παξαθνινπζεί ηελ ελαξκφληζε θαη εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πιαηζίνπ ζηα Κξάηε Μέιε. Παξ φι‟ απηά, ν κέζνο βαζκφο πξαγκαηηθήο εθαξκνγήο 

θαη πινπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα Κξάηε Μέιε 

παξακέλεη ρακειφο, κφιηο 28% πεξίπνπ. 

Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επηβάινπλ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ε νπνία άιισζηε πξνβιέπεηαη σο δξάζε θαη ζην πιαίζην ηεο 

„ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δληαία Φεθηαθή Αγνξά ηεο Δπξψπεο‟, είλαη νη εμήο: 

1. Ζ παξαηεξνχκελε θαζπζηέξεζε ζηελ πξαγκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε εζληθφ επίπεδν. 

2. Ζ αλάγθε ελαξκφληζεο ηνπ Πιαηζίνπ κε έλα ζχλνιν λέσλ Δπξσπατθψλ 

Πνιηηηθψλ πνπ ζεζπίζηεθαλ κεηά ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πιαηζίνπ ην 2010. 

Π.ρ. ε αλαζεσξεκέλε „Οδεγία ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα‟ ή ε „ηξαηεγηθή γηα ηελ Δληαία Φεθηαθή Αγνξά ηεο 

Δπξψπεο‟. 

3. Δκθάληζε λέσλ ηερλνινγηθψλ ηάζεσλ φπσο big data, open data, linked data, 

cloud computing, security θ.α. πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ έλα 

επηθαηξνπνηεκέλν Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

4. Παξαγσγή απνηειεζκάησλ ζε κία ζεηξά απφ Γξάζεηο ηνπ ISA Programme 

(π.ρ. European Interoperability Reference Architecture, Core Vocabularies). 

Γεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο βξίζθεηαη ζε εμέιημε, νη θχξηεο αιιαγέο πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν αλάιπζεο θαη ζπδεηήζεσλ είλαη νη: 

 Πξνζζήθε 2 λέσλ νξηδφληησλ επηπέδσλ ζην βαζηθφ πξνηεηλφκελν κνληέιν 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο: α) „Γηαθπβέξλεζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ‟ (Public 

Service Governance)  θαη β) „Γηαθπβέξλεζε Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο‟ 

(Interoperability Governance). Σν πξψην επίπεδν επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηε 

ζεκαζία ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ σο δεκφζηα αγαζά γηα ηα νπνία είλαη 

απαξαίηεηε ε αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο, ελψ ην δεχηεξν 

εηζαρζέλ επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ππνδειψλεη ηελ αλάγθε νιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ έλα νξηδφληην ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο. 
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 Δκβάζπλζε θαη ιεπηνκεξέζηεξε παξνπζίαζε ησλ επηπέδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηελ „Οξγαλσζηαθή‟ θαη „Πιεξνθνξηαθή/εκαζηνινγηθή‟ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Πεξηζζφηεξε βαξχηεηα θαη αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ „Πξνηχπσλ‟, ησλ 

„Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ‟, ησλ „Μεηξψσλ‟ θαη ηεο „Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξίαο‟ 

ζηελ αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθψλ Δπξσπατθψλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.   

 Αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ κνληέιν αλαπαξάζηαζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ελλνηψλ φπσο: ελνπνίεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη δεδνκέλσλ, αζθάιεηα, πξνζηαζία δεδνκέλσλ, 

δηαρείξηζε ππεξεζηψλ θ.α. 

Σν αλαζεσξεκέλν Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο έρεη ηεζεί ζε δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε θαη ε δεκνζίεπζή ηνπ αλακέλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 2017. 

3.5. Ανάγκερ Πποζαπμογήρ ηος Πλαιζίος 

Γιαλειηοςπγικψηηηαρ ζηην Δλλάδα 

Αληηθείκελν ηεο παξνπζίαζεο ηνπ θ. Αζαλάζηνπ Καξαιφπνπινπ Programme 

Manager, ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο (Informatics Directorate-General 

DIGIT), ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη εηδηθφηεξα ζην πξφγξακκα  Interoperability 

Soloutions for European Public Administrations (ISA), ήηαλ ε ελαξκφληζε ηνπ 

Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην αληίζηνηρν Δπξσπατθφ, φπσο απηή 

απνηππψζεθε ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Δζληθψλ Πιαηζίσλ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ην 2015. 

πλνπηηθά αλαθέξζεθε φηη ην Διιεληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη 

ελαξκνληζκέλν ζε πνιχ θαιφ επίπεδν κε ην Δπξσπατθφ σο πξνο ηα νξηδφκελα 

„επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο‟ θαη ηηο „αξρέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο‟ θαη ζε απνδεθηφ 

επίπεδν ελαξκφληζεο αλαθνξηθά κε ην „ελλνηνινγηθφ κνληέιν γηα ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο‟, ηηο „ζπκθσλίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο‟ θαη ηε „δηαθπβέξλεζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο‟. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Διιεληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλν κε 6 απφ ηηο 12 αξρέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πιαηζίνπ. Απηέο είλαη: νη ρξήζηεο ζην επίθεληξν ησλ ππεξεζηψλ, Κνηλσληθή έληαμε 

θαη πξνζβαζηκφηεηα, Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο, Γηαθάλεηα, 

Γπλαηφηεηα πεξαηηέξσ ρξήζεο θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα. Σν 

Διιεληθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη κεξηθψο ελαξκνληζκέλν κε ηηο εμήο 

αξρέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο: Δπηθνπξηθφηεηα θαη αλαινγηθφηεηα, Πνιπγισζζία, 
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Γηνηθεηηθή απινχζηεπζε, Γηαθχιαμε ησλ πιεξνθνξηψλ, Αλνηρηφο ραξαθηήξαο θαη 

Σερλνινγηθή νπδεηεξφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

ρεηηθά κε ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ην Διιεληθφ 

Πιαίζην πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κεξψλ, παξφια απηά 

δελ πεξηιακβάλεη πάληα ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο, δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά 

ζηε ρξήζε Βαζηθψλ Μεηξψσλ θαζψο θαη ζηελ αλάγθε γηα δνκηθά ζηνηρεία , ραιαξά 

ζπλδεκέλα σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ππεξεζηψλ. 

Σα επίπεδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Διιεληθφ Πιαίζην 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ επζπγξακκηζκέλα ην Δπξσπατθφ 

Πιαίζην. Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο είλαη δηαθαλείο θαη ηεθκεξηψλνληαη κεεληαίν 

ηξφπν ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ ελζσκάησζε ηεο 

ζεκαζηνινγηθήο θαη ηερλνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηα έρεη επηηεπρζεί, σζηφζν δελ 

νξίδεηαη κία θνηλή δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ κεηαβνιψλ. 

Οη ζπκθσλίεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλαθέξνληαη ζην Διιεληθφ Πιαίζην 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πξέπεη φκσο λα βαζίδνληαη ζε επίζεκα πξφηππα θαη 

πξνδηαγξαθέο, φπνηε θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφ. Καλφλεο θαη πξφηππα νξίδνληαη ζην 

Διιεληθφ Πιαίζην, σζηφζν ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο δελ είλαη θαζνξηζκέλε. 

Δπίζεο, δελ ππάξρεη εηδηθή αλαθνξά ζηελ ελζάξξπλζε ησλ δεκνζίσλ δηνηθήζεσλ λα 

πξνηηκνχλ αλνηρηά πξφηππα. 

Σέινο, ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ην πιαίζην δηαθπβέξλεζεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, 

φκσο δελ πξνβιέπεηαη ε χπαξμε ελφο Φνξέα πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε κε 

ην γεληθφ πιαίζην εθαξκνγήο. 

Χο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ Πιαηζίνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ε γεληθφηεξε 

εηθφλα είλαη φηη θπκαίλεηαη ζε ζαθψο κηθξφηεξν επίπεδν απφ ην επίπεδν ελαξκφληζήο 

ηνπ κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

3.6. Διζαγυγή ζηο Ιnteroperability Maturity Model 

(IΜΜ ) 

 

ηε παξνπζίαζε ηνπ θ. Αλησλίνπ ηαζή Ηλεκηπολόγος Μησανικού και Μησανικού 

Υπολογιζηών, Πποϊζηαμένος ηηρ Διεύθςνζηρ Ππομηθειών, Υποδομών και Διασείπιζηρ 

Υλικού ηος Υποςπγείος Εζωηεπικών Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ  

εμεγήζεθε φηη ν ηχπνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα αμηνινγήζεη ην ΗΜΜ πξέπεη λα 

έρεη  
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 έλα ηνπιάρηζηνλ γεγνλφο πνπ λα ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηε δηαδηθαζίαο πνπ 

ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία,  

 δηαδνρηθά βήκαηα πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζπιινγή, δηαζηαχξσζε θαη 

επηθχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη εμεηδηθεπκέλα βήκαηα επεμεξγαζίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, θαη 

 έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, πνπ κπνξεί λα είλαη, κία λέα πιεξνθνξία, κία 

απφθαζε ή/θαη κία ελέξγεηα. 

 

Αλαιχζεθε γηαηί ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο πνπ αμηνινγείηαη 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο κε ην ΗΜΜ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ξφισλ, φπσο π.ρ. νη ρξήζηεο, ν ππεχζπλνο 

γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαη πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. 

Γφζεθαλ παξαδείγκαηα ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κε ην ΗΜΜ, φπσο 

π.ρ. ε πξφζβαζε ηνπ ηαηξνχ ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ αζζελή θαη παξαδείγκαηα πνπ 

ε αμηνιφγεζε ηνπο δελ είλαη δπλαηή, φπσο π.ρ. ε αζθάιεηα ελφο ηειεπηθνηλσληαθνχ 

δηθηχνπ. 

Δπίζεο επεμεγήζεθε αλαιπηηθά πσο αλάινγα κε ην ζθνπφ ρξήζεο ηνπ ΗΜΜ νξίδεηαη 

ην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κίαο ππεξεζίαο. Σν ΗΜΜ έρεη εθαξκνγή 

ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ππεξεζίαο ην νπνίν φκσο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε 

ην αλ ε αλάιπζε γίλεηαη ζε επίπεδν θνξέα ή επηκέξνπο νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ 

θνξέα. 

Αλαιχζεθαλ νη ζηφρνη ηνπ IMM, ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη νη ηνκείο 

αμηνιφγεζεο φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 2.4 (Interoperability Maturity 

Model) ηεο παξνχζαο έθζεζεο. 

Δπίζεο αλαιχζεθαλ νη θαηεγνξίεο ησλ εξσηήζεσλ θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθήο σξηκφηεηαο ζε φηη αθνξά ζηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, ζην βαζκφ απηνκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο, ζηα πξφηππα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζην βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο. 

Σέινο παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά ηα εξγαιεία ηνπ IMM lite θαη IMM full θαη 

δφζεθαλ παξαδείγκαηα ρξήζεσλ ηνπ Μνληέινπ ΗΜΜ π.ρ. α) γηα ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε νκνεηδψλ ππεξεζηψλ, β) βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ελφο 

θνξέα αιιά θαη γ) βειηίσζε ζην ζρεδηαζκφ λέσλ ππεξεζηψλ. 
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3.7. Ανάγκερ Παπαμεηποποίηζηρ ηος Μονηέλος 

 

Ο θ. Αθανάζιορ Καπαλόποςλορ, ανέθεπε όηι ην κνληέιν ΗΜΜ κπνξεί λα έρεη γεληθή 

εθαξκνγή, δειαδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθήο σξηκφηεηαο κίαο δεκφζηαο ππεξεζίαο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη 

πξνεξρφκελε απφ νπνηαδήπνηε Γεκφζην Φνξέα. Αληηθείκελν ηεο παξνπζίαζεο ήηαλ 

ε κεζνδνινγία παξακεηξνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

φηαλ ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ έηζη ψζηε θαη ηα παξαγφκελα 

απνηειέζκαηα λα είλαη πην ιεπηνκεξή θαη ζπγθεθξηκέλα. 

Σα ηκήκαηα ηνπ κνληέινπ πνπ κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ είλαη: 

α) ε πξνθαζνξηζκέλε ιίζηα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ ε ππφ αμηνιφγεζε δεκφζηα 

ππεξεζία δχλαηαη λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη,  

β) νη εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο,  

γ) νη πηζαλέο απαληήζεηο,  

δ) ηα βάξε θαη  

ε) νη ζπζηάζεηο πνπ παξάγεη απηφκαηα ην κνληέιν γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Ζ δηαδηθαζία παξακεηξνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ πεξηιακβάλεη 6 θάζεηο: 

1. Οξηζκφο ηνπ ζθνπνχ παξακεηξνπνίεζεο, δειαδή ησλ αλαγθψλ πνπ ζα θιεζεί 

ην παξακεηξνπνηεκέλν κνληέιν λα εθπιεξψζεη σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

2. Καζνξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηελ παξακεηξνπνίεζε 

3. πιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

θαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε 

4. ρεδηαζκφο ηνπ λένπ κνληέινπ 

5. Πηινηηθή εθαξκνγή 

6. Βειηηζηνπνίεζή ηνπ κνληέινπ θαη νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξακεηξνπνίεζεο 

 

Κιείλνληαο, παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ζε θάζε πξνζπάζεηα παξακεηξνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ κε ρξήζε ηεο πξνηεηλφκελεο 

κεζνδνινγίαο φπσο π.ρ. ε πνιππινθφηεηα, ε ρξεζηκφηεηα θαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ 
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πξνζδνθψκελνπ απνηειέζκαηνο θαη πξαγκαηηθφηεηαο θαη επηζεκάλζεθε φηη ε 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ θξίλεηαη 

αλαγθαία. 

 

3.8. Δθαπμογή ηος ΙΜΜ: Μέθοδοι Δθαπμογήρ/Πεδία 

Δθαπμογήρ/Αξιολψγηζη 

Παποςζίαζη Παπαδειγμάηων Εθαπμογήρ από ζηελέση ηηρ Δημόζιαρ Διοίκηζηρ 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξνπζηάζεηο έμη εξγαζηψλ πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ θαηλνηφκνπ εξγαζηεξίνπ. Οη 

ππεξεζίεο πνπ παξνπζηάζζεθαλ είλαη νη αθφινπζεο θαη παξαηίζεληαη πην αλαιπηηθά 

ζην παξάξηεκα 6 ηεο παξνχζαο έθζεζεο. 

 

 Πηζηνπνίεζε Αλαπεξίαο απφ ην ΗΚΑ 

 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ππεξεζία «Γηθαίσκα δσξεάλ ζίηηζεο» 

 Τπνβνιή Αίηεζεο πληαμηνδφηεζεο, Απνλνκή θαη Πιεξσκή Αζθαιηζκέλνπ 

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

 Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ - Τπεξεζία «Μηθξή Μνλν-

απεπζπληηθή Θπξίδα – M.O.S.S.» 

 Γήκνο Θεζζαινλίθεο: Τπεξεζία «Βειηηψλσ ηελ Πφιε κνπ» 

 «Παξνρή Πηζηνπνηεηηθνχ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο απφ ηελ Πχιε 

ΔΡΜΖ» 
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3.9. Θεμαηικά Δπγαζηήπια 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν παξάιιεια ζεκαηηθά εξγαζηήξηα. ην έλα ζπδεηήζεθε ε 

εθαξκνγή ηνπ ΗΜΜ ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν, ελψ ζην άιιν ζπδεηήζεθε ε 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

3.9.1. Δθνικψ και Τπεπεθνικψ Δπίπεδο 

Πποβλημαηιζμοί 

Σν ζεκαηηθφ εξγαζηήξην γηα ηε ρξήζε ηνπ ΗΜΜ ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν, 

είρε σο αληηθείκελν ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη θαηαγξαθή επηρεηξεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ΗΜΜ ζε εζληθφ επίπεδν. θνπφο ήηαλ λα 

αλαιπζεί θαηά πφζν ην ΗΜΜ ζηελ παξνχζα κνξθή ηνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο θάζε 

ρψξαο ή αλ ζα πξέπεη λα παξακεηξνπνηεζεί γηα απηφ ην ζθνπφ, ζε επίπεδν δήκσλ ή 

πεξηθεξεηψλ ή ζε θξάηνπο-κέινπο. πσο ήηαλ θπζηθφ, ζηελ αλάιπζε πνπ 

αθνινχζεζε δφζεθε έκθαζε ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. 

ην πιαίζην απηφ, δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο εξσηεκαηνιφγην πνπ είρε σο ζθνπφ 

ηφζν λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ φζν θαη λα θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε πνπ ζα 

γηλφηαλ ζην πιαίζην ηνπ εξγαζηεξίνπ.  

Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνληαη  ζην Παξάξηεκα 5) 

 

ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο έγηλε κηα γεληθφηεξε αλάιπζε ηνπ κνληέινπ φπνπ θαη 

αλαδείρζεθαλ ηα παξαθάησ θχξηα δεηήκαηα: 

1. H ρξήζε ησλ βαζηθψλ κεηξψσλ (base registries) απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ζεζκνζέηεζεο ησλ base registries πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. ην ίδην πιαίζην, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ 

θαηαιφγνπ ππεξεζηψλ (Interoperability Registry - service catalogue)  Καη ηα 

δχν ζεσξήζεθαλ απφ ην ζχλνιν ησλ παξεπξηζθφκελσλ σο ζεκαληηθά ηφζν 

γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φζν θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ 

πξνψζεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

2. Σν ΗΜΜ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

λα αλαδείμεη ηηο αδπλακίεο θαη παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο ειεθηξνληθήο 



           

Αξιολόγηςη τησ Διαλειτουργικότητασ των Ηλεκτρονικών 
Δημόςιων Υπηρεςιών 

 

 

 

    Σελίδα  32 
 

δηαθπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηελ απνπζία ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ πθηζηάκελσλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ην 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα έρεη ζην ζρεδηαζκφ λέσλ ζπζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

3. Σν κνληέιν ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ηίζεληαη απφ ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία φπνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ παξνχζα 

θάζε, ε ηξνπνπνίεζε δελ είλαη εθηθηή. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ε νπνία 

ζίγνπξα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

Χζηφζν ήηαλ γεληθά απνδεθηφ φηη ην κνληέιν κπνξεί λα αλαδείμεη θαη ηέηνηεο 

παζνγέλεηεο ηεο λνκνζεζίαο ε νπνία δε ιακβάλεη ππφςε ηελ αλάγθε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Δπνκέλσο θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα δνζεί 

έκθαζε ζηε λνκηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα.   

4. ε πνιιέο εξσηήζεηο ηνπ ΗΜΜ νη νπνίεο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε θάπνηα 

ππεξεζία, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαλνληθνπνίεζε έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

εμαγσγή ιαλζαζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ σξηκφηεηα ηεο 

ππεξεζίαο. Χζηφζν ηέζεθαλ θαη θάπνηνη πξνβιεκαηηζκνί φηη ίζσο ην 

εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα κείλεη έηζη θαζψο ε βαζκνινγία απηή θαζαπηή 

δελ απνηειεί απηνζθνπφ ηνπ ΗΜΜ, αιιά απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη 

πεξηζζφηεξν είλαη λα αμηνινγήζνπκε ηελ βειηίσζε ελφο ζπζηήκαηνο (ηη 

βαζκφ είρε θαη ζε ηη βαζκφ έθηαζε κεηά απφ παξεκβάζεηο). 

5. Τπήξμαλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ησλ βαξψλ ησλ 

επηκέξνπο εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θάζε θξάηνπο-κέινπο αιιά θαη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν νη νπνίεο κπνξεί λα απνξξένπλ αθφκα θαη 

απφ ηε λνκνζεζία. Χζηφζν, φπσο θαη κε ην ζέκα ππήξμαλ αλάινγνη 

πξνβιεκαηηζκνί αλαθνξηθά κε ην εάλ ν ζθνπφο ηνπ ΗΜΜ είλαη ε πςειή 

βαζκνινγία ή λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα βνεζεηηθφ εξγαιείν απηναμηνιφγεζεο 

ηεο δηαιεηηνπξγηθήο σξηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ.   

6. Πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη κε θνξείο εθηφο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ έρεη αλαδείμεη φηη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά πιαίζηα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. ην ίδην πιαίζην ηέζεθε θαη ν πξνβιεκαηηζκφο εάλ ζα πξέπεη, κε 

παξφκνην ηξφπν, λα ειέγρεηαη θαη ε εηνηκφηεηα δηαζχλδεζεο κε ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε, ησλ ππνινίπσλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ.  
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Άιια ζέκαηα, ίζσο ιηγφηεξα ζεκαληηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, αιιά 

ηδηαίηεξεο αμίαο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε γεληθφηεξα, είλαη ηα παξαθάησ:  

1. Κάπνηα κεηξψα δελ έρνπλ αμηφπηζηε πιεξνθνξία θαη επνκέλσο ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη δε ζέινπλ λα βαζηζηνχλ ζε απηά γηα ηελ 

άληιεζε πξσηνγελψλ πιεξνθνξηψλ.  

2. Μπνξεί λα νξηζζεί ε κέγηζηε βαζκνινγία αλά ππεξεζία φπσο ζην 

eGovernment benchmarking, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα 

ζπγθξίλνπλ ηελ σξηκφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, 

ελδερνκέλσο άιισλ θξαηψλ-κειψλ. 

3. Τπφ εμέηαζε, αλ ζα βαζκνινγείηε θαιχηεξα  έλα  ζχζηεκα πνπ είλαη 

πνιπγισζζηθφ ή θαη ππνζηεξίδεη πξφζβαζε ΑΜΔΑ, αθνχ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά, αμηνινγνχλ πεξηζζφηεξν ηελ θηιηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, παξά ηελ 

δπλαηφηεηά ηνπ λα δηαιεηηνπξγεί κε άιια ζπζηήκαηα. 

 

ςμπεπάζμαηα Δθνικοω και Τπεπεθνικοω Δπγαζηηπίος 

Σν θαηαιεθηηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ζπδήηεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξρηθφ 

πξνβιεκαηηζκφ πνπ ηέζεθε πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ήηαλ φηη ζα πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί ην Δπξσπατθφ κνληέιν, έζησ θαη κε θάπνηεο κηθξέο αιιαγέο, θάπνηεο απφ 

ηηο νπνίεο πξνηάζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη θαηαγξάθεθαλ παξαπάλσ. Γηα ην 

ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ΗΜΜ ζρεδηάζηεθε γηα λα 

απνηειεί έλα θαζφια απνδεθηφ κνληέιν αμηνιφγεζεο παξάγνληαο ελδερνκέλσο 

ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα, δε πξνθχπηνπλ ζεκαληηθνί ιφγνη πνπ λα δηθαηνινγνχλ 

ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ κνληέινπ. 

Απηφ πνπ φκσο θξίζεθε απαξαίηεην απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ε 

δεκηνπξγία πξφζζεησλ νδεγηψλ ζε επίπεδν θξάηνπο-κέινπο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ππφ ηε κνξθή παξαδεηγκάησλ ή/θαη 

θαηεπζχλζεσλ βάζεη ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα δηεπθφιπλε πνιχ ηνπο αμηνινγεηέο ππεξεζηψλ λα έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο φπνπ απηέο ππάξρνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ζα ήηαλ ρξήζηκν 

λα θαηαγξαθεί ε, ελδερνκέλσο ζεζκνζεηεκέλε, ππεξεζία απζεληηθνπνίεζεο πνπ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ νη ππεξεζίεο έηζη ψζηε λα κπνξεί θάπνηνο εχθνια λα θξίλεη 

θαηά πφζν επαλαρξεζηκνπνηεί ηε ζσζηή ππεξεζία ή φρη.   
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Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ελφο service 

catalogue ζην νπνίν ζα κπνξνχζε ν ελδηαθεξφκελνο λα θαηαθχγεη θαη λα βξεη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο. 

 

3.9.2. Σομεακψ Δπίπεδο 

Πποβλημαηιζμοί 

Σν ηνκεαθφ εξγαζηήξην γηα ηε ρξήζε ηνπ IMM είρε ζαλ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα 

θαηαγξάςεη θαη λα αλαιχζεη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ ην κνληέιν είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ δηάθνξσλ 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα ή αλ απαηηείηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Οη 

ηνκείο πνπ επηιέρζεθαλ κε βάζε ηε ζχλζεζε θαη ηε πξνέιεπζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ν ηνκέαο ηεο πγείαο θαη ν ηνκέαο ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. Χο 

εθ ηνχηνπ νη ζπκκεηέρνληεο νξγαλψζεθαλ κε βάζε απηέο ηηο ζεκαηηθέο.  

Γηα ηελ θαιχηεξε δηεμαγσγή ηεο ζπδήηεζεο δφζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

εξσηεκαηνιφγην (βι. Παξάξηεκα 5), ην νπνίν ηνπο δφζεθε ρξφλνο λα κειεηήζνπλ θαη 

λα απαληήζνπλ ζε ζπδήηεζε κε ηνλ ζπληνληζηή ηνπ εξγαζηεξίνπ. νχλ; 

 

ηηο παξαθάησ δχν ελφηεηεο παξαηίζεληαη νη πξνηάζεηο ησλ νκάδσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη εθπξνζσπνχζαλ θπξίσο ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ησλ 

δεκφζησλ πξνκεζεηψλ αληίζηνηρα.  

 

ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ 

 

Πποηεινψμενερ δημψζιερ ςπηπεζίερ ςγείαρ πος θα ζςμπεπιληθθοων ζηο ΙΜΜ 

 

Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

φπσο αλαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην βξίζθνληαη ζηελ ελφηεηα «Θέκαηα πξνο 

ζπδήηεζε κεηά ην ζεκαηηθφ εξγαζηήξην» ηνπ παξαξηήκαηνο 5 ηεο παξνχζαο έθζεζεο 

θαιχπηνληαο κεγάιν θάζκα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

Θέμαηα ζςνηονιζμοω ςπηπεζιϊν ςγείαρ 

 

Δθθξάζηεθε ε άπνςε φηη ζα έπξεπε λα ππάξρεη κία πεξίπησζε ρξήζεο πνπ λα 

πεξηγξάθεη θαη ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν φισλ ηα επηκέξνπο ππεξεζηψλ πνπ ζα 

αλαθέξνληαη ζην ΗΜΜ γηα ηελ πγεία. Πάλσ ζε απηή ηελ άπνςε ν ζπληνληζηήο 
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ζρνιίαζε φηη θάηη ηέηνην είλαη επξχηεξε ππνδνκή πνπ πξέπεη λα πινπνηεζεί ζε εζληθφ 

επίπεδν κέξνο ηεο νπνίαο κπνξεί λα είλαη ε ηνκεαθή δηάζηαζε. 

Γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο απηή ε ππνδνκή κπνξεί λα είλαη θαηαλεκεκέλε, ελλνψληαο 

φηη ζηελ πγεία θάπνην άλζξσπνη ζα αζρνινχληαη κε ηελ ελνξρήζηξσζε θαη ην 

ζπληνληζκφ ζην πιαίζην /φκσο κία εληαίαο αξρηηεθηνληθή.  

ε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ρξήζεο, αθνχζηεθε ε άπνςε φηη ε ππεξεζία 

απζεληηθνπνίεζεο, ππνγξαθήο, ε ειεθηξνληθή πιεξσκή θαη ε ζπζηεκέλε 

ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ζα ήηαλ ζσζηφηεξν λα ζεσξεζνχλ νξηδφληηεο θαη φρη 

ηνκεαθέο ππεξεζίεο.  

 

Γιάκπιζη μεηαξω εθνικήρ και ςπεπεθνικήρ εθαπμογήρ 

 

ην ζεκείν απηφ επηζεκάλζεθε φηη ζηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ην ζελάξην 

αιιάδεη αλάινγα κε ην αλ βξηζθφκαζηε ζε δηαζπλνξηαθφ, εζληθφ επίπεδν ή επίπεδν 

θνξέα πγείαο, δεδνκέλνπ φηη αλάινγα κε ην επίπεδν είλαη δηαθνξεηηθνί νη δξψληεο 

θαη νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο.  

 

Ππψηςπα πος αθοποων ζε ςπηπεζίερ ςγείαρ 

 

Αλαθνξηθά κε ηα πξφηππα πνπ ζα πξέπεη λα επηθαιείηαη ην IMM εθθξάζηεθε ε 

άπνςε φηη απηά ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί 

απφ ην θνξέα πνπ εθαξκφδεη ην ΗΜΜ. Ζ ιίζηα πνπ δφζεθε παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά 

θάπνηα dejure θαη defacto πξφηππα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζπζηεκάησλ κε ηε δπλακηθή 

δηεπθφιπλζεο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλάκεζα ζε θνξείο. Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή 

είλαη ε χπαξμε ζπκθσληψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο αλάκεζα ζηνπο θνξείο πνπ ζα 

θαζνξίδνπλ ην πιαίζην δηαρείξηζήο ηεο.  

1. ηελ ελφηεηα «Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε κεηά ην ζεκαηηθφ εξγαζηήξην» ηνπ 

παξαξηήκαηνο 5 ηεο παξνχζαο έθζεζεο βξίζθνληαη αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο 

πνπ δηαηππψζεθαλ.  

Δθθξάζηεθε επίζεο ε άπνςε φηη θάπνηα πξφηππα ζα κπνξνχζαλ λα αθαηξεζνχλ δηφηη 

ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν νη πξνηάζεηο λα αλαθέξνληαη ζε Φνξείο πνπ εθδίδνπλ ηα 

πξφηππα θαη φρη ηα ίδηα ηα πξφηππα θαη πξνηάζεθε αλαδηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο. ην 

πιαίζην απηφ αλαθέξζεθε φηη ππάξρεη νδεγία ηεο ΔΔ πνπ θαζνξίδεη νξηζκέλα απφ ηα 

πξφηππα γηα ηελ Τγεία. Δπηπιένλ ηέζεθε ην ζέκα αλ πξέπεη λα κηιάκε γηα common 

έλαληη ησλ proprietary protocols θαη αθνχζηεθε ε άπνςε φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

νπσζδήπνηε εθείλα πνπ ελέρνπλ λνκηθή δέζκεπζε θαη φηη ην common protocols πνπ 
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ππάξρεη σο επηινγή ζην IMM ζα κπνξνχζε λα εμεηδηθεπηεί κε κία ιίζηα πνιιαπιψλ 

επηινγψλ.  

Αλαθνξηθά κε ην πξφηππν EPSOS PATIENT SUMMARY αλαθέξζεθε φηη ε ΖΓΗΚΑ 

ζα θιεζεί ζχληνκα λα πξνβεί ζε ζεζκηθή παξέκβαζε ψζηε ην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο 

λα έρεη λφεκα θαη ζην θάθειν λα θαηαρσξείηαη κία ηαηξηθή πξάμε. Γηαθνξεηηθά ζα 

ππάξρεη ε ππεξεζία, αιιά δελ ζα ππάξρεη θακία πιεξνθνξία ζηνπο θαθέινπο ησλ 

αζζελψλ.  

ηνλ ηζηφηνπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ππάξρνπλ νη θαηεπζχλζεηο θαη νη 

πξνηάζεηο ηνπ e-Ζealth Νetwork, νη νπνίεο αλαθέξνληαη θαη ζε γλσζηά πξφηππα.  

 

Μηηπϊα για ηην Τγεία 

 

Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε φηη ζα ήηαλ επηζπκεηφ λα θαηαζθεπαζηεί κεηξψν 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, ην νπνίν φκσο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί κάιινλ ζαλ base 

registry πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πξναπαηηνχκελν γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ λέεο 

ππεξεζίεο.  

Δπίζεο εθθξάζηεθε ε άπνςε φηη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ base registries γηα ηα 

θάξκαθα, γηα ηηο εμεηάζεηο, γηα ηνπο αζζελείο θηι. Τπάξρνπλ απνζπαζκαηηθά 

κεηξψα ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, αιιά δελ ππάξρεη θάπνην ελεκεξσκέλν θαη 

επηθαηξνπνηεκέλν. ην ζεκείν απηφ αζθήζεθε θξηηηθή ζην ΗΜΜ αλαθνξηθά κε ην 

γεγνλφο φηη αλ κία ππεξεζία ρξεζηκνπνηεί έλα base registry ηελ επηβξαβεχεη, 

δηαθνξεηηθά ηελ αμηνινγεί αξλεηηθά, αιιά δελ πξνζδηνξίδεη πσο νξίδεηαη ην base 

registry κε απνηέιεζκα λα επηηξέπεη κεγάιε ππνθεηκεληθφηεηα ζηηο αμηνινγήζεηο.  

 

Πποχποθέζειρ σπήζηρ ηος ΙΜΜ 

 

ην ζεκείν απηφ έγηλε ην εμήο ζρφιην: ην ΗΜΜ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ 

πξνζεθηηθά θαη κφλν απφ αλζξψπνπο πνπ γλσξίδνπλ πψο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα κία δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη ζρεδηαζκέλε εληειψο ιάζνο θαη απηφο λα 

είλαη ιφγνο αδπλακίαο ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα αιιά θαη ζην ηειηθφ ζθνπφ ηεο 

ππεξεζίαο. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην δήηεκα είλαη πηζαλφ λα ρξεηάδεηαη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ κνληέιν (ή ελδερνκέλσο ν 

ζπλδπαζκφο ηνπ IMM κε άιια κνληέια, φπσο ην balanced scorecard).  

 

Ιδιαιηεπψηηηερ ςπηπεζιϊν ςγείαρ 
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Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε ή κε ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλα δνκηθά 

ζηνηρεία ινγηζκηθνχ αθνχζηεθε ε άπνςε φηη θάηη ηέηνην είλαη ζσζηφ, αιιά ζα πξέπεη 

λα ζπλάδεη κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην θνξέα πνπ εθαξκφδεη 

ην ΗΜΜ.  

ε ζρέζε κε ηηο παξακέηξνπο ή ηδηαηηεξφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θάζε ηνκέα θαη ηηο 

νπνίεο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ην ΗΜΜ αλαθέξζεθαλ ζαλ παξάκεηξνη ηα 

επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αζζελψλ, ην πιήζνο θαη ε αλνκνηνγέλεηα ησλ 

θνξέσλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαιεηηνπξγήζνπλ θαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο κίαο 

ππεξεζίαο. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη κία δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ επαγγεικαηίεο πγείαο θαη απφ αζζελείο/πνιίηεο. 

Παξφια απηά, αλαθέξζεθε ζαλ ζρφιην φηη είλαη πνιχ πξψηκν αθφκα λα κηιήζνπκε 

γηα ππεξεζίεο γηα αζζελείο/πνιίηεο. Μία άιιε παξάκεηξνο έρεη ζρέζε κε ην πνηνο 

είλαη ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο, δειαδή ν ηδηνθηήηεο ηεο. 

Ζ χπαξμε αλαιπηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζα βνεζνχζε ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη άιισλ ππεξεζηψλ. ηηο ππεξεζίεο πξνηάζεθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ε 

εμνπζηνδφηεζε θαη ε ειεθηξνληθή πιεξσκή. Σα βάξε πνπ έρνπλ δνζεί ζηηο επηκέξνπο 

εξσηήζεηο δελ είλαη απαξαίηεην λα δηαθνξνπνηεζνχλ γηα ηνλ  ηνκέα Τγείαο.  

ηηο εξσηήζεηο ηνπ ΗΜΜ ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θάπνηεο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ κπαίλνπλ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην, αιιά θαη θάπνηεο πνπ λα δηαθξίλνπλ ην πνηνο 

έρεη ηελ επζχλε θαη λα ππάξρνπλ βαζκνί ειεπζεξίαο γηα λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα 

κε ηελ πεξίπησζε (π.ρ. operator, owner, primary, responsible, ζε λνκηθφ, 

επηρεηξεζηαθφ θαη ηερληθφ επίπεδν θιπ). Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηηο 

απαληήζεηο θαη ε επηινγή „δελ εθαξκφδεηαη‟.  

Οη επηινγέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ, 

θαλνληζκψλ θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζα έπξεπε λα βαζκνινγνχληαη σο πην ψξηκεο ζε 

ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα βαζκνινγία φπσο π.ρ. 

 ε νδεγία 24/11 EC γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ, ε νπνία έρεη γίλεη θαη 

λφκνο ηνπ θξάηνπο 

 ην ζρέδην δξάζεο γηα ην e-health,  

 ν θαλνληζκφο eidas  

 ε νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

 νη Ν. 4013/13 θαη 4218/14 
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Σν ΗΜΜ ζα πξέπεη λα έρεη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε λνκηθή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Σν ΗΜΜ ζηε παξνχζα θάζε απνηειεί έλα εξγαιείν 

απηναμηνιφγεζεο, αιιά πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί ζα πξέπεη λα νξηζηεί ζεζκηθά ν 

ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ (νκάδεο εθαξκνγήο, αξκνδηφηεηεο, θηι.), αιιά θαη ην πξνθίι 

θαη νη γλψζεηο απηψλ πνπ ζα ην εθαξκφδνπλ.Ζ πιήξεο εμνηθείσζε κε ην επξσπατθφ 

πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφπεηαο (ή ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή έθδνζε) είλαη 

πξναπαηηνχκελε. Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε επίπεδν 

ππεξεζίαο (ην νπνίν νξίδεη ηελ ηαπηφρξνλε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε ηερλνινγηθφ, 

ζεκαζηνινγηθφ/πιεξνθνξηαθφ, νξγαλσζηαθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν) απνηειεί θάηη 

εληειψο λέν γηα θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη κεηά ην πέξαο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη δελ είραλ ηελ εκπεηξία, αιιά νχηε ην ζεζκηθφ ξφιν ψζηε λα 

ζπλδξάκνπλ νπζηαζηηθά πξνο ηε δεηνχκελε θαηεχζπλζε. Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηνπ κνληέινπ, ην ΗΜΜ ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ 

ππαξθηή αλάγθε ησλ Φνξέσλ γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

Δμεηδηθεχνληαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, εθθξάζηεθε ε άπνςε φηη ζε πξψην ρξφλν ην 

IΜΜ δε ρξεηάδεηαη εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Δλδερφκελε πξνζαξκνγή ζα 

πξέπεη λα πξνθχςεη, ζε δεχηεξν ρξφλν, κεηά απφ ηε ζπζηεκαηηθή πηινηηθή εθαξκνγή 

ηνπ ζην ηνκέα ηεο πγείαο (θεληξηθά, απφ ην ππνπξγείν πγείαο) θαη λα θαιχςεη ηπρφλ 

αδπλακίεο ή αλάγθεο πνπ ζα έρνπλ αληρλεπηεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε δηεξεχλεζε γηα ην αλ ην κνληέιν ΗΜΜ ρξήδεη εηδηθήο πξνζαξκνγήο ζην 

ρψξν ηεο πγείαο κπνξεί λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πγείαο ε νπνία ζπζηάζεθε απφ ην Δζληθφ πκβνχιην 

Γηαθπβέξλεζεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο.  

 

ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

 

Πποηεινψμενερ δημψζιερ ςπηπεζίερ ππομηθειϊν πος θα ζςμπεπιληθθοων ζηο 

ΙΜΜ 

 

Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ 

πξνκεζεηψλ φπσο αλαθέξζεθαλ ζην εξγαζηήξην βξίζθνληαη ζηελ ελφηεηα «Θέκαηα 

πξνο ζπδήηεζε κεηά ην ζεκαηηθφ εξγαζηήξην» ηνπ παξαξηήκαηνο 5 ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο θαιχπηνληαο κεγάιν θάζκα ησλ δεκνζηψλ πξνκεζεηψλ. 

 

Θέμαηα ζςνηονιζμοω ςπηπεζιϊν ππομηθειϊν 
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Αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο εθθξάζηεθε ε επηθχιαμε φηη θάπνηα 

αληηθείκελα ηεο ιίζηαο ελδερνκέλσο λα κελ έρεη λφεκα λα βξίζθνληαη ζηε ζέζε πνπ 

βξίζθνληαη, αιιά θάπνπ αιινχ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε ππεξεζία 

απζεληηθνπνίεζεο, ηα κεηξψα πξνκεζεπηψλ θαη Φνξέσλ Γεκνζίνπ, πνπ δελ αθνξνχλ 

ην δεκφζην, αιιά πξφθεηηαη γηα services consumption απφ ην ρξήζηε. Γηα ην κεηξψν 

Φνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ελδερνκέλσο ρξεηάδεηαη έλα flag πνπ δίλεη ζην Φνξέα ηελ 

ηδηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Αλαθνξηθά κε ηε ζπζηεκέλε ειεθηξνληθή 

αιιεινγξαθία ππήξμε κία δηαθσλία, δηφηη ζχκθσλα κε ην λφκν ε επηθνηλσλία γηα 

ζέκαηα απφ ηα νπνία απνξξένπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θάηη άιιν 

εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί βήκα 

θάπνηαο ππεξεζίαο θαη φρη ππεξεζία απηή θαζαπηή θαη σο εθ ηνχηνπ φηη ζα πξέπεη λα 

κπεη ζαλ βήκα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ απζεληηθνπνίεζε 

ηνπ ρξήζηε, πξνο ην παξφλ απηή γίλεηαη κέζα απφ ην ζχζηεκα taxis, αιιά ην κεηξψν 

πξνκεζεπηψλ ζα κπνξνχζε λα θάλεη θαη άιινπο ειέγρνπο φπσο π.ρ. αλ ν 

ζπγθεθξηκέλνο πξνκεζεπηήο κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθνξέο γηα ζπγθεθξηκέλν cpv. 

Τπάξρνπλ μέλεο εηαηξίεο γηα ηηο νπνίεο δελ δηελεξγείηαη θαλέλαο έιεγρνο, νπφηε εδψ 

δηαθξίλεηαη κεγαιχηεξν πξφβιεκα. Έλα εξψηεκα πνπ ηέζεθε είλαη θαηά πφζνλ ν 

ρξήζηεο απαηηείηαη λα είλαη γλψζηεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΖΓΖ. Αλ 

αθνινπζεζεί ην κνληέιν φπνπ φια γίλνληαη κέζσ ηξίησλ ζπζηεκάησλ έρεη ην 

κεηνλέθηεκα φηη ν ρξήζηεο νθείιεη λα είλαη πνιχ θαιά εθπαηδεπκέλνο ζην ΔΖΓΖ 

θαη θάηη ηέηνην είλαη πξνβιεκαηηθφ, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο ρξεζηψλ απφ άιιεο ρψξεο. 

Οπφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε, αλ δεκηνπξγήζνπκε κία ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζία θαη 

αλ εμεγήζνπκε ζηνπο ρξήζηεο κε πνηνλ ηξφπν γίλεηαη δεθηή ε πξνζθνξά, κπνξεί ε 

εηαηξία λα θάλεη φιε ηελ πξνεηνηκαζία κέζσ ηνπ δηθνχ ηεο ERP θαη λα θάλεη ηελ 

απνζηνιή κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζπζηεκέλεο αιιεινγξαθίαο ζηα δηάθνξα 

ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κάζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σν 

κφλν πνπ απαηηείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε δηεπαθή ησλ δχν ζπζηεκάησλ.  

 

Ππψηςπα πος αθοποων ζε ςπηπεζίερ ππομηθειϊν 

 

ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα πνπ ζα πξέπεη λα επηθαιείηαη 

ην IMM νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ηα εμήο:  

1. Procurement standards such as CEN/TC440, PEPPOL 

2. European Single Procurement Document Service (ESPD) 
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Δπηπιένλ εθθξάζηεθε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο core vocabulary γηα ηηο δεκφζηεο 

πξνκήζεηεο. Δπηπιένλ, ζηα πξφηππα ηνπ ΗΜΜ αλαθέξζεθε θαη ην CPV.  

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηηο παξακέηξνπο ή ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Σνκέα Γεκφζησλ 

Πξνκεζεηψλ αλαθέξζεθαλ νη δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο, φπνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

έλα επίπεδν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ε θνηλή δηαθήξπμε αλαζεηνπζψλ αξρψλ απφ 

δηάθνξεο ρψξεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε φηη επεηδή νη πξνκεζεπηέο είλαη 

ιηγφηεξνη ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ζε κία αμηνιφγεζε θαίλεηαη πςειφ ην 

θφζηνο παξνρήο θάπνηαο ππεξεζίαο απφ ηνπο θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Δπίζεο αλαθέξζεθε φηη θάπνηα είδε δελ έρνπλ γξαθηεί 

ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ.  

ηελ εξψηεζε αλ ζα έπξεπε ην IMM γηα ηηο αλάγθεο ηνπ service consumption λα 

θαηνλνκάζεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, κε ζθνπφ λα 

βνεζήζεη ηνπο αμηνινγεηέο, νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ 

πξνκεζεηψλ επηζήκαλαλ φηη ην ESPD ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ζαλ ππεξεζία. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε εάλ πηζηεχνπλ φηη νη επηινγέο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ εθαξκνγή επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζα 

πξέπεη λα βαζκνινγνχληαη σο πην ψξηκεο ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα βαζκνινγία νη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζεηηθά θαη πξφηεηλαλ ζαλ θαλνληζκνχο θαη 

νδεγίεο πνπ ζα ήζειαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηελ απφθαζε 2015 /13/02 28-07-2015 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ηα γεληθφηεξα ζρφιηα απηήο ηεο εξψηεζεο δηαηππψζεθε ε 

άπνςε φηη ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηνπ ηδηνθηήηε ηεο 

ππεξεζίαο, θαζψο θαη φηη πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζε λνκηθά δεηήκαηα.  

 

ςμπεπάζμαηα 

 ηνπο ηνκείο πγείαο θαη δεκνζηψλ πξνκεζεηψλ έρεη λφεκα λα εμεηαζηεί ε 

εμεηδίθεπζε ηνπ Μνληέινπ ηνπ IMM ζε επφκελν ρξφλν δεδνκέλνπ ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ζηηο δηαδηθαζίεο θαη πξφηππα πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπλππάξρνπλ γηα λα αμηνινγεζεί ε νινθιεξσκέλα ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, 

 Τπάξρεη ζνβαξφ ζέκα ζην ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο 

πγείαο θαη πξνκεζεηψλ θάηη πνπ απαηηεί κηα ζπλνιηθή αξρηηεθηνληθή γηα ην 

θνκκάηη ηεο νξγάλσζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ζε εζληθφ επίπεδν ζην νπνίν 

λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ηνκεαθή εμεηδίθεπζε φπνπ απαηηείηαη, 

 Σo IMM πξέπεη λα επεθηείλεη ηελ αμηνιφγεζε ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο 

ζεζκηθνχο πεξηνξηζκνχο, επίζεο ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηεί θαη κε άιια 
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κνληέια γηα λα αμηνινγείηαη εθηφο απφ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ην 

απνηέιεζκα, 

 Σέινο ην ΗΜΜ πξέπεη λα εληαρζεί ζην θχθιν δσήο ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ζεζκηθή θαηνρχξσζε πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη λα 

ππάξρεη θαη λα βειηησζεί. 

 Δπεηδή ε ρξήζε ηνπ ΗΜΜ απαηηεί εμεηδηθεπκέλε γλψζε δεηήκαηα θαηάξηηζεο 

ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ. 
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4. ςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ 

Σν ΗΜΜ αλαδεηθλχεηαη ζε έλα εξγαιείν πνπ εληαζζφκελν ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

λέσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ αιιά θαη παξνρήο λέσλ ππεξεζηψλ, 

κπνξεί λα αλαδείμεη ηα ζέκαηα δηαιεηηνπξγηθνηεηαο ηφζν ζε νξγαλσηηθφ φζν θαη 

ηερληθφ επίπεδν. Δλδερνκέλσο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα δψζεη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζε πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα κελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ν 

κέγηζηνο βαζκφο δηαιεηηνπξγηθήο σξηκφηεηαο, δηφηη απηφ δελ επηηξέπεηαη γηα 

ζεζκηθνχο ιφγνπο π.ρ. γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σέηνηεο 

πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε απφ άιιεο πνπ εμαηηίαο 

ηεο κε δηαιεηηνπξγηθήο σξηκφηεηαο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ δελ επηηπγράλεηαη ε 

βέιηηζηε δηαιεηηνπξγηθά ιχζε. 

Σν ΗΜΜ είλαη έλα αξθεηά ψξηκν κνληέιν πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο 

ελδερνκέλσο λα κελ ρξεηάδεηαη θάπνηα πξφζζεηε εμεηδίθεπζε γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ζε εζληθφ επίπεδν. Δληνχηνηο είλαη ρξήζηκν λα ππάξρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά 

παξαδείγκαηα πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ ιίγν θαιχηεξα ηα ζπζηήκαηα πνπ ζηελ 

Διιεληθή πεξίπησζε έρνπλ ηνπο ξφινπο πνπ αλαθέξεη ην IMM π.ρ. ζχζηεκα 

απζεληηθνπνίεζεο ή πιεξνθνξία απφ βαζηθά κεηξψα. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ηνκεαθψλ παξαδεηγκάησλ ρξεηάδεηαη ζε επφκελν ρξφλν κία 

εμεηδίθεπζε ηνπ κνληέινπ ζε φηη αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

αμηνινγνχληαη θαζψο θαη  ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε πξφηππα θαη νξγαληζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη αιιαγή ηνπ 

κνληέινπ, αιιά θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ αμηνινγνχκελσλ ππεξεζηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα απφ ρψξα ζε ρψξα 

ή θαη απφ θνξέα ζε θνξέα. 

Σα βάξε πνπ έρεη ηνλ κνληέιν γηα ηελ αμηνιφγεζε θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαη δελ 

απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπο ζηελ παξνχζα θάζε νχηε γηα εζληθφ νχηε γηα ηνκεαθφ 

ιφγν. 

Οη ζπζηάζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ην κνληέιν θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο σο γεληθφ 

πιαίζην. Δλδέρεηαη ζε εζληθφ επίπεδν λα ρξεηάδνληαη εμεηδίθεπζε ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα παξαδείγκαηα ηεο Διιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Αληίζηνηρε πξνζαξκνγή 

ελδέρεηαη λα απαηηείηαη θαη ζε ηνκεαθφ επίπεδν ρσξίο φκσο επί ηνηο αξρήο λα 

απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ησλ ήδε πξνηεηλφκελσλ ζπζηάζεσλ. 
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ε εζληθφ θαη ηνκεαθφ επίπεδν αλαδείρζεθε ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαηαιφγσλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη πξνθεηκέλνπ ν θάζε αμηνινγεηήο λα κπνξεί λα βξεη ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Ο θαηάινγνο ππεξεζηψλ κπνξεί λα είλαη ε πεγή πιεξνθνξίαο 

πνπ λα επηηξέπεη ην ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα δνζνχλ λέεο ζχλζεηεο ππεξεζίεο ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ε 

ζεζκνζέηεζε ησλ επηζήκσλ κεηξψσλ γηα νξηζκέλα ηνκεαθά δεηήκαηα είλαη 

απαξαίηεηε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Ζ αλάγθε απηή πξνέθπςε θαη ζην ηνκέα ηεο 

πγείαο θαη ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ζπδεηεζήθαλ αλαιπηηθά. Οη αλαιπηηθέο πξνηάζεηο 

θαίλνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ παξαξηήκαηνο 5. 

Παξάιιεια θξίζεθε αλαγθαίνο ν ζπλδπαζκφο ηνπ ΗΜΜ θαη κε άιια κνληέια 

αμηνιφγεζεο ψζηε, γηα θάζε ππεξεζία, λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίηεπμε ηνπ αξρηθνχ ζηφρνπ πνπ έρεη ε 

θάζε ππεξεζία. Απηφ θξίλεηαη ζεκαληηθφ δηφηη ελδέρεηαη κία δηαιεηηνπξγηθά ψξηκε 

ππεξεζία λα κελ είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε. Ο ζπλδπαζκφο πνπ κπνξεί λα εμεηαζηεί 

είλαη κε κνληέια φπσο ην Balance Score Card ή αθφκε θαη ην Digital Economy 

Society Index ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Αγνξάο. 

Σέινο θάλεθε φηη πξνθεηκέλνπ ην κνληέιν λα ρξεζηκνπνηεζεί κε νξζφ ηξφπν θαη λα 

δψζεη αμηνπνηήζηκα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη ε αμηνιφγεζε λα γίλεηαη απφ νκάδα 

ζηειερψλ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ λα είλαη πνιχ θαινί 

γλψζηεο αθελφο ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ θαη αθεηέξνπ ηνπ ηερληθνχ 

επηρεηξεζηαθνχ θαη ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πξνο αμηνιφγεζε ππεξεζίαο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ΗΜΜ είλαη ζέκα πνπ έρεη ππεξεζληθή δηάζηαζε θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί ζπλνιηθά ζε  επξσπατθφ επίπεδν κε ηε δηάδνζε ηνπ ζε φια ηα θξάηε 

κέιε. Σν ΔΚΚΓΑ ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Πξφγξακκα ISA 

κία ηέηνηα πξσηνβνπιία. 

Οδικψρ Υάπηηρ Δθαπμογήρ και Γιάσςζηρ 

Απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ αλαθνξηθά κε ηε 

ρξήζε θαη εθαξκνγή ηνπ ΗΜΜ ζηηο ηξέρνπζεο αιιά θαη ζηηο ππφ ζρεδίαζε ππεξεζίεο 

είλαη ζεκαληηθφ λα πξνηαζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη 

ελέξγεηεο νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε εθαξκνγή θαη δηάρπζε ηνπ 

κνληέινπ αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηαιεηηνπξγηθήο σξηκφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ.  

5.1. Πολιηικψ επίπεδο 
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Ζ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπ ΗΜΜ ζε φινπο ηνπο θνξείο θαη ε πηνζέηεζε ηνπ απφ φιεο 

ηηο ππεξεζίεο αλακθίβνια απαηηεί πξσηίζησο ηελ πηνζέηεζε ηνπ απφ ηελ πνιηηηθή 

εγεζία πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεο απηνχ. ηηο 

πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζπγθαηαιέγνληαη νη παξαθάησ: 

1. Τηνζέηεζε κφληκνπ κεραληζκνχ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Πιαηζίνπ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ην νπνίν ζα ζεζπίζεη ηνπο θαλφλεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ νη θνξείο ζα αλαπηχζζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο αιιά θαη ηηο 

απαηηνχκελεο δηεπαθέο εμαζθαιίδνληαο ηελ απαηηνχκελε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 

ζε φια ηα επίπεδα. 

2. Να γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Σέηνηεο 

παξεκβάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία πξνζβάζηκσλ θεληξηθψλ 

κεηξψσλ (π.ρ. πνιηηψλ),  θαηαιφγνπ ππεξεζηψλ θαη ησλ κεραληζκψλ 

πξφζβαζεο ζε απηέο, θαζψο θαη ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ πνπ ηα 

δηαρεηξίδνληαη.   

3. Τηνζέηεζε κφληκνπ κεραληζκνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη ησλ  κεζφδσλ,  ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ 

αμηνιφγεζεο ηεο. 

4. πλερήο αληαιιαγή απφςεσλ θαη απνηειεζκάησλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ISA γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. 

5. Έληαμε ηνπ κνληέινπ ΗΜΜ ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ έξγσλ 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αιιά θαη ζην ζρεδηαζκφ ησλ έξγσλ ψζηε ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα δηεπθνιχλνπλ 

ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ιεηηνπξγηψλ. 

6. Πξνψζεζε ησλ ζπλεξγηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ 

ηα κέγηζηα δπλαηά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

θνξέσλ. Δπίζεο, ζα ζπκβάιεη ζηε κεζνπξφζεζκε επίιπζε δπζιεηηνπξγηψλ 

πνπ νθείινληαη ζηελ απνπζία δηαιεηηνπξγηθψλ δηεπαθψλ.    

5.2. Δπισειπηζιακψ Δπίπεδο 

ε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, είλαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα 

παξαθάησ: 
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1. Αμηνπνίεζε ηνπ κνληέινπ IMM ζε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ 

αληίζηνηρνπο θνξείο (κνλάδεο πγείαο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε θιπ.) ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

2. Απνηίκεζε ηνπ κνληέινπ ΗΜΜ απφ ζηειέρε πνπ πξνρψξεζαλ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ θαη αληαιιαγή απφςεσλ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν κε ηε ζπλδξνκή ηνπ ISA. 

3. Αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ αλάδεημε παζνγελεηψλ θαη 

πξνβιεκαηηθψλ δηεπαθψλ ησλ ππαξρφλησλ αιιά θαη ησλ ππφ αλάπηπμε 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε παξεκβάζεσλ θαη δξάζεσλ 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

4. Αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ζε επίπεδν θνξέσλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγεηψλ κε άιινπο θνξείο κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη 

αληαιιαγήο απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ΗΜΜ αιιά θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ απηφ παξέρεη. Οη ζπλέξγεηεο δε ζα πξέπεη 

λα αθνξνχλ κφλν ην δεκφζην ή ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, αιιά θαη ηνλ 

ηδησηηθφ ιφγσ ηεο νινέλα απμαλφκελεο δηαζχλδεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.   

5. Δλεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ ηνπ θνξέα γηα ηελ νξζή 

απνηχπσζε, ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε φια ηα επίπεδα.  

6. Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, απαηηείηαη απφ ην θνξέα ε δηακφξθσζε 

ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ ΗΜΜ ζηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ θαη, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ 

επηκέξνπο ελέξγεηεο: 

 Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Δθαξκνγή ηνπ ΗΜΜ κε εκπινθή φισλ ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ γηα ηνλ 

άξηην πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ πιεξέζηεξε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηεο 

ππεξεζίαο 

 Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκαηηθψλ, απφ 

πιεπξάο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο δηεπαθψλ θαη ζεκείσλ 

 Δπαλαζρεδηαζκφ ηεο ππεξεζίαο, ή κέξνπο απηήο κε ζθνπφ ηε  βειηίσζε 

ησλ δηεπαθψλ θαη ηεο δηαιεηηνπξγηθήο σξηκφηεηαο κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ ή/θαη κε ηελ ελαξκφληζε κε ην πιαίζην 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  
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5.3. Δκπαίδεςζη –Δπιμψπθυζη - Γιάσςζη 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ΗΜΜ ζε ππεξεζίεο πξνυπνζέηεη πξσηίζησο ηε γλσξηκία κε ην 

κνληέιν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαζψο θαη ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ αμηνινγεηψλ 

ψζηε λα κε γίλεη εζθαικέλε ρξήζε απηνχ θαη εμαγσγή ιαλζαζκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Σα αλσηέξσ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηηο παξαθάησ 

δξάζεηο: 

1. Γηάρπζε ηνπ κνληέινπ ΗΜΜ ζε θνξείο ηνπ ζηελνχ θαη επξχηεξνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα κέζα απφ λέα Καηλνηφκα Δξγαζηήξηα, Ζκεξίδεο θαη Δθπαηδεπηηθά 

εκηλάξηα
14

. 

2. Γεκηνπξγία νκάδαο εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ θαη επηζηεκφλσλ απφ φιν ηνλ 

δεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη απφ φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα θαη ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, κε ζθνπφ ηε ζπλερή αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ, ηελ άκεζε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο θνξείο, θαη ηελ 

δηαξθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ. δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  

3. Γηνξγάλσζε επίζεκσλ επηζθέςεσλ ζηνλ ISA γηα ηελ ελεκέξσζε απφ πιεπξάο 

ηνπ ησλ επξσπατθψλ θαηεπζχλζεσλ αμηνπνίεζεο ηνπ κνληέινπ ΗΜΜ. 

4. Γεκηνπξγία αλνηθηψλ καζεκάησλ απφ ην ΗΝΔΠ ζε πιαηθφξκα αζχγρξνλεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ ακεζφηεξε δηάρπζε ηνπ κνληέινπ ζε φινπο ηνπο θνξείο 

αιιά θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα. 

5. Μαθξνπξφζεζκα, δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ κέζσ ηεο Δ..Γ.Γ.Α. 

6. Γεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ησλ κνληέινπ ΗΜΜ ζε εζληθφ 

θαη επξσπατθφ επίπεδν. 

                                                 
14

 Ζχουν ιδθ προγραμματιςτεί δφο νζα εκπαιδευτικά ςεμινάρια από το ΙΝ.ΕΠ./Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για το Β 
εξάμθνο του 2016 με τίτλο «Αξιολόγθςθ Διαλειτουργικότθτασ Θλεκτρονικών Δθμοςίων Τπθρεςιών 
(Interoperability Maturity Model - IMM)»  



           

Αξιολόγηςη τησ Διαλειτουργικότητασ των Ηλεκτρονικών 
Δημόςιων Υπηρεςιών 

 

 

 

    Σελίδα  47 
 

 

6.  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

6.1.  Παπάπηημα 1: ςμμεηέσονηερ Καινοηψμος 

Δπγαζηηπίος  

 

Σελ έλαξμε ηνπ εξγαζηεξίνπ θήξπμε ε Πξφεδξνο ηνπ ΔΚΓΓΑ Κ. Ηθηγέλεηα 

Κακηζίδνπ Αλαπ. Καζ. ΑΠΘ. 

ην εξγαζηήξην ζπκκεηείρε εμ απνζηάζεσο ν θ. Βαζίιεηνο Πεξηζηέξαο,  Programme 

Manager, European Commission, Informatics Directorate-General (DIGIT), 

Interoperability Soloutions for European Public Administrations (ISA )  θαζψο επίζεο 

θαη o θ. Αζαλάζηνο Καξαιφπνπινο σο εθπξφζσπνο ηνπ ISA.  

ην εξγαζηήξην έιαβαλ κέξνο  αλψηεξα ζηειέρε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ,  εθπξφζσπνη 

πνιιψλ θνξέσλ κε ζεζκηθή αξκνδηφηεηα ή εηδηθέο γλψζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζεκαηηθφ αληηθείκελν. 

Σελ νινκέιεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπληφληζε ε επηζηεκνληθά ππεχζπλε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ππεχζπλε ζπνπδψλ θαη έξεπλαο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο, Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνχ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηα επηκέξνπο εμεηδηθεπκέλα ζεκαηηθά εξγαζηήξηα παξαηίζεληαη 

παξαθάησ: 

 

Πίνακαρ 1. ςμμεηέσονηερ 1
ος

 επγαζηηπίος: ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΠΔΡΔΘΝΙΚΟ 

ΔΠΙΠΔΓΟ 

 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ   Ράντοσ Κωνςταντίνοσ 

 (πληνληζηήο) 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γέξνληαο Αιέμαλδξνο 

(Rapporteur) 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΜΑΝΑΣΗΓΟΤ 

ΔΒΑΣΖ 

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ - ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΑΝΤΦΑΝΣΖ 

ΓΔΧΡΓΗΟ 
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ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ  ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΑΤΓΔΡΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

ΓΖΜΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΒΔΝΗΔΡΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ΒΔΡΡΟΤ ΣΤΛΗΑΝΖ 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ΒΟΤΣΗΝΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΓΔΡΑΚΑΡΖ 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΔΡΟΝΣΑ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

(ΔΟΠΤΤ) 

ΓΔΡΟΥΡΖΣΟ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 

ΓΡΗΒΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΑΚΑΛΑΚΖ 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 

ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΑΜΑΝΣΑΚΟΤ 

ΓΔΠΟΗΝΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΓΟΚΟΤ ΜΑΡΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ 

ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ 

ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ ΕΑΓΟΤΡΑ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΕΑΡΑΦΗΓΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΕΔΡΒΑ ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΗΧΖΦ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ 

ΚΑΚΛΑΜΑΝΖ 

ΦΑΗΓΧΝ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ - ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 

ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ - ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ (ΗΚΑ - ΔΣΑΜ) 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΖ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΚΑΡΒΟΤΝΖ ΑΓΓΔΛΟ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΚΑΣΑΝΟΤΛΗΑ 

ΜΗΥΑΔΛΑ 

ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ - ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ (ΗΚΑ - ΔΣΑΜ) 

ΚΔΡΑΜΤΓΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ - ΓΤΣΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΚΟΚΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 
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ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΚΟΛΗΑΓΖΜΑ 

ΔΤΘΤΜΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΚΟΛΟΦΧΣΗΑ 

ΒΑΗΛΗΚΖ 

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΚΟΝΗΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 

ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΖ 

ΓΗΟΝΤΖ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΟΡΟΜΖΛΑ ΖΛΗΑ 

ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ - ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ (ΗΚΑ - ΔΣΑΜ) 

ΚΟΤΣΟΜΠΟΡΖ 

ΑΝΑΣΑΗΟ 

ΦΟΡΔΗ WEB ΚΟΤΣΟΤΦΛΑΚΖ 

ΚΤΡΗΑΚΟ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΚΟΦΑΥΔΗΛΖ 

ΗΧΑΝΝΖ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΚΤΡΗΑΚΟΤ 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΛΑΓΑΝΖ ΣΑΜΑΣΖ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ - ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΜΑΝΔΓΑΚΖ 

ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΜΟΚΑ ΓΔΧΡΓΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ - ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

ΜΟΤΡΔΛΑΣΟΤ 

ΣΑΜΑΣΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΜΠΑΛΑΣΟ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ 

ΜΠΑΛΗΧΣΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΜΠΗΘΗΕΖ-ΠΔΣΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΜΠΗΛΗΡΑΚΖ 

ΛΔΧΝΗΓΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΜΠΛΔΣΑ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΜΠΟΛΖ ΠΤΡΗΓΧΝ 

ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΡΑΖ ΜΠΟΣΟΠΟΤΛΟ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΓΖΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΜΠΟΣΧΝΖ ΑΘΖΝΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ 

ΜΠΡΔΝΣΑ ΥΡΤΟΤΛΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΝΟΟΤ ΚΛΔΑΝΘΖ 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

ΝΟΤΡΗΑΝ ΔΠΡΟΤΖ 
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 

ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΝΣΔΜΗΡΖ ΛΟΤΚΗΑ 

ΓΖΜΟ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ 

ΦΧΣΔΗΝΖ 

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΠΑΞΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 

ΘΟΓΧΡΖ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΜΑΡΗΑ 

ΣΑΜΔΗΟ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

(ΣΔΑΗΣ) 

ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΠΑΤΛΖ ΑΝΝΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΠΔΣΡΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ 

ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ ΦΑΛΖΡΟΤ ΠΔΣΡΟΤΛΗΑ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΔΣΣΑ ΑΝΓΡΔΑ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 

ΑΘΖΝΧΝ 

ΑΛΑΠΑΣΑ ΒΑΗΛΖ 

ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΗΑΗΑΚΟ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 

ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΟΤΛΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΧΝ 

ΣΑΜΑΣΟΓΗΑΝΝΖ 

ΜΑΡΗΝΑ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

ΦΟΡΔΗ WEB ΣΡΑΣΖΓΟΠΟΤΛΟΤ 

ΜΤΡΣΧ 

ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΡΟΤΛΗΑ ΓΔΧΡΓΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ ΑΔ (ΖΓΗΚΑ) 

ΣΕΧΡΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

ΣΡΑΚΑ ΜΑΡΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ 

ΣΑΚΛΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΑΜΑΗΧΣΖ 

ΔΡΑΦΔΗΜ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ 

ΣΟΛΚΑ ΥΡΖΣΟ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΣΟΣΡΑ ΑΜΑΛΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ 

ΣΟΤΣΟΤΡΑ 

ΑΝΣΧΝΗΑ-ΜΑΡΗΑ 
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ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΦΡΑΓΚΟΤ ΠΑΤΛΗΝΑ 

ΦΟΡΔΗ WEB ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ 

ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

Πίνακαρ 2.  ςμμεηέσονηερ  2
ος

 επγαζηηπίος: ΣΟΜΔΑΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ 

 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

ΤΠ. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ηαζήρ Ανηϊνιορ 

(ςνηονιζηήρ) 

ΤΠ. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ Υανιυηάκη Δλένη 

(Rapporteur) 
ΣΑΜΔΗΟ ΠΡΟΝΟΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ (ΣΑΠΗΣ) ΓΔΜΗΣΟΤ ΔΛΔΝΖ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 

ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΔΛΔΝΖ ΥΑΝΗΧΣΑΚΖ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΔΥΑΚΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΔΝΗΑΗΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΚΡΟΤΣΑΛΖ 

ΦΗΛΟΜΖΛΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ ΑΔ (ΖΓΗΚΑ) 

ΜΑΡΑΓΓΔΛΖ 

ΗΧΑΝΝΖ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ - ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΦΗΛΗΑΣΧΝ ΝΣΡΗΣΟ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΔΝΗΑΗΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΠΑΝΣΑΕΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ - ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ (ΗΚΑ - ΔΣΑΜ) 

ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΕΧΖ 

ΔΝΗΑΗΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΠΑΣΔΛΟΓΖΜΟΤ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΟΛΗΣΟΤ ΔΤΓΔΝΗΑ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

ΑΓΚΡΗΧΣΖ 

ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

ΔΝΗΑΗΑ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΑΡΥΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΦΡΑΓΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ "AΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ" ΥΡΗΣΟΦΟΡΟΤ ΑΡΖ 
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6.2. Παπάπηημα 2: Ππψγπαμμα Καινοηψμος 

Δπγαζηηπίος 

 

 

           

            

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ (ΙΝ.ΔΠ.) 

 

Καινοηόμο Επγαζηήπι  

«Αξιολψγηζη Γιαλειηοςπγικήρ Χπιμψηηηαρ Ηλεκηπονικϊν Γημοζίυν 

Τπηπεζιϊν 

(Interoperability Maturity Model -IMM)» 
 

Ππψγπαμμα Δπγαζιϊν 

Πέμπηη,  7  Ιοςλίος  2016 

Αμθιθέαηπο ΕΚΔΔΑ «Κοζμάρ Φςσοπαίδηρ» 

 (Πεηξαηψο 211, Σαχξνο) 

1
η
 Δνψηηηα: Ολομέλεια  Σςνηονιζμόρ  :  Αναζηαζία Παπαζηςλιανού, Υπεύθςνη Σποςδών και 

Έπεςναρ ΕΚΔΔΑ 

08:00 – 09:00  Πποζέλεςζη - Δγγπαθέρ 
 

09:00-09:15  Υαιπεηιζμψρ ηηρ πποέδπος ηος ΔΚΓΓΑ,  

 Ηθηγέλεηα  Κακηζίδνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ΑΠΘ  

09:15-09:40   Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ και Γιαλειηοςπγικψηηηα  

   Δπζχκηνο Σακπνχξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο,    Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

9.40-10:00   Σο νέο Πλαίζιο Γιαλειηοςπγικψηηηαρ ηηρ Δ.Δ.  (EIF)  
  Βαζίιεηνο Πεξηζηέξαο,  Programme Manager, European 

Commission, Informatics Directorate-General (DIGIT), 

Interoperability Soloutions for European Public Administrations 

(ISA ) 

10:00-10.30  Ανάγκερ Πποζαπμογήρ ηος Πλαιζίος Γιαλειηοςπγικψηηηαρ 

ζηην Δλλάδα  

 Αζαλάζηνο Καξαιφπνπινο, Programme Manager, European 

Commission, Informatics Directorate-General (DIGIT)  
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10:30-11.00  Διζαγυγή ζηο Ιnteroperability Maturity Model (IΜΜ )  
 Αληψληνο ηαζήο, Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο, Πξντζηάκελνο 

Γηεχζπλζεο Πξνκεζεηψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθνχ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. 

11.00-11:30  Γιάλειμμα  

11:30-13.30  Δθαπμογή ηος ΙΜΜ : Μέθοδοι Δθαπμογήρ/Πεδία 

Δθαπμογήρ/Αξιολψγηζη  
 Παξνπζίαζε Παξαδεηγκάησλ Δθαξκνγήο απφ ζηειέρε ηεο 

Γηνίθεζεο 

13.30-14:00  Γιάλειμμα  
  

14:00-15:00  Ανάγκερ Παπαμεηποποίηζηρ ηος Μονηέλος  
 Αζαλάζηνο Καξαιφπνπινο, Programme Manager, European 

Commission, Informatics Directorate-General (DIGIT) ηεο ΔΔ 

. 

Ππψγπαμμα Δπγαζιϊν 

Παπαζκεςή ,  8  Ιοςλίος  2016 

2
η
 Δνψηηηα: Γωο παπάλληλα επγαζηήπια 

08:00 – 10:00  Ανάγκερ Παπαμεηποποίηζηρ ηος Μονηέλος  

 Δζληθφ Δπίπεδν  (Επγαζηήπι  223) 

 

 Δπηκέξνπο Φνξείο (Επγαζηήπι  306) 
 

10.00-10:30  Γιάλειμμα  

 

10:30–12:30  Ανάγκερ Παπαμεηποποίηζηρ ηος Μονηέλος  

 Δζληθφ Δπίπεδν  (Επγαζηήπι  223) 

 

 Δπηκέξνπο Φνξείο (Επγαζηήπι  306) 
 

12.30-13:00  Γιάλειμμα  

 
3

η
 Δνψηηηα: Ολομέλεια  Αμθιθέαηπο ΕΚΔΔΑ «Κοζμάρ Ψςσοπαίδηρ» 

 

13:00-14.00 Πποηάζειρ Βεληιζηοποίηζηρ και Παπαμεηποποίηζηρ  

    Κσλζηαληίλνο Ράληνο, Αληψλεο ηαζήο 

     

14:00-15:00  ςμπεπάζμαηα απψ ηην Δθαπμογή ηος ΙΜΜ και Πποκλήζειρ 

   Αζαλάζηνο Καξαιφπνπινο,  Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνχ 
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6.3. Παπάπηημα 3: Πιλοηικά εκπαιδεςηικά 

Ππογπάμμαηα ΙΝΔΠ 

 
Γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ «Αμηνιφγεζε Γηαιεηηνπξγηθήο Χξηκφηεηαο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ (Interoperability Maturity Model -IMM)» ην 

ΗΝΔΠ δηεμήγαγε ηξία εθπαηδεπηηθά πηινηηθά πξνγξάκκαηα πξηλ ην θαηλνηφκν 

εξγαζηήξη, ζηα νπνία ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 57 ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο θαη 

παξήρζεζαλ 24 δηαθξηηέο εξγαζίεο εθαξκνγήο. 

 

6.4. Παπάπηημα 4: ςμμεηέσονηερ Δκπαιδεςηικϊν 

Ππογπαμμάηυν 

 

Ππψγπαμμα ςμμεηέσονηερ  Δπγαζίερ 

 80083Σ16 Αθήνα 22 8 

 80101Σ16 Αθήνα 23 10 

 81038Σ16 Θεζζαλονίκη 15 6 
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Πίνακαρ 1: ςμμεηέσονηερ επγαζηηπίος Αθήναρ 80083Σ16 

 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

Αθήναρ 

Έκδοζη τηθιακοω πιζηοποιηικοω 

για τηθιακή ςπογπαθή  

Νφνπ Κιεάλζεο, Απγέξε Διεπζεξία , 

αιαπάηαο  Βαζίιεηνο 

Γημψζιερ Ππομήθειερ - 

Τποσπεϊζειρ Γημοζιψηηηαρ  

Παληαδήο Ααζλάζηνο, Φξάγθνο Γεψξγηνο, 

Κξνπζηάιε Φηινκήια 

Αίηηζη, απονομή, πληπυμή 

ζωνηαξηρ (1)  

Κνπηζνκπφξεο Αζαλάζηνο, Γεξνρξήζηνο 

Κσλζηαληίλνο, Μπηζηδήο Νηθφιανο 

Έκδοζη πιζηοποιηηικοω 

οικογενειακήρ καηάζηαζηρ μέζυ 

πωληρ Ermis (2)  

Βακβαθνχιαο Υξήζηνο, νχιεο 

Κσλζηαληίλνο, Παπαδφπνπινο Θεφδσξνο 

Τλοποίηζη επιμοπθυηικοω 

ππογπάμμαηορ  

Σξάθα Μαξία, Ννπξηάλ Διίλα, Αλαζηνπνχινπ  

Βαζηιηθή 

Δνηαλμαηοποίηζη δαπάνηρ  Πεζεμίδεο Νίθνο 

Κοινυνικψ ηιμολψγιο (3)  Μπηιηξάθεο Λεσλίδαο, Σξηηάθε , Μπηηιελαίνο, 

Καξβνχλεο Άγγεινο, Φξάγθνπ Παπιίλα 

Αιμαηολογικέρ εξεηάζειρ  Υξηζηνθφξνπ Άξεο 
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Πίνακαρ 2: ςμμεηέσονηερ επγαζηηπίος Αθήναρ 8010Σ16 

 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

Αθήναρ 

Γιαβίβαζη ηλεκηπονικϊν ηιμολογίυν, 

ηιμολογίυν και αποδείξευν λιανικήρ απψ 

παπψσοςρ ηλεκηπονικήρ ηιμολψγηζηρ, 

ΔΑΦΓ και ηαμειακέρ μησανέρ  

Παλαγηψηεο Μαπξίδεο, 

Σξηαληαθπιιηά Βαθαινχδε  

Γημψζιερ Ππομήθειερ, Τποβολή 

πποζθοπάρ  

Παηεινδήκνπ, αγθξηψηε  

Πιζηοποίηζη Αναπηπίαρ (Απψθαζη 

ΚΔΠΑ) (1)  

Αιεμφπνπινο, Καξαζαλάζεο 

Μαλψιεο, Κεξακίδαο Διεπζέξηνο 

ωζηαζη Δπισείπηζηρ (2β)  Νηεκίξε Λνπθία 

Λίζηα έπγυν ΔΠΑ Παπιή Άλλα, Μπνχξαο Υξήζηνο 

Δγγπαθή ζηο Πανεπιζηήμιο (3)  Κσζηαιίαο, Παπαδάθεο  Αλδξέαο 

Mini One stop Shop Τποβολή ΦΠΑ  ζε 

άλλερ σϊπερ (2
α
)  

Βαθεηάδεο Γεκήηξεο, Βιάρνο 

Ησάλλεο, Μπαιάηνο Κψζηαο, Πέηξνπ 

Αζαλαζία 

Έκδοζη ειζιηηπίος απψ δημψζιο 

νοζοκομείο και η ςποβολή ηος ζηο 

ζωζηημα Δπισειπημαηικήρ Δςθςΐαρ ηος 

Τποςπγείος Τγείαρ  

Πνιίηνπ Δπγελία, Μπίθα Αζαλαζία, 

Πεηξηλνο Σξηαληάθπιινο 

Γιασείπιζη πεπιεσομένος διαδικηςακοω 

ηψπος  

Παξαζθεπνπνχινπ, θαθίδαο  
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Πίνακαρ 3: ςμμεηέσονηερ επγαζηηπίος Θεζζαλονίκηρ 81038Σ16 

 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

Θεζζαλονίκηρ  

Δπιλογή Δκπαιδεςηϊν ΙΔΚ και ςπογπαθή 

ζωμβαζηρ 

Μπαιηαηδήο Γεκήηξηνο 

Τποβολή διασείπιζη και ςλοποίηζη 

αιηημάηυν πολιηϊν 

Υαηδήο Υαξάιακπνο, Σζηηιαθίδεο 

Υαξάιακπνο 

Έκδοζη ειζιηηπίος αζθενή ζε νοζοκομείο Κνληνγεψξγεο Απφζηνινο, Γαιάηζε 

Υξηζηίλα 

Καηασϊπηζη και επίλςζη βλάβηρ Ναζθνπνχινπ Υξηζηίλα 

Γικαίυμα δυπεάν ζίηιζηρ θοιηηηϊν Σζάραιεο Γεκήηξεο, Σζακαζηψηεο 

εξαθείκ 

Παπασϊπηζη κοινψσπηζηυν σϊπυν για 

κοινυθελήρ ζκοποωρ 

άββαο Ησάλλεο, Γέξνληαο 

Αιέμαλδξνο 

Αλλαγή επυνωμος ζηο δημοηολψγιο Καξαπηπέξεο Γεκήηξεο 
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6.5. Παπάπηημα 5: Δπυηημαηολψγια Θεμαηικϊν 

Δπγαζηηπίυν 

ΑΝΑΓΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ  ΣΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ Ε ΕΘΝΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΡΧΣΗΕΙ 

 

1. Πηζηεχεηε φηη νη ζηφρνη ηνπ ΗΜΜ είλαη ζαθείο θαη επαξθείο γηα ηελ ειιεληθή 

δεκφζηα δηνίθεζε; 

a. ΝΑΗ 

b. ΟΥΗ 

c. ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΧ 

 

2. Πηζηεχεηε φηη ην ΗΜΜ ζα έπξεπε λα παξακεηξνπνηεζεί ζε επίπεδν θξαηψλ-

κειψλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο; 

a. ΝΑΗ 

b. ΟΥΗ 

c. ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΧ 

 

3. Πηζηεχεηε φηη ην ΗΜΜ ζα έπξεπε λα παξακεηξνπνηεζεί ζε επίπεδν δήκσλ 

ή/θαη πεξηθεξεηψλ; 

a. ΝΑΗ 

b. ΟΥΗ 

c. ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΧ 

 

4. Τπάξρνπλ παξάκεηξνη/ηδηαηηεξφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε ηηο νπνίεο  ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ππφςε ην κνληέιν; 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

5. Πηζηεχεηε φηη ε κεηάθξαζε ηνπ κνληέινπ/εξσηεκαηνινγίνπ ζηα ειιεληθά ζα 

βνεζνχζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ; 

a. ΝΑΗ 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ  
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6. Πηζηεχεηε φηη ε χπαξμε αλαιπηηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ γλσζηέο (ειιεληθέο) 

ππεξεζίεο ζα βνεζνχζε ζηελ αμηνιφγεζε άιισλ ππεξεζηψλ;  

a. ΝΑΗ 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ 

  

7. Θα έπξεπε ην ΗΜΜ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ service consumption, λα θαηνλνκάζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο 

αμηνινγεηέο (π.ρ. authentication service: gsis) 

a. ΝΑΗ  

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ  

 

8. Αλ ε απάληεζε ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα είλαη λαη, έρεηε λα πξνηείλεηε 

services πνπ ζα ζέιαηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ; 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

9. Πηζηεχεηε φηη ηα βάξε ηα νπνία έρνπλ δνζεί ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο ζα 

έπξεπε λα δηαθνξνπνηεζνχλ γηα ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε; 

a. ΝΑΗ (παξαθαιψ θαηαγξάςηε ηηο πξνηάζεηο ζαο) 

 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ  

 

10. Πηζηεχεηε φηη ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη απαληήζεσλ ζην ΗΜΜ 

επαξθνχλ γηα ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ή ζα έπξεπε λα πξνζηεζνχλ θαη 

άιιεο (π.ρ. πνπ λα αθνξνχλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην); 

a. ΝΑΗ (παξαθαιψ θαηαγξάςηε ηηο πξνηάζεηο ζαο) 

 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΧ 

  

11. Πηζηεχεηε φηη θάπνηεο εξσηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ζηνρεπκέλεο δίλνληαο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο 
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ελδηαθεξφκελνπο; Π.ρ. Θα βνεζνχζε αλ νλνκαηηδφηαλ ην ειιεληθφ service 

catalogue; ; Ή ηα certification schemes γηα ππεξεζίεο; 

a. ΝΑΗ (παξαθαιψ θαηαγξάςηε ηηο πξνηάζεηο ζαο) 

 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΧ 

  

12. Πηζηεχεηε πσο επηινγέο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε λνκνζεζία ζα έπξεπε λα 

βαζκνινγνχληαη σο πην ψξηκεο ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα βαζκνινγία; 

a. ΝΑΗ (παξαθαιψ θαηαγξάςηε ηηο πξνηάζεηο ζαο) 

 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ  
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ΑΝΑΓΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ  ΣΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ Ε ΣΟΜΕΑΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

ΑΡΥΙΚΟ ΕΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ζην Σνκέα ηεο Τγείαο  

a. Authentication service (Ηαηξνχ, Αζζελή, Φαξκαθνπνηνχ) 

b. Signature Service (Ηαηξνχ, Αζζελή, Φαξκαθνπνηνχ) 

c. Ζιεθηξνληθή Πιεξσκή  

d. Αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα (Τγεία) 

e. Δπηδφκαηα (Τγεία) 

f. Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε (Τγεία) 

g. πλνπηηθφο Φάθεινο αζζελνχο (Τγεία) 

h. Μεηξψα αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ (Τγεία) 

i. Πιεξσκή απφ αζθαιηζηηθφ Σακείν  

j. Δμεηάζεηο εξγαζηεξίσλ 

k. Δμεηάζεηο απεηθνληζηηθψλ κεραλεκάησλ 

l. πζηεκέλε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία  

m. Άιιν 

 

2. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ζην Σνκέα  

ησλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ: 

a. Authentication service (Πξνκεζεπηή) 

b. Signature Service (Πξνκεζεπηή, Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Δπηηξνπψλ 

αμηνιφγεζεο) 

c. Τπνρξέσζε δεκνζηφηεηαο γηα δεκφζηεο πξνκήζεηεο  

d. Τπνβνιή πξνζθνξψλ  

e. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

f. Καηαθχξσζε  

g. χκβαζε  

h. Παξαγγειία  

i. Σηκνιφγεζε – Απνζηνιή  

j. Μεηξψα Πξνκεζεπηψλ  

k. Ζιεθηξνληθή Πιεξσκή 

l. πζηεκέλε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία  

m. Άιιν 

 

3. Πηζηεχεηε φηη ην ΗΜΜ ζα έπξεπε λα επηθαιείηαη ζπγθεθξηκέλα πξφηππα; 

a. eProcurement standards such as CEN/TC440, PEPPOL 
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b. HL7, DICOM 

c. European Single Procurement Document Service (ESPD) 

d. π.ρ. ICD10 γηα πεξηγξαθή αζζελεηψλ 

e. Γηα θάξκαθα 

f. Άιιν 

g. ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΧ 

 

 

 

4. Πηζηεχεηε φηη ην ΗΜΜ ζα έπξεπε λα έρεη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλα δνκηθά ζηνηρεία ινγηζκηθνχ; 

a. OPENPEPPOL access point, 

b. OPEN NCP, 

c. CEF BBs 

d. Άιιν 

e. ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΧ 

 

5. Τπάξρνπλ παξάκεηξνη/ηδηαηηεξφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ηνκέα πνπ εξγάδεζηε 

ηηο νπνίεο  ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ππφςε ην κνληέιν; 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

6. Πηζηεχεηε φηη ε χπαξμε αλαιπηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηεο Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ζα βνεζνχζε ζηελ αμηνιφγεζε άιισλ ππεξεζηψλ π.ρ. e-prior;  

a. ΝΑΗ 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ 

  

7. Θα έπξεπε ην ΗΜΜ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ service consumption, λα θαηνλνκάζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο 

αμηνινγεηέο (π.ρ. a eBilling Service ) 

a. ΝΑΗ  

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ  

 

8. Αλ ε απάληεζε ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα είλαη λαη, έρεηε λα πξνηείλεηε 

services πνπ ζα ζέιαηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ; 
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----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

9. Πηζηεχεηε φηη ηα βάξε ηα νπνία έρνπλ δνζεί ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο ζα 

έπξεπε λα δηαθνξνπνηεζνχλ γηα ηνπο ηνκείο πνπ πξνηείλεηε ηε 

παξακεηξνπνίεζε; 

a. ΝΑΗ (παξαθαιψ θαηαγξάςηε ηηο πξνηάζεηο ζαο) 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ  

 

10. Πηζηεχεηε φηη ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη απαληήζεσλ ζην ΗΜΜ 

επαξθνχλ γηα ηνπο ηνκείο πνπ εξγάδεζηε ή ζα έπξεπε λα πξνζηεζνχλ θαη 

άιιεο (π.ρ. πνπ λα αθνξνχλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην); 

a. ΝΑΗ (παξαθαιψ θαηαγξάςηε ηηο πξνηάζεηο ζαο) 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΧ 

  

 

11. Πηζηεχεηε πσο επηινγέο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζα έπξεπε λα 

βαζκνινγνχληαη σο πην ψξηκεο ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα βαζκνινγία; 

a. ΝΑΗ (παξαθαιψ θαηαγξάςηε ηηο πξνηάζεηο ζαο) 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ  

 

12. Αλ ε απάληεζε ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα είλαη λαη, έρεηε λα πξνηείλεηε ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο πνπ ζα ζέιαηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ; 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 
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ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΗΖΗΣΗΗ  ΜΕΣΑ ΣΟ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

 

1. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ζην Σνκέα ηεο Τγείαο  

a. Authentication service (Ηαηξνχ, Αζζελή, Φαξκαθνπνηνχ) ->  Μεηξψα 

ξφισλ (νξηδφληην service) 

b. Signature Service (Ηαηξνχ, Αζζελή, Φαξκαθνπνηνχ) 

c. Ζιεθηξνληθή Πιεξσκή  

d. Αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα (Τγεία - Κνηλσληθή Αζθάιηζε))   

e. Δπηδφκαηα (Τγεία – Κνηλσληθή αζθάιηζε) 

f. Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε (Τγεία) (1) 

g. πλνπηηθφο Φάθεινο αζζελνχο (Τγεία) (2) 

h. Μεηξψα αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ (Τγεία) 

i. Πιεξσκή απφ αζθαιηζηηθφ Σακείν  

j. Ζιεθηξνληθή παξαγγειία εμεηάζεσλ εξγαζηεξίσλ 

k. Ζιεθηξνληθή παξαγγειία  απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ κεραλεκάησλ 

l. πζηεκέλε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία  

m. Πξφζβαζε ζε δεκφζηα πιεξνθνξία πγείαο π.ρ. ράξηεο πγείαο 

δηαζεζηκφηεηα θιηλψλ 

n. Μεηξψα ηαηξηθψλ πξάμεσλ, θαξκάθσλ 

o. Μεηξψν πιηθψλ -> Τπνζχλνιν ηνπ θαηαιφγνπ πξντφλησλ γηα ηηο 

Πξνκήζεηεο 

p. Αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ γηα εξεπλεηηθή ρξήζε 

q. Ζιεθηξνληθή παξαπνκπή αζζελψλ 

r. On line πξφζβαζε ζε εμηηήξην αζζελψλ (ηαηξηθφ εμηηήξην) 

s. Πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πγείαο αζζελψλ 

t. Άιιν 

 

2. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

ζην Σνκέα  

ησλ Γεκφζησλ Πξνκεζεηψλ: 

a. Authentication service (Πξνκεζεπηή) – Αλ ζεσξεζεί ην ηνκεαθή 

ππνδνκή πξέπεη λα εμεηδηθεπηεί γηα ηελ εγγξαθή πξνκεζεπηή 

b. Signature Service (Πξνκεζεπηή, Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Δπηηξνπψλ 

αμηνιφγεζεο)  – Αλ ζεσξεζεί ηνκεαθή ππνδνκή 

c. Πηλάθαο πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ 

d. Τπνρξέσζε δεκνζηφηεηαο γηα δεκφζηεο πξνκήζεηεο 

e. ρεδηαζκφο δηαγσληζκνχ 

f. Καηάινγνο Πξντφλησλ (Product catalogue) 

g. Τπνβνιή πξνζθνξψλ  

h. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  
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i. Καηαθχξσζε  

j. χκβαζε  

k. Παξαγγειία  

l. Σηκνιφγεζε – Απνζηνιή  

m. Μεηξψα Πξνκεζεπηψλ –Αλ ζεσξεζνχλ σο ηνκεαθή ππνδνκή 

n. Ζιεθηξνληθή Πιεξσκή 

o. πζηεκέλε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία – Αλ ζεσξεζνχλ σο ηνκεαθή 

ππνδνκή 

p. Μεηξψν θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 

(αλαζέηνπζα αξρή). 

q. Γηαρείξηζε ελζηάζεσλ 

 

3. Πηζηεχεηε φηη ην ΗΜΜ ζα έπξεπε λα επηθαιείηαη ζπγθεθξηκέλα πξφηππα; 

a. eProcurement standards such as CEN/TC440, PEPPOL 

b. HL7, CDA(HL7v3), DICOM, CONTINUA 

c. IHE, KEN-DRG 

d. EPSO PATIENT SAMMURY 

e. European Single Procurement Document Service (ESPD) 

f. π.ρ. ICD10 γηα πεξηγξαθή αζζελεηψλ 

g. Γηα θάξκαθα ΔΟΦ 

h. KEOKE 

i. Core vocabulary γηα Public contract procurement 

j. CPV,  

k. Άιιν 

l. ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΧ 

 

 

 

4. Πηζηεχεηε φηη ην ΗΜΜ ζα έπξεπε λα έρεη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλα δνκηθά ζηνηρεία ινγηζκηθνχ; 

a. OPENPEPPOL access point, 

b. OPEN NCP, 

c. CEF BBs 

d. Άιιν 

e. ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΧ 

f. OXI 

 

5. Τπάξρνπλ παξάκεηξνη/ηδηαηηεξφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ηνκέα πνπ εξγάδεζηε 

ηηο νπνίεο  ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ππφςε ην κνληέιν; 

 Γηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο γηα πξνκήζεηεο 

 Κνηλή δηαθήξπμε αλαζεηνπζψλ αξρψλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο 

 Πεξηνξηζκνί απφ ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα αζζελψλ 
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 Να εμεηαζηεί ζπλδπαζκφο άιισλ κεζνδνινγηψλ αμηνιφγεζεο. 

 Γηαθνξνπνίεζε ππεξεζηψλ απφ αζζελήο πνιίηεο θαη επαγγεικαηίεο 

πγείαο 

 εκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πεξηπηψζεσλ ρξήζεο αλάινγα κε ην 

επίπεδν εθαξκνγήο-δηαζπλνξηαθφ, εζληθφ θαη ελδνλνζνθνκεηαθφ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

 

6. Πηζηεχεηε φηη ε χπαξμε αλαιπηηθψλ παξαδεηγκάησλ ηεο Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ζα βνεζνχζε ζηελ αμηνιφγεζε άιισλ ππεξεζηψλ π.ρ. e-prior;  

a. ΝΑΗ 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΖ 

  

7. Θα έπξεπε ην ΗΜΜ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ service consumption, λα θαηνλνκάζεη 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο 

αμηνινγεηέο (π.ρ.  e-claim Service ) 

a. ΝΑΗ  

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ  

d. ESPD service 

 

8. Αλ ε απάληεζε ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα είλαη λαη, έρεηε λα πξνηείλεηε 

services πνπ ζα ζέιαηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ; 

 

Identification 

Authorization 

Electronic payment 

Authentication-----------------------------------------------------------------------------

-------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

9. Πηζηεχεηε φηη ηα βάξε ηα νπνία έρνπλ δνζεί ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο ζα 

έπξεπε λα δηαθνξνπνηεζνχλ γηα ηνπο ηνκείο πνπ πξνηείλεηε ηε 

παξακεηξνπνίεζε; 

a. ΝΑΗ (παξαθαιψ θαηαγξάςηε ηηο πξνηάζεηο ζαο) 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ  
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10. Πηζηεχεηε φηη ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη απαληήζεσλ ζην ΗΜΜ 

επαξθνχλ γηα ηνπο ηνκείο πνπ εξγάδεζηε ή ζα έπξεπε λα πξνζηεζνχλ θαη 

άιιεο (π.ρ. πνπ λα αθνξνχλ ζην ζεζκηθφ πιαίζην); 

a. ΝΑΗ (παξαθαιψ θαηαγξάςηε ηηο πξνηάζεηο ζαο) 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΧ 

d. Πξνζζήθε ηνπ not applicable 

  

 

11. Πηζηεχεηε πσο επηινγέο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

επξσπατθψλ νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζα έπξεπε λα 

βαζκνινγνχληαη σο πην ψξηκεο ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα βαζκνινγία; 

a. ΝΑΗ (παξαθαιψ θαηαγξάςηε ηηο πξνηάζεηο ζαο) 

b. ΟΥΗ  

c. ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΟ  

 

12. Αλ ε απάληεζε ζην πξνεγνχκελν εξψηεκα είλαη λαη, έρεηε λα πξνηείλεηε ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο νδεγίεο πνπ ζα ζέιαηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ; 

 Να δνχκε ην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηνπ service owner (παξαιιαγέο 

νξηζκψλ) 

 Data protection act 

 Μεγαιχηεξε έκθαζε ζηα λνκηθά δεηήκαηα 

 Πιάλν πξνψζεζεο ηνπ IMM 

 Οδεγία 24/2011 EC 

 E-health action plan 2012-2020 

 eIDAS 

 4013/2013 4238/2014 γηα ηελ ζπληαγνγξάθεζε  

 Απφθαζε 2015 /13/02 28-07-2015 commission of the identification of 

IHE profiles for referencing I public procurement 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 
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6.6. Παπάπηημα 6 : Δπγαζίερ IMM 

Πηζηνπνίεζε Αλαπεξίαο απφ ην ΗΚΑ 

    

 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ 

Αζθαιηζκέλνη φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη αλαζθάιηζηνη, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο 

ΠΑΡΟΥΟ ΣΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΚΔΠΑ 

   

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ 

Αιεμφπνπινο Γεψξγηνο , Καξαζαλάζεο Δκκαλνπήι , Κεξακχδαο 

Διεπζέξηνο 

 

ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε ειεθηξνληθή δεκφζηα ππεξεζία «Πηζηνπνίεζε Αλαπεξίαο», ε νπνία 

πξνζθέξεηαη απφ ην ΚΔΠΑ. 

Σν Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ) απνηειεί ηνλ αξκφδην Φνξέα γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο εληαίαο πγεηνλνκηθήο θξίζεο φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ησλ 

αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο θαη 

ησλ αλαζθάιηζησλ, γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο. Σν ΚΔ.Π.Α. 

ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Αλαπεξίαο θαη Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. 

Σν Πηζηνπνηεηηθφ Αλαπεξίαο εθδίδεηαη απφ ην ΚΔ.Π.Α., πνζνζηηθνπνηψληαο ην βαζκφ αλαπεξίαο 

ελφο αηφκνπ. Πξνθεηκέλνπ ν ελδηαθεξφκελνο πνιίηεο λα εμεηαζζεί απφ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

ΚΔ.Π.Α. ψζηε λα πηζηνπνηεζεί ν βαζκφο αλαπεξίαο ηνπ, πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρεηηθφ αίηεκα. 

πγθεθξηκέλεο παξνρέο φπσο ε αλαπεξηθή ζχληαμε, ην επίδνκα αλαπεξίαο θαζψο θαη ν 

ραξαθηεξηζκφο ησλ αηφκσλ σο ΑκεΑ πξνυπνζέηνπλ σο δηθαηνινγεηηθφ ηελ χπαξμε 

πηζηνπνηεηηθνχ αλαπεξίαο κε ζπγθεθξηκέλα πεξηερφκελα. Σν πηζηνπνηεηηθφ αλαπεξίαο πεξηέρεη 

επαίζζεηα πξνζσπηθά θαη ε  πξφζβαζε ζε απηφ απφ ελδηαθεξφκελνπο Φνξείο πξαγκαηνπνηείηαη 

ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο θαη έιεγρν. 

Ζ ειεθηξνληθή ππεξεζία «Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο» θαιείηαη λα δηεπθνιχλεη άηνκα κε αλαπεξία, 

ηα νπνία εμνξηζκνχ αληηκεησπίδνπλ δπζρέξεηεο ζηελ επί ηφπνπ επίζθεςή ηνπο ζηηο ηνπηθέο 

ππεξεζίεο ηνπ ΚΔ.Π.Α., θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο ησλ Φνξέσλ πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηε 

ρνξήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξνρψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ ππεξεζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα: 

 θαηάζεζεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο αμηνιφγεζεο ζην ΚΔΠΑ 

 παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηεο θαηαηεζείζαο αίηεζεο 

 ειεθηξνληθήο γλσζηνπνίεζεο ηεο εθδνζείζαο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ζηνπο 
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αξκφδηνπο Φνξείο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αληίζηνηρσλ παξνρψλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

αλαπεξίαο ζα απνζηέιιεηαη ζηνπο Φνξείο, ηε ζηηγκή πνπ εθδίδεηαη, ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν, ψζηε λα είλαη πιήξσο αμηνπνηήζηκν απφ απηνχο 

ηελ εξγαζία καο εθαξκφζακε ην κνληέιν IMM (Interoperability Maturity Model) γηα λα 

αμηνινγήζνπκε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πξναλαθεξζείζαο δεκφζηαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο, 

ήηνη ηνπ πφζν θαιά ε ππεξεζία δηαιεηηνπξγεί κε άιινπο θνξείο, ζπζηήκαηα θαη πνιίηεο.  
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Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ππεξεζία «Γηθαίσκα δσξεάλ ζίηηζεο» 

    

 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ 
Οη θνηηεηέο ηνπ Π.Θ. 

ΠΑΡΟΥΟ ΣΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

Γ/λζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο Π.Θ. 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΟΝΣΑΙ 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

1. Υεηξνθίλεηα: Δθνξία (Δθθαζαξηζηηθά), ΟΑΔΓ (Πηζηνπνηεηηθφ 

αλεξγίαο), Γήκνο θνηηεηή (Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο), 

Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (Πηζηνπνηεηηθφ αλαπεξίαο), 

Γξακκαηεία Σκήκαηνο θνηηεηή (Σξφπνο εγγξαθήο θνηηεηή). 

2. Ζιεθηξνληθά: Τπεξεζία Αθαδεκατθήο Σαπηφηεηαο (ηνηρεία 

Φνηηεηή), Γξακκαηεία Σκήκαηνο θνηηεηή (Καηάζηαζε θνηηεηή)  

ΦΟΡΔΙ ΠΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΟΤΝ 

ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ Η 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ 

ΓΙΑΘΔΣΔΙ 

Δηαηξία ίηηζεο (ειεθηξνληθφο έιεγρνο δηθαηψκαηνο ζίηηζεο), Γηνίθεζε 

ΠΘ (ζηαηηζηηθά ζίηηζεο γηα ιήςε απνθάζεσλ). 

   

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Σζακαζηψηεο εξαθείκ , Σζάραιεο Γεκήηξε  

 

Οη θνηηεηέο πξνζθνκίδνπλ ζηελ Γ/λζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Π.Θ. ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απνθηνχλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην «1.Υεηξνθίλεηα». Ζ παξερφκελε 

ππεξεζία απνθηά ειεθηξνληθά ηα ζηνηρεία απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

«2.Ζιεθηξνληθά». Με βάζε ηελ λνκνζεζία ρνξεγείηαη ζηνπο θνηηεηέο ην «Γηθαίσκα δσξεάλ 

ζίηηζεο». Ζ εηαηξία ζίηηζεο ειεθηξνληθά ειέγρεη ην «Γηθαίσκα δσξεάλ ζίηηζεο» ελφο θνηηεηή θαη 

ηνπ επηηξέπεη πξφζβαζε ζηα εζηηαηφξηα. Ζ δηνίθεζε έρεη ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε ηελ ζίηηζε ησλ 

θνηηεηψλ γηα ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Σν απνηέιεζκα είλαη ρακειφ γηαηί α) ε ππεξεζία δελ παξέρεηαη ειεθηξνληθά, ε 

ειεθηξνληθνπνηεζή ηεο είλαη επηπέδνπ 2 θαη β) ηα πεξηζζφηεξα έγγξαθα πνπ θαηαλαιψλεη απφ 

άιινπο θνξείο δελ παξέρνληαη ειεθηξνληθά. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ : 1,68 

DELIVERY CONSUMPTION MANAGEMENT 

0.00 2.05 2.45 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΗ IMM 

Μαο πξνβιεκάηηζε ε πεξίπησζε λα γίλεηαη θαλνληθνπνηεζε ηεο βαζκνινγίαο  φηαλ δελ έρνπλ 

εθαξκνγή ζην ππν εμέηαζε ζχζηεκα θάπνηεο εξσηήζεηο. Καηαιήμακε πσο αλ ν ζηφρνο είλαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο βειηίσζεο ελφο ζπζηήκαηνο (ηη βαζκφ είρε θαη ζε ηη βαζκφ έθηαζε κεηα απν 
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παξεκβάζεηο) ηφηε δελ είλαη απαξαίηεηε ε θαλνληθνπνηεζε. Αλ φκσο ν ζηφρνο είλαη ε ζχγθξηζε 

ζπζηεκάησλ κεηαμχ ηνπο ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαλνληθνπνηεζε.  
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Τπνβνιή Αίηεζεο πληαμηνδφηεζεο, Απνλνκή θαη Πιεξσκή Αζθαιηζκέλνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

    

 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ 
Αζθαιηζκέλνη ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

ΠΑΡΟΥΟ ΣΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

   

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ 
Γεξνρξήζηνο Κσλζηαληίλνο , Κνπηζνκπφξεο Αλαζηάζηνο , Μπηζηδήο – 

Πέηζεο Νηθφιανο 

Ζ κειέηε απηή θαηαγξάθεη θαη παξνπζηάδεη ην βαζκφ πξνζαξκνγήο ηεο αλσηέξσ ειεθηξνληθήο 

δηαδηθηπαθήο ππεξεζίαο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ (Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ – Δληαίν Σακείν 

Αζθάιηζεο Μηζζσηψλ), πξνζερψο ΔΦΚΑ (Δζληθφο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο), ζην Πιαίζην 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, κε ηε ρξήζε ηνπ Interoperability Maturity Model - IMM. 

ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία (https://apps.ika.gr/ePensionApplications/faces/login.xhtml) ιακβάλνπλ 

κέξνο ελεξγά θαη απαξέγθιηηα δηαιεηηνπξγψληαο κε ην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ νη παξαθάησ νξγαλσηηθέο 

κνλάδεο κε ηα αληίζηνηρα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ:  

• Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

• Σν Δληαίν χζηεκα Διέγρνπ Πιεξσκψλ & πληάμεσλ (ΔΔΠ) 

• Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ) 

• Σα Γηαηξαπεδηθά πζηήκαηα Α.Δ (ΓΗΑ Α.Δ.) 

• Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Α.Δ. (ΖΓΗΚΑ Α.Δ.)  

• Οη Γεξκαληθνί Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (DRV Bund) 

• Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ΤΠ.Δ.Γ.Α.)  

• Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία (ΔΛ.Α.) 

• Σν Διιεληθφ Αθαδεκατθφ Γηαδίθηπν (GUnet) 

• Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα (π.ρ. TT, Eurobank) 

• Οη ζχιινγνη ζπληαμηνχρσλ 

 

Ο ζηφρνο ηνπ θνξέα είλαη ε πξνζθνξά ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο, νη νπνίεο ζα είλαη πνηνηηθέο, αμηφπηζηεο, 
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αζθαιείο, ζα δηαηίζεληαη αδηάιεηπηα θαη ρσξίο θακία δηάθξηζε.  

Χο έλα βαζκφ ε ππεξεζία αληαπνθξίλεηαη ζην ζηφρν ηνπ θνξέα, θαζψο ε ζπλνιηθή δηαιεηηνπξγηθή 

σξηκφηεηά ηεο είλαη πάλσ απφ ην 50% κε βαζκφ 3,10. Χζηφζν βειηησηηθέο ελέξγεηεο είλαη 

δεδνκέλν φηη κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη λα πξνθαιέζνπλ αθφκα κεγαιχηεξα πνζνζηά σξίκαλζεο.  

Σν φξακα ηνπ ειεθηξνληθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπσο εθθξάδεηαη ζηα 

επηρεηξεζηαθά ζρέδηα θαη ζηελ ππνπξγηθή απφθαζε «Κχξσζε Πιαηζίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο», δελ πξέπεη λα απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ελφο αθφκε επρνινγίνπ 

αιιά λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε. Απφ ηε κία πιεπξά είλαη ζεηηθφ θαη ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο φηη 

κηα ηφζν κεγάιε θαη πνιχπινθε ππεξεζία, είλαη απηή ηε ζηηγκή ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηνπο 

πνιίηεο. Απφ ηελ άιιε φκσο νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, γεληθφηεξα, είλαη αθφκα 

ζε λεπηαθφ ζηάδην θαη ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλνο εσζφηνπ εγθαηαιείςνπλ ην ρεηξνγξαθηθφ ηξφπν 

δηεθπεξαίσζεο. 
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Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ - Τπεξεζία «Μηθξή Μνλν-απεπζπληηθή Θπξίδα – M.O.S.S.» 

    

 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ 
Δηαηξείεο θαη επηηεδεπκαηίεο εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ή εθηφο Δ.Δ. 

ΠΑΡΟΥΟ ΣΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΓΓΓΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΟΝΣΑΙ 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

1. Υεηξνθίλεηα: -. 

2. Ζιεθηξνληθά: Μεηξψν Φνξνινγνπκέλσλ, Τπεξεζία Ζιεθηξνληθνχ 

Παξάβνινπ, Τπεξεζία Πηζηνπνίεζεο Υξεζηψλ Taxisnet, Τπεξεζία 

Αληαιιαγήο Μελπκάησλ ηεο Δ.Δ., Τπεξεζίεο Data Center ηεο Γ.Γ.Π.. 

ΦΟΡΔΙ ΠΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΟΤΝ 

ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ Η 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ 

ΓΙΑΘΔΣΔΙ 

Ζ Δ.Δ. θαη νη Φνξνινγηθέο Τπεξεζίεο ησλ άιισλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ.  

   

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ 
 Αζαλαζία Πέηξνπ, Γεκήηξεο Βαθεηάδεο, Ησάλλεο Βιάρν ,  Κψζηαο 

Μπαιάηνο 

Οη εηαηξείεο θαη νη επηηεδεπκαηίεο (εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ή εθηφο Δ.Δ) εγγξάθνληαη 

θαηαξρήλ ζηελ ππεξεζία γλσζηνπνηψληαο ηελ εκεξνκελία πνπ μεθηλάλε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

εληφο ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη άιια ζηνηρεία ηνπο.  Ζ εγγξαθή ηνπο ζηελ ππεξεζία γλσζηνπνηείηαη 

ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. κε αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. ηε ζπλέρεηα ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα νθείινπλ λα ππνβάιινπλ δειψζεηο Φ.Π.Α. ζε θάζε θξάηνο κέινο ζην νπνίν 

παξείραλ ππεξεζίεο, θαη λα θαηαβάιινπλ ην πνζφ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί κε ηελ πιεξσκή ελφο 

ειεθηξνληθνχ παξάβνινπ πνπ εθδίδεηαη απηφκαηα. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππφρξενο ζηακαηήζεη 

λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απηέο εληφο ηεο Δ.Δ. ζα πξέπεη λα δειψζεη ηελ εκεξνκελία πνπ ζηακάηεζε 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Σν απνηέιεζκα είλαη αξθεηά πςειφ γηαηί ε ππεξεζία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ άιιεο εθαξκνγέο 

κέζσ ελφο αλνηρηνχ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο, αμηνπνηεί δεδνκέλα άιισλ βαζηθψλ κεηξψσλ θαη 

ρξεζηκνπνηεί πθηζηάκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

εμππεξεηεί. Γελ πεηπραίλεη ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο δηαδηθαζίαο 

πξνψζεζεο ηνπ αλνηρηνχ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη θαη ιφγσ ηεο κε ηππνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίαο αμηνπνίεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πνπ απηή θαηαλαιψλεη. 

 

Αποηελέζμαηα : 4.02 

Delivery Consumption Management 

4.10 4.04 : 3.95 

Πποβλημαηιζμοί για Βεληίυζη IMM 

 Πηζηεχνπκε φηη ζην θξηηήξην Β.1 ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ Service Delivery ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ε 

επηινγή „web API‟ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη πεξηπηψζεηο ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ άιιεο 

εμσηεξηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (π.ρ. ε παξνρή πιεξνθνξηψλ κεηξψνπ ζε ζπζηήκαηα 
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πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή ινγηζηηθά ζπζηήκαηα εηαηξεηψλ). Δπίζεο ν ηξφπνο βαζκνιφγεζεο ηνπ 

θξηηεξίνπ πνπ αθνξά ζηελ κέζνδν θαηαλάισζεο πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο ππεξεζίεο (θξηηήξην C.5 

ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ consumption) πηζηεχνπκε φηη δελ ιακβάλεη ππφςηλ ηνπο ηπρφλ νξγαλσηηθνχο 

θαη ηερλνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηελ αλάπηπμε ζχλζεησλ θαη πεξίπινθσλ 

ππεξεζηψλ. 
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Γήκνο Θεζζαινλίθεο: Τπεξεζία «Βειηηψλσ ηελ Πφιε κνπ» 

    

 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ 
Οη δεκφηεο ηνπ Γ.Θ., θνξείο, επηρεηξήζεηο. 

ΠΑΡΟΥΟ ΣΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

Γήκνο Θεζζαινλίθεο 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΟΝΣΑΙ 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

Google API, Geo-Location services θηλεηψλ ζπζθεπψλ, Logging service 

κε ηε βάζε ρξεζηψλ ηνπ Γ.Θ., Content Management service, Business 

Analytics & Business Reporting service, Messaging service, Access 

Management service. 

 

ΦΟΡΔΙ ΠΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΟΤΝ 

ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ Η 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ 

ΓΙΑΘΔΣΔΙ 

Γήκνο Θεζζαινλίθεο, Πνιίηεο, Φνξείο, Γεκφζηα Γηνίθεζε, 

Δπηρεηξήζεηο. 

 

   

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Σζηηιαθίδεο Υαξάιακπνο ,  Υαηδή Υαξάιακπν 

Ζ ππεξεζία επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα ελεκεξψλνπλ ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο γηα ζέκαηα φπσο 

παξάλνκα παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα, πεξηζπιινγή ζθνππηδηψλ, θιάδεκα δέληξσλ θιπ  κε ηελ 

αλάξηεζή ηνπο ζε έλα δηαδξαζηηθφ ράξηε. Ο πνιίηεο επίζεο κπνξεί λα αλεβάζεη έλα ζρεηηθφ κε ην 

ζέκα αξρείν (θσηνγξαθία, θείκελν θιπ). Ζ ππεξεζία παξέρεη εμαηνκηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο θαη 

ζρφιηα, ζε θάζε βήκα, ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί. Δπηπιένλ, ε ππεξεζία παξέρεη 

ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα ςεθίζνπλ γηα έλα δήηεκα πνπ αληηιακβάλνληαη σο ζεκαληηθφ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμνπλ  ηε ζεκαζία ηνπ ψζηε λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

επίιπζε ηνπ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ππεξεζία ρξεζηκεχεη σο κέζν παξαθνινχζεζεο θαη παξέρεη πνζνηηθέο θαη 

πνηνηηθέο  πιεξνθνξίεο ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο, γηα δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ν κέζνο ρξφλνο 

απφθξηζεο αλά θαηεγνξία αηηήκαηνο ή ηνλ αξηζκφ ησλ αλνηθηψλ / θιεηζηψλ ζεκάησλ απφ ην θάζε 

ηκήκα.  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ : 3,64 

DELIVERY CONSUMPTION MANAGEMENT 

2.90 4.35 3.35 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΗ IMM 

 Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηηθά φξηα κηαο ππεξεζίαο. Πψο αληηιακβαλφκαζηε 
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ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ππεξεζίαο. 

 Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εξψηεζε C.10 

 Γηεπθξίληζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρνξνγξαθία θαη ζρεηηθά κε ηηο "Push" θαη Pull " 

έλλνηεο. 
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 «Παξνρή Πηζηνπνηεηηθνχ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο απφ ηελ Πχιε ΔΡΜΖ» 

    

 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ 
Πνιίηεο 

ΠΑΡΟΥΟ ΣΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΟΝΣΑΙ 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

1. Ζιεθηξνληθά: Τπεξεζία απζεληηθνπνίεζεο TaxisNet, Ζιεθηξνληθή 

ππεξεζία (webservice) εζληθνχ δεκνηνινγίνπ 

ΦΟΡΔΙ ΠΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΝΟΤΝ 

ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ Η 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ 

ΓΙΑΘΔΣΔΙ 

Πνιίηεο, άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

   

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ Σζηηιαθίδεο Υαξάιακπνο ,  Υαηδή Υαξάιακπν 

 Ο ρξήζηεο ζπλδέεηαη κε ηα credentials ηεο πχιεο taxisnet. O απζεληηθνπνηεκέλνο ρξήζηεο κπνξεί 

λα δεηήζεη, κέζα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν, ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Ζ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο κπνξεί λα είλαη 4νπ επηπέδνπ-ιήςε εληχπνπ ζηε ζπξίδα ηνπ ρξήζηε, ή 

κπνξεί λα είλαη 3νπ επηπέδνπ-κεηάβαζε ζην ΚΔΠ θαη ιήςε ηνπ εληχπνπ. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ : 3,22 

DELIVERY CONSUMPTION MANAGEMENT 

3,00 3,50 3,05 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΗ IMM 

 Τπνζηήξημε Πνιπγισζζηθφηεηαο  

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο απφ πνιιαπιέο ζπζθεπέο, πιαηθφξκεο ή θπιινκεηξεηέο.  

 Καιχηεξνο ρεηξηζκφο εμαηξέζεσλ (π.ρ επεηδή ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε έρνπλ πεξαζηεί κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζην Π ηνπ TAXIS). 
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6.7. Παπάπηημα 7: Δςπεηήπιο Όπυν  

 

DRV Bund  Γεξκαληθνί Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  

EIF  Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο  

EIRA  Πξφηππε Δπξσπατθή Αξρηηεθηνληθή Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο  

EIS  Δπξσπατθή ηξαηεγηθή Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο  

ESPD  European Single Procurement Document Service 

GUnet  Διιεληθφ Αθαδεκατθφ Γηαδίθηπν  

IMM 

 Μνληέιν  Γηαιεηηνπξγηθήο Χξηκφηεηαο Τπεξεζηψλ (Interoperability 

Maturity Model) 

ISA   Interoperability Solutions for European Public Administrations 

M.O.S.S  Μηθξή Μνλν-απεπζπληηθή Θπξίδα 

NIFO  Δζληθά Πιαίζηα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο  

Γ.Γ.Γ.Δ.  Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ΓΓΠ  Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ  

ΓΙΑ Α.Δ.  Γηαηξαπεδηθά πζηήκαηα Α.Δ  

Δ..Γ.Γ.Α.   Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο 

Δ..Η.ΓΗ.   Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ΔΔ  Δπξσπατθήο Έλσζεο  

ΔΛ.Α.  Διιεληθή Αζηπλνκία 

ΔΔΠ  Δληαίν χζηεκα Διέγρνπ Πιεξσκψλ & πληάμεσλ  

ΔΦΚΑ  Δζληθφο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

ΗΓΙΚΑ Α.Δ.  Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Α.Δ.  

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 

 Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ – Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο 

Μηζζσηψλ 

ΚΔΠΑ  Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο  

ΣΠΔ  Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ  

ΤΠ.Δ.Γ.Α.  Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο  

 


