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H δηεπηζηεκνληθή εξεπλεηηθή νκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή
Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηνπ Δξγαζηεξίνπ
Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο (ΔΒΔΟ) ηνπ ΔΜΠ, κε επηζηεκνληθφ
ππεχζπλν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Γηάλλε Καινγήξνπ θαη ζπλεξγάηεο ηνπο εξεπλεηέο
Θεφδσξν Καξνχλν, Αιέμε Εάβξα, Βαζηιηθή Καξνχλνπ, Γεκήηξε Κνξκπέηε, Παλαγηψηε
Παλαγησηφπνπιν, Θαλάζε Πξίθηε, Αηκηιία Πξσηφγεξνπ θαη Βαγγέιε ηψθα. Ζ νκάδα
αζρνιείηαη κε ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε φςεσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη
επξχηεξα ηεο Κνηλσλίαο θαη ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Γλψζεο.
Ηδηαίηεξα, ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο
ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζήο ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζε
δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο αιιά θαη ηνπ ξφινπ ησλ ΣΠΔ
ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα έρεη αζρνιεζεί κε ηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηεο
Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ηεο πινπνίεζεο
κεγάισλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. ην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ
ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάδεημε ζεκάησλ φπσο ε επξπδσληθή πξφζβαζε, ην
αλνηρηφ ινγηζκηθφ, ε αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ θ.α.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεπηζηεκνληθή νκάδα πξνήιζε απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ
αλαδηάξζξσζε θαη ηελ κεηνλνκαζία ην 2004 ηεο «Δξεπλεηηθήο Οκάδαο
Σειεπηθνηλσληαθήο Οηθνλνκίαο θαη Πνιηηηθήο» ηνπ ΔΒΔΟ ηνπ ΔΜΠ, πνπ είρε
αζρνιεζεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ξπζκηζηηθά ζέκαηα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κε ηελ
θαηαζθεπή ηερληθν-νηθνλνκηθψλ κνληέισλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ
ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ δηαζχλδεζεο κε άιια
δίθηπα θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο. Δπίζεο, είρε αζρνιεζεί κε
ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ θιάδνπ ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη κε
ηελ αμηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ άζθεζε βηνκεραληθήο
πνιηηηθήο ζηνπο θιάδνπο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο.
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Πεξίιεςε
θνπφο ηνπ παξφληνο παξαδνηένπ είλαη λα πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε
ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε (ΟΣΑ).
Ζ δνκή ηνπ παξαδνηένπ έρεη σο εμήο:
ηελ πξψηε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ αμηνινγνχκελσλ
έξγσλ, ε κεζνδνινγία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ηα βαζηθά εξσηήκαηα, θαζψο θαη κηα
ηππνινγία απηψλ.
ηε δεχηεξε ελφηεηα αλαιχεηαη ην Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ ΟΣΑ γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ζην πνιίηε θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηεο
εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο
θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο ΟΣΑ.
ηελ ηξίηε ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη ηα νθηψ ππφ κειέηε έξγα: TAXISnet,
Δζληθφ Γεκνηνιφγην, ΤΕΔΤΞΗ, Κηεκαηνιφγην–Πιαηθφξκα GIS, Οινθιεξσκέλν
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, e-Πνιενδνκία, Οινθιεξσκέλν
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Πεξηθεξεηψλ, θαη e-ΚΔΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηείηαη
κηα γεληθή πεξηγξαθή ηνπ θάζε έξγνπ, πεξηγξάθεηαη ε εμέιημή ηνπ θαη αμηνινγείηαη ε
αμηνπνίεζή ηνπ.
Σέινο, κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κειέηεο πεξίπησζεο,
ζηελ ηέηαξηε ελφηεηα εμάγνληαη θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο κε άιινπο δεκφζηνπο
θνξείο, θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο ΟΣΑ.
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Α. ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ
ΤΛΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ
Μεζνδνινγία
Ζ επηινγή ησλ έξγσλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ ζεκαζία πνπ δίλεηαη απφ ηνπο
ππεχζπλνπο θνξείο θαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Ζ ζπιινγή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ
ζηνηρείσλ έγηλε απφ ην δηαδίθηπν, ελψ γηα θάπνηα απφ ηα έξγα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη
άηππεο ζπλεληεχμεηο ζηνπο ππεχζπλνπο θνξείο.

Σα βαζηθά εξσηήκαηα
Σα βαζηθά εξσηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ απνηχπσζε ησλ ζηφρσλ ησλ έξγσλ,
ηελ εμέιημε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Μέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ έξγσλ θαη ηδηαίηεξα
ηελ αμηνιφγεζή ηνπο αλακέλεηαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Δπηπιένλ, αμηνινγείηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ εθάζηνηε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απφ
άιινπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ελψ πξνηείλνληαη θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο
κπνξνχλ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) λα απνθνκίζνπλ νθέιε απφ ηε
ρξήζε ηνπ.

Σππνινγία ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζηε κειέηε
Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηε κειέηε κπνξνχλ λα
δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
I. πζηήκαηα κε έκθαζε ζηε θαηαγξαθή θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν θνξέα, ηα νπνία ρξεηάδνληαη ελδηάκεζν ινγηζκηθφ γηα ηελ άληιεζε
δεδνκέλσλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε άιια ζπζηήκαηα.
Υξεζηκνπνηνχλ θιεηζηά πξφηππα δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ, δηαδηθαζίεο
ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ε παξέκβαζε ζηνλ θψδηθα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο απαηηεί
ηελ πιεξσκή θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο. πλεπψο, ε ζπκκεηνρή
ησλ πνιηηψλ ζηελ δηαδηθαζία νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ ή ζηελ παξνρή ηεο ίδηαο ηεο
ππεξεζίαο είλαη δχζθνιε.
II. πζηήκαηα κε έκθαζε ζηελ θαηαγξαθή θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν θνξέα (πρ. Γήκνο), ηα νπνία δηαζέηνπλ ηερληθέο απηφκαηεο απνζηνιήο
δεδνκέλσλ ή επηθνηλσλίαο κε άιια ζπζηήκαηα.
Υξεζηκνπνηνχλ δηεζλή πξφηππα δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ, δηαδηθαζίεο
ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ε παξέκβαζε ζηνλ θψδηθα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο απαηηεί
ηελ πιεξσκή θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ ζηελ δηαδηθαζία νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ ή ζηελ παξνρή ηεο ίδηαο ηεο
ππεξεζίαο παξακέλεη δχζθνιε.
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III. πζηήκαηα κε έκθαζε ζηελ θαηαγξαθή θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ
νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη θνξέα, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηερληθέο απηφκαηεο απνζηνιήο
δεδνκέλσλ ή επηθνηλσλίαο κε άιια ζπζηήκαηα θαη δπλαηφηεηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε
νπνηαδήπνηε ζχζηεκα ζε επίπεδν πεξηερνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Υξεζηκνπνηνχλ κφλν αλνηθηά δηεζλή πξφηππα δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ,
δηαδηθαζίεο ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ε παξέκβαζε ζηνλ θψδηθα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο
ηνπο κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηνλδήπνηε θαζψο ε άδεηα δηάζεζήο ηνπο είλαη αλνηθηή. Ζ
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ δηαδηθαζία νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη δπλεηηθά πην
ξεαιηζηηθή αθνχ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα πξψηα δίθηπα ησλ
αλζξψπσλ γχξσ ηνπο.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζνχλ ζηηο κειέηεο πεξίπησζεο
πξνθχπηεη ε παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε.
ηελ πξψηε ελφηεηα αλήθνπλ ην Κηεκαηνιφγην, ην
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ην
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ Πεξηθεξεηψλ.

Οινθιεξσκέλν
Οινθιεξσκέλν

ηε δεχηεξε ελφηεηα εληάζζνληαη ην TAXISnet, ην Δζληθφ Γεκνηνιφγην, eΠνιενδνκία, e-ΚΔΠ
ηελ ηξίηε ελφηεηα εληνπίδνπκε ην Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ ΟΣΑ
Ζ ηππνινγία απηή είλαη ζεκαληηθή γηαηί κπνξεί λα πξντδεάζεη γηα ηνπο πφξνπο
πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ ιεηηνπξγηθή επηθνηλσλία κε ηα ζπζηήκαηα απηά, ηφζν απφ
θεληξηθνχο φζν θαη άιινπο θνξείο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηάζνπλ ππεξεζίεο πάλσ
ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ.
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Β.

ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΚΔΓΚΔ

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ

Σν Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ ΟΣΑ γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζην πνιίηε θαη
ζηηο επηρεηξήζεηο αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κέζσ
ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη
ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο ΟΣΑ. Πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθέο θαη ηειεθσληθέο
ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε (22 επηπέδνπ 1, 14 επηπέδνπ 2, 21 επηπέδνπ 3 θαη 6
επηπέδνπ 4) θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φινπο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ππεξεζηψλ ηεο
πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε 16 θνξείο.
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
- δεκηνπξγία ελφο πξφηππνπ Γηθηπαθνχ Σφπνπ γηα ην Γήκν
- κνληεινπνίεζε Γηαδηθαζηψλ θαη Γηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ
- αλάπηπμε Πιαηθφξκαο Τπεξεζηψλ κε ηερλνινγίεο αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ
θαη απεπζχλεηαη:
- ζε 16 επηιεγκέλνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
- ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΔΓΚΔ)
- θαη δπλεηηθά ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, ζηνπο Πνιίηεο θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο
Οη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ απηνκαηνπνηεζεί θαη ςεθηνπνηεζεί πεξηιακβάλνπλ,
κεηαμχ άιισλ, ηελ πιεξσκή δεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη έθδνζε ζρεηηθψλ
εγγξάθσλ, ηελ εγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ζηα δεκνηηθά κεηξψα, ηελ
έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ απφ ηα δεκνηηθά
κεηξψα, ηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ & ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γηα
πνιενδνκηθά ζέκαηα, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπγθνηλσληψλ θαη νδηθνχ δηθηχνπ θαζψο
θαη ππεξεζηψλ πεξηβάιινληνο - θσηηζκνχ - θαζαξηφηεηαο – αλαθχθισζεο, ππεξεζηψλ
πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη πνιιέο αθφκα πνπ βξίζθνληαη αλαιπηηθά ζην
http://lgaf.kedke.gr/engine/index.php?op=modload&modname=Downloads&action=dow
nloadsviewfile&ctn=124&language=el.
Σν έξγν απηφ θαίλεηαη πσο έρεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα: αθελφο, ηελ
ζπζηεκαηηθή κνληεινπνίεζε Γηαδηθαζηψλ θαη Γηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ κέζα απφ ηελ
πεξηγξαθή ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (process discovery) πνπ εθηειεί έλαο Γήκνο
θαηά ηελ παξαγσγή εγγξάθσλ θαη άιισλ πξάμεσλ (ππεξεζηψλ, φπσο ε νξγάλσζε ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ή έξγνπ, φπσο ε ζπγθνκηδή
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ απφ κηα ππφ θαηαζθεπή θαηνηθία), ηθαλνπνηψληαο ζρεηηθά αηηήκαηα
ησλ πνιηηψλ. Αθεηέξνπ, ηελ ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ κε ηε
κνξθή βεκάησλ θαη ηε ζχλδεζε δηαδηθαζηψλ κε ην «παξαγφκελν απνηέιεζκα» (έγγξαθα
ή ππεξεζίεο – έξγν) θαη κε ηηο απαξαίηεηεο «πξνυπνζέζεηο - δηθαηνινγεηηθά» γηα ηελ
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εθηέιεζε κηαο δηαδηθαζίαο (έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ελφο άιινπ
εγγξάθνπ, ζρεηηθέο πξάμεηο θιπ.).
Σν Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ ΟΣΑ έρεη παξφκνηα απνζηνιή κε ηελ Δζληθή
Πχιε ermis παξέρνληαο αξθεηέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Σν
ζχλνιν ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ρσξίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο,
αλάινγα κε ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζήο ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ: ππεξεζίεο κε
ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηεκάησλ θαη ππεξεζίεο κε πιήξε ειεθηξνληθή δηεθπεξαίσζε.
Οη αθφινπζεο ελδεηθηηθέο ππεξεζίεο, πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο εγγεγξακκέλνπο
ρξήζηεο, παξέρνληαη ειεθηξνληθά απφ ηελ Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ermis:
Υνξήγεζε αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο πξάμεο γάκνπ (Δηδηθφ Λεμηαξρείν)
Υνξήγεζε βεβαίσζεο γέλλεζεο (Δζληθφ Γεκνηνιφγην)
Βεβαίσζε θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ ΔΛΓΑ ζηνπο παξαγσγνχο
Δίλαη θαλεξφ φηη 3 έξγα δειαδή ην Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ ΟΣΑ, ε
Δζληθή Πχιε ermis, θαη ην eKEΠ απνηεινχλ έλαλ ρψξν κε παξφκνηνπο ζηφρνπο θαη
αλάγθεο: ηελ χπαξμε απινπνηεκέλσλ, κνληεινπνηεκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ γηα
ππεξεζίεο κεηαμχ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο.
ην πιαίζην απηφ θαη βάζεη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο απν ηελ ΣΑ πξέπεη λα ζεκειηψλεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ επηινγψλ ησλ παξαπάλσ έξγσλ.
Ο απαηηνχκελνο θαη αλακελφκελνο εμνξζνινγηζκφο ζηελ ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ
ΔΠΑ θαιεί φινπο ηνπο θνξείο πνπ ζρεδηάδνπλ θεληξηθά λα ζρεδηάζνπλ θαη λα
ζεκειηψζνπλ ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ επηινγψλ
ησλ έξγσλ πνπ πξνηείλνπλ. Ζ ΚΔΓΚΔ κε ην Δληαίν Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ ζέηεη κηα
νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, δηακνξθψλνληαο ηηο βαζηθέο επηινγέο
γηα ηα έξγα πνπ ζα πξνθξηζνχλ ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν.
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Γ. ΟΗ ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΩΖ
Η. TAXISnet
Τπεξεζία γηα ηελ ειεθηξνληθή δηεπζέηεζε
ππνρξεώζεσλ πνιηηώλ θαη επηρεηξήζεσλ

ησλ

θνξνινγηθώλ

Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Σν TAXISnet παξέρεη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηε
δπλαηφηεηα λα δηεπζεηνχλ ηηο εθθξεκφηεηέο ηνπο κε ηηο ΓΟΤ κέζσ δηαδηθπηαθψλ
εθαξκνγψλ1.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην TAXISnet παξέρεη έλα πιήζνο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο
πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε2.
Γηα ηνπο πνιίηεο:
 Τπνβνιή δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
 Τπνβνιή δήισζεο Φ.Π.Α. θαη V.I.E.S. (αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα
ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ-παξαδφζεσλ)
 Γήισζε, απνζηνιή ηξνπνπνηήζεσλ θαη πιεξνθφξεζε γηα ηα ζηνηρεία ησλ
επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη δηθχθισλ
 Τπνινγηζκφο ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ελφο αθηλήηνπ
 Τπνινγηζκφο θφξνπ κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο
 Δλεκέξσζε εθθαζάξηζεο
 TAXISphone πνπ επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα ιακβάλνπλ έγθπξε θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα κέζσ πηζηνπνηεκέλσλ θνξέσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζνληαη
 Δθηχπσζε ησλ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ εληχπσλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο κε
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
 Έθδνζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο
Γηα ηηο επηρεηξήζεηο (πξφζζεηεο ππεξεζίεο):
 Έιεγρνο εγθπξφηεηαο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ
 Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο ηηκνινγίνπ πειαηψλ-πξνκεζεπηψλ
 Τπνινγηζκφο πεξαίσζεο αλέιεγθησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ
 Ζιεθηξνληθή ππεξεζία δηακεηαθφκηζεο (ICISnet)
Γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε:
 Έιεγρνο εγθπξφηεηαο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ
 TAXISphone πνπ επηηξέπεη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ
Γεκφζηνπ Σνκέα λα απνθηήζνπλ έγθπξε θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη
εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε απηέο πνιηηψλ.
 Τπνινγηζκφο αληηθεηκεληθήο αμίαο αθηλήηνπ
 Πιεξνθφξεζε γηα ηελ εζληθή θνξνινγία πνπ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ εηζαγσγή
ησλ εκπνξεπκάησλ ζηε ρψξα (ICISnet)
 Δθηχπσζε ησλ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελσλ εληχπσλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο κε
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
 Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο ηηκνινγίσλ πειαηψλ-πξνκεζεπηψλ.
1
2

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=725
http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/main_online.html
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Τπεύζπλνη θνξείο
Ο ππεχζπλνο θνξέαο ηνπ έξγνπ είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.
Δμέιημε ηνπ έξγνπ
Σν TAXISnet αλαπηχρζεθε σο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο εμππεξέηεζεο ησλ
θνξνινγνχκελσλ κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζην δηαδίθηπν, θαηφπηλ ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ TAXIS πνπ είρε σο ζηφρν ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηε κεραλνγξάθεζε
ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ησλ Γ.Ο.Τ.
Αξρηθά ην TAXISnet παξείρε ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ ππνβνιή δειψζεσλ Φ.Π.Α.
θαη δειψζεσλ εηζνδήκαηνο. ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ ζηαδηαθά θαη νη ππφινηπεο
πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο, ελψ ζεκαληηθφ νξφζεκν απνηειεί ε δπλαηφηεηα ησλ
ρξεζηψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ειεθηξνληθά ηηο πιεξσκέο ηνπο πξνο ηελ εθνξία κέζσ ησλ
ππεξεζηψλ e-banking ησλ ηξαπεδψλ ηνπο.
Αμίδεη ηέινο λα αλαθεξζεί φηη, παξά ηα νθέιε πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ
ελνπνίεζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ, ην TAXISnet δελ είλαη απηφκαηα ζπλδεδεκέλν κε ην
TAXIS. Οη εθνξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ TAXIS, ζην νπνίν εηζάγνληαη ηα
δεδνκέλα ησλ ρεηξφγξαθσλ δειψζεσλ θαη ζηελ νπνία γίλεηαη ε αλάθηεζε ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ TAXISnet κέζσ off-line δηαδηθαζηψλ θαη πζηέξεζε ελεκέξσζεο3.
ηαηηζηηθά Υξήζεο
Δλδεηθηηθά ζηαηηζηηθά ρξήζεο ηνπ TAXISnet έρνπλ σο αθνινχζσο:
- To 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξνινγνπκέλσλ (πεξίπνπ 5,5 εθ.) ππνβάιιεη
ειεθηξνληθά ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο
- Σν 30% ησλ ππφρξεσλ ζε ππνβνιή δειψζεσλ Φ.Π.Α. (πεξίπνπ 1 εθ.) ππνβάιιεη
ειεθηξνληθά ηηο δειψζεηο Φ.Π.Α.
Αμηνιόγεζε
Σν TAXISnet έρεη επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε, αιιά παξνπζηάδεη θαη αδπλακίεο.
Σα ζεκαληηθφηεξα νθέιε είλαη:
- Ζ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θαη εθθαζάξηζεο
- Ζ κείσζε ηνπ φγθνπ θαη ηνπ θφζηνπο δηαλνκήο ησλ ρεηξφγξαθσλ εγγξάθσλ
- Ζ ζπλερήο δηαδηθηπαθή δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ
- Ζ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο, θαζψο θαη ησλ ιαζψλ θαηαρψξηζεο
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αδπλακίεο ηνπ έξγνπ απνηεινχλ:
- Ζ κε ελνπνίεζε ησλ TAXIS θαη TAXISnet
- Ζ κε πξαγκαηνπνίεζε αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ Γ.Ο.Τ.
- Ζ έιιεηςε νξηδφληηαο νινθιήξσζεο κε άιινπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
- Bottle-necks θαηά ηηο ηειεπηαίεο ψξεο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ
- Ζ αλεπαξθήο νξγάλσζε ηνπ help desk ησλ ρξεζηψλ
- Ζ αλεπαξθήο on-line βνήζεηα ησλ εθαξκνγψλ, θαζψο θαη ε έιιεηςε κηαο
εηθνληθήο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο πνπ ζα εμνηθείσλε ηνπο ρξήζηεο κε ην
πεξηβάιινλ

3

http://www.iris-europe.eu/spip.php?article3490

10

ΗΗ. Δζληθό Γεκνηνιόγην
Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Δζληθνύ Γεκνηνινγίνπ
Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Σν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ (ΟΠΔΓ)
απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε
ηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ δεκνηνινγίσλ ησλ Ο.Σ.Α. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην Δζληθφ Γεκνηνιφγην ζπγθξνηείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ ησλ
Διιήλσλ πνιηηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα επηκέξνπο δεκνηνιφγηα ησλ Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ ηεο ρψξαο4.
Οη ζηφρνη ηνπ ΟΠΔΓ είλαη:
ε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε
ηνπο ΟΣΑ
ε βειηίσζε παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία δεκνηνινγίνπ
ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ απινπνίεζε ησλ
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ησλ
δηάθνξσλ θνξέσλ
ε δηακφξθσζε ησλ φξσλ «δηαθάλεηαο» θαη «απμεκέλεο πξφζβαζεο»
ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ πνιίηε
Απνηειείηαη απν κηα θεληξηθή βάζε θαη ελδηάκεζν ινγηζκηθφ κε ην νπνίν κηινχλ ηα
ζπζηήκαηα (ηνπηθά δεκνηνιφγηα) ησλ Γήκσλ θαη κηα εθδνρή ζε web εθαξκνγή γηα
φζνπο Γήκνπο δελ έρνπλ θάπνην ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο. Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη κέζα
απν έλα θεληξηθφ web service, ελψ ηεξνχληαη θαη 22 ιίζηεο ιεμηθψλ (νηθηζκφο,
εζληθφηεηεο θ.ν.θ.) θαη θαλφλσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ
θαηαρσξήζεσλ ζην θεληξηθφ ζχζηεκα.
Τπεύζπλνη θνξείο
Ο ππεχζπλνο θνξέαο γηα ην έξγν είλαη ε Γηεχζπλζε Αζηηθήο θαη Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΤΠΔΓΓΑ).
Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θέξεηαη ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο
Α.Δ.
Δμέιημε ηνπ έξγνπ
Σν ΟΠΔΓ απνηειείηε απφ ηξία ππνέξγα ηα νπνία έρνπλ νινθιεξσζεί:
1. Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο &
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ πιεξνθνξηψλ- Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ θαη
πξνκήζεηα αδεηψλ ρξήζεο – Παξνρή ππεξεζηψλ έληαμεο νινθιεξσκέλνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εζληθνχ δεκνηνινγίνπ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία –
Παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο
2. Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε εθαξκνγήο δηαζχλδεζεο ινγηζκηθνχ ΟΣΑ κε ηελ
θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ
3. Παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνχινπ ηερληθήο ππνζηήξημεο
4

http://www.ypes.gr/ethDhmotologio/egiklios7_06.doc
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ηαηηζηηθά ρξήζεο
182 Γήκνη θαη 3.300.000 πνιίηεο είλαη ζήκεξα (Ηνχληνο 2009) ζην ΟΠ Γεκνηνινγίνπ,
ελψ ην eΚΔΠ έρεη 900.000 αηηήκαηα ζε εηήζηα βάζε γηα πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο.

ΗΗΗ. ΤΕΔΤΞΗ
ύλδεζε Φνξέσλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο κε Δπξπδσληθά Γίθηπα
Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Σν ΤΕΔΤΞΗ παξέρεη ηειεπηθνηλσληαθέο θαη ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο
ζπλδένληαο φινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο κε επξπδσληθά δίθηπα. Απεπζχλεηαη ζε θνξείο, νη αλάγθεο ησλ νπνίσλ
δελ πεξηνξίδνληαη ζε απιέο ηειεθσληθέο ζπλδέζεηο, αιιά πεξηιακβάλνπλ πξνεγκέλεο
ππεξεζίεο θσλήο, δεδνκέλσλ θαη εηθφλαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, παξέρεη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο: πξνεγκέλεο
ππεξεζίεο ηειεθσλίαο, ηειενκνηνηππίαο, θιήζεηο απφ θαη πξνο ζηαζεξά/θηλεηά
ηειέθσλα, θαζψο θαη ηειεθσλία εμσηεξηθνχ, πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε φιεο ηηο
παξειθφκελεο ππεξεζίεο, ηειεδηάζθεςε, ηειεθπαίδεπζε, ππεξεζίεο απνκαθξπζκέλεο
πξφζβαζεο, θαη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ5.
Οη ζηφρνη πνπ επηδηψθνληαη κε ην έξγν είλαη6:
 Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε)
 Ζ απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξέσλ
ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα.
 Ζ εθκεηάιιεπζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε απνθπγή επηθαιχςεσλ
- επαλαιήςεσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη δηθηπαθέο εγθαηαζηάζεηο.
 Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ δεδνκέλσλ ησλ θνξέσλ
 Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θνξέσλ κε ηαπηφρξνλε
αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη αζθάιεηαο δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ
 Ζ ελνπνηεκέλε αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ πξνο ηνλ πνιίηε ππεξεζηψλ
βειηηψλνληαο ηελ εμππεξέηεζή ηνπ
 Ζ κείσζε ηνπ "ςεθηαθνχ ράζκαηνο" ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο.
Τπεύζπλνη θνξείο
Ο ππεχζπλνο θνξέαο ηνπ έξγνπ είλαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΤΠΔΓΓΑ). Τπεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ είλαη ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ.
Δμέιημε ηνπ έξγνπ
Μέρξη ζήκεξα, έρεη γίλεη ζχκβαζε γηα φια ηα ππνέξγα ηνπ ΤΕΔΤΞΗ:

5

http://www.infosoc.gr/infosoc/elGR/epktp/Parakoloythish_ajiologish/EthsiaEktheshEkteleshs/Ethsiesektheseis/kales_praktikes/syzeuksis.ht
m
6
http://www.nah.gr/prefecture/technology/syzeuxis.html
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1. Τπνέξγν 1 (ΑΣΣΗΚΖ-1): Νεζίδα 1 (Σα ππνπξγεία, νη γεληθέο γξακκαηείεο, νη
δηαρεηξηζηηθέο αξρέο θαη ηα ζηξαηνινγηθά γξαθεία – ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ
πεξηθέξεηα Αηηηθήο).
2. Τπνέξγν 2 (ΑΣΣΗΚΖ-2): Νεζίδα 2 (Ζ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, νη θνξείο ηεο Α’ θαη Β’
βαζκίδαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα ΚΔΠ ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, θαζψο θαη ηα
λνζνθνκεία θαη θέληξα πγείαο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο)
3. Τπνέξγν 3 (Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ): Νεζίδα 3 (Οη θνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ
θαηεγνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε λνκαξρία Θεζζαινλίθεο).
4. Τπνέξγν 4 (ΚΡΖΣΖ): Νεζίδα 4 (Οη θνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ
βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο).
5. Τπνέξγν 5 (Β. ΔΛΛΑΓΑ): Νεζίδα 5 (Οη θνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ
βξίζθνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (πιελ θνξέσλ λνκαξρίαο Θεζζαινλίθεο), Βνξείνπ Αηγαίνπ,
Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο).
6. Τπνέξγν 6 (Ν. ΔΛΛΑΓΑ): Νεζίδα 6 (Οη θνξείο θαη ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηψλ πνπ
βξίζθνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ,
θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ).
7. Τπνέξγν 7: Γίθηπν θνξκνχ.
8. Τπνέξγν 8: Γηαρείξηζε ηεο θαηάξηηζεο.
9. Τπνέξγν 9: Τπεξεζία PKI (ππνδνκή δεκνζίνπ θιεηδηνχ).

IV. Κηεκαηνιόγην – Πιαηθόξκα GIS
Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Σν Κηεκαηνιφγην είλαη ε γεληθή, εληαία, ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθψο ελεκεξσκέλε
θαηαγξαθή ηεο θηεκαηηθήο πεξηνπζίαο. Πεξηιακβάλεη ηε γεσκεηξηθή πεξηγξαθή θαη ην
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θάζε γεσηεκαρίνπ7.
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην είλαη έλα εληαίν ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ λνκηθψλ,
ηερληθψλ θαη άιισλ πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ησλ αθηλήησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ επί
απηψλ, νη νπνίεο πιεξνθνξίεο ηεξνχληαη κε ηελ επζχλε θαη ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ.
θνπφο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ θαη απηνκαηνπνηεκέλνπ
αξρείνπ αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο, φια ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ έρνπλ απνδεηθηηθφ
ραξαθηήξα8.
πγθεθξηκέλα ε πιαηθφξκα GIS ηνπ Κηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ
θαηαθφξπθε απεηθφληζε ησλ γεσηεκαρίσλ, απνζεθεχεη ηελ πιεξνθφξεζε ςεθηαθά θαη
δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαρζεί ε ζρεηηθή πιεξνθνξία ηφζν ζε κνξθή εηθφλαο φζν θαη ζε
κνξθή θεηκέλνπ.
Τπεύζπλνη θνξείο

7

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B
F%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
8
http://www.ktimatologio.gr/site/index.php?module=content&cid=002002001
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Τπεχζπλνη θνξείο γηα ην έξγν ήηαλ ν Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγίνπ θαη
Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (ΟΚΥΔ) πνπ ππάγεηαη ζην ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ε ειεγρφκελε
απφ ην Γεκφζην εηαηξεία Κηεκαηνιφγην Α.Δ.
Αμηνιόγεζε
Σν έξγν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζαλ γεσγξαθηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο θαη λα
απνηειέζεη έλα ρξήζηκν ππφβαζξν γηα ηνπο δήκνπο θαη ην ΤΠΔΥΩΓΔ πξνθεηκέλνπ λα
θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ρσξνζεηήζεηο κε αθξίβεηα.

V.
Οινθιεξσκέλν
Απηνδηνηθήζεσλ

Πιεξνθνξηαθό

ύζηεκα

Ννκαξρηαθώλ

Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Σα Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ
(ΟΠΝΑ) δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ ησλ Ννκαξρηψλ ηεο ρψξαο. Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη κέζσ ησλ
Ο.Π..Ν.Α. θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηψλ πνπ εθηεινχληαη
ζηηο Ννκαξρίεο9. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαιχπηνληαη νη εμήο δηεπζχλζεηο: Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ, Πξσηνθφιινπ, Σερληθψλ Έξγσλ, Πξνγξακκαηηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ,
Βηνκεραλίαο, Οξπθηνχ Πινχηνπ, Δκπνξίνπ, Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, Μεηαθνξψλ, Τγείαο,
θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο.
Τπεύζπλνη θνξείο
Με πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία κε ην ΤΠΔΓΓΑ, ε ΚηΠ ΑΔ αλέιαβε ηελ
πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη είλαη ν ηειηθφο δηθαηνχρνο κε θνξείο ιεηηνπξγίαο ηηο
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ηα αληίζηνηρα ππνπξγεία, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα
ηελ άζθεζε πνιηηηθήο ζηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ησλ
δξάζεσλ παξέκβαζεο10.

VI. e – Πνιενδνκία
Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Ζ Ζιεθηξνληθή Πνιενδνκία (e-Πνιεδνκία) αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηηο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο. θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε
ελζσκάησζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηνπο δηνηθεηηθνχο
κεραληζκνχο ησλ πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σα άκεζα νθέιε πνπ πξνζδνθψληαη απφ

9

http://www.digitalachaia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=53:2009-03-2417-50-22&catid=27:2009-03-23-14-45-18&Itemid=57
10
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Εαθχλζνπ (Ννέκβξηνο 2007), Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά
πζηήκαηα Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, Παξνπζίαζε

14

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε
θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ πνιενδνκηθψλ ππεξεζίσλ11.
Ζ e-Πνιεδνκία απνηειείηαη απφ ηξία έξγα:
- Σν πξψην έξγν ηηηινθνξείηαη «Ζιεθηξνληθή Πνιενδνκία: χζηεκα
Ζιεθηξνληθήο Παξαθνινχζεζεο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Πιεξνθνξηψλ θαη ησλ Δξγαζηψλ
ησλ Πνιενδνκηθψλ Τπεξεζηψλ». Σν έξγν έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ ειεθηξνληθή
παξαθνινχζεζε ηνπ θαθέινπ αδεηψλ κε ειεθηξνληθή ρξέσζε θαη παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα αθελφο ζηνλ πνιίηε λα παξαθνινπζεί ειεθηξνληθά ηελ πνξεία ηεο
νηθνδνκηθήο ηνπ άδεηαο θαη αθεηέξνπ ζηνπο θεληξηθνχο θνξείο λα παξαθνινπζνχλ
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα (π.ρ. φγθνο νηθνδνκήο, θφξνη πνπ εηζπξάρζεθαλ απφ ηηο
νηθνδνκέο).
- Σν δεχηεξν έξγν ηηηινθνξείηαη «Ζιεθηξνληθή Πνιενδνκία: Πνιενδνκηθή
Ννκνζεζία & χζηεκα Πνιενδνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ Πνιίηε» θαη είλαη πηινηηθφ
έξγν γηα νξηζκέλεο πνιενδνκίεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή GIS θαη ηελ ειεθηξνληθή
ελζσκάησζε ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: α)
ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνλ πνιίηε, ν νπνίνο κπνξεί λα αλαδεηήζεη ειεθηξνληθά ην
νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη λα ηνπ παξνπζηάζεη ηελ ηζρχνπζα
πνιενδνκηθή λνκνζεζία12 θαη β) ηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα
εγθαηαζηαζνχλ ζηηο πνιενδνκίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή
πνιενδνκηθψλ κειεηψλ πνπ παξαδίδνληαη ςεθηαθά ζην ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ησλ ζρεηηθψλ
απνθάζεσλ ηνπ λνκάξρε ή ησλ πεξηθεξεηψλ. ηφρνο ηνπ πηινηηθνχ απηνχ έξγνπ είλαη λα
βγάιεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζε φιε ηελ Διιάδα.
-Σν 3ν έξγν ηηηινθνξείηαη «Ζιεθηξνληθή Πνιενδνκία: Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα
πιεξνθνξηψλ γηα ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο Υψξαο» θαη είλαη ε θαηάιεμε
φισλ ησλ εθαξκνγψλ ζε επίπεδν ρψξαο θαη αθνξά φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.
Αθνξά ηε ζπιινγή θαη νκνγελνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ νη Πνιενδνκίεο θαη ην
ΤΠΔΥΩΓΔ απφ πιεπξάο πνιενδνκηθψλ δπλαηνηήησλ, φπσο γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα,
κειέηεο επέθηαζεο πφιεσλ, θαη ΦΔΚ πνπ δεκνζηεχνληαη θαη πξνζδηνξίδνπλ έλα ζαθή
γεσγξαθηθφ ρψξν.
Τπεύζπλνη θνξείο
Απνδέθηεο ηνπ έξγνπ είλαη ην ΤΠΔΓΓΑ θαη ην ΤΠΔΥΩΓΔ, ελψ ππεχζπλνη
θνξείο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ είλαη ην ΤΠΔΓΓΑ ζην νπνίν ππάγνληαη δηνηθεηηθά
νη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο θαζψο θαη ην ΤΠΔΥΩΓΔ πνπ παξάγεη ηελ πνιενδνκηθή
λνκνζεζία. Σέινο ππεχζπλνη θνξείο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ είλαη:
-ην 1ν έξγν, πεληακειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο ηνπ
ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηεο ΚηΠ ΑΔ
-ην 2ν έξγν, πεληακειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο ηνπ
ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ηεο ΚηΠ ΑΔ
11

http://www.gspa.gr/%288812207889026291%29/eCportal.asp?id=1234&nt=18&pID=261&p2ID
=1228&lang=1&lang=1&lang=1
12
Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ν πνιίηεο λα βιέπεη ελεκεξσκέλεο πνιενδνκηθέο πιεξνθνξίεο
πξνβιέπεηαη φηη ην ζχζηεκα ζα ελεκεξψλεηαη άκεζα κε ηηο δεκνζηνπνηήζεηο ησλ ΦΔΚ
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-ην 3ν έξγν, πεληακειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ εθπξνζψπνπο ηνπ
ΤΠΔΥΩΓΔ, ηεο ΚηΠ ΑΔ, ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνπ ΤΠΔΓΓΑ.
Δμέιημε ηνπ έξγνπ
Σν πξψην έξγν έρεη νινθιεξσζεί θαη είλαη ζε ιεηηνπξγία ζην 90% πεξίπνπ ησλ
Πνιενδνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ελψ ην δεχηεξν έρεη νινθιεξσζεί θαη βξίζθεηαη ζηε θάζε
παξαιαβήο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ην δεχηεξν έξγν απνηεινχλ ηε βάζε
γηα ην ηξίην, πνπ απνηειεί ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο πνιενδνκίαο παλειιαδηθά.
Σν ηξίην έξγν βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο έλαξμεο, ηεο ζπιινγήο θαη νκνγελνπνίεζεο ησλ
πνιενδνκηθψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα,
κειέηεο επεθηάζεηο πφιεσλ) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη ησλ Πνιενδνκηψλ.
Αμηνιόγεζε
Ζ ειεθηξνληθή πνιενδνκία πξνζθέξεη πνιιαπιά νθέιε ζηνπο πνιίηεο, ηηο
Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ζην ΤΠΔΥΩΓΔ κε ζαθή κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο.
Παξά ηα νθέιε, φκσο, αληηκεησπίδεη θαη θάπνηεο αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη
λα επηιπζνχλ.
ρεηηθά κε ην πξψην έξγν, ππάξρεη θελφ ηππνπνίεζεο ελφο αξηζκνχ εγγξάθσλ.
Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε απηή έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηνλ
αλάδνρν θαη ζεσξείηαη φηη κπνξνχλ λα επηιπζνχλ εχθνια.
Σα πεξηζζφηεξα θαη νπζηαζηηθφηεξα ζέκαηα πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο
παξαηεξνχληαη ζην δεχηεξν έξγν. Πξψηνλ, ην ΤΠΔΥΩΓΔ δηαθσλεί κε ηελ δηνηθεηηθή
ηεξάξρεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ θαη θξίλεη φηη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε
γεσγξαθηθή ηεξάξρεζε, δειαδή ην κνληέιν λα ηεξαξρείηαη κε βάζε ηε γεσγξαθηθή
ηνπνζέηεζε κηαο νληφηεηαο θαη ηεο αληίζηνηρεο λνκνζεζίαο ζηελ νπνία ππφθεηηαη.
Γεχηεξνλ, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί πνηνο ζα εηζαγάγεη ηηο λέεο λνκνινγίεο ζηελ
ειεθηξνληθή πνιεδνκία θαη κάιηζηα κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε θαη
επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ησλ εθαξκνγψλ. Καη ηξίηνλ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί
φηη φιεο νη πνιενδνκηθέο κεηξήζεηο πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα είλαη αθξηβείο κε ζαθή
αλαθνξά ζηε εκεξνκελία κέηξεζεο θαη ζην βαζκφ αθξίβεηαο.
Σέινο, ζην ηξίην έξγν, εληνπίδνληαη δχν πξνβιήκαηα. Πξψηνλ, θξίλεηαη φηη ε
εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζα είλαη πνιχ δχζθνιε, θαζψο δελ είλαη θαηαγγεγξακέλεο κε
ζαθήλεηα νη πεγέο άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Καη δεχηεξνλ, ππάξρεη δηρνγλσκία κεηαμχ
ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ δεκνζίνπ γηα ην θαηά πφζν είλαη επζχλε ηνπ πξψηνπ λα
ζπκπεξηιάβεη ζηελ θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο πνπ
αλήθνπλ ζε δήκνπο (θαη φρη ζε λνκαξρίεο, φπνπ αλήθεη ε πιεηνλφηεηα ησλ πνιενδνκηθψλ
ππεξεζηψλ).

VII. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Πεξηθεξεηώλ
Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Σν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Πεξηθεξεηψλ (ΟΠΠ) αθνξά ζηελ
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ζηελ άζθεζε ησλ
πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.
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Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο ζηηο πεξηθέξεηεο γηα ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
θαη ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πνιίηεο.
Φνξείο ιεηηνπξγίαο
Ο ππεχζπλνο θνξέαο γηα ην έξγν είλαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Απνθέληξσζεο (ΤΠΔΓΓΑ), ελψ ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ
Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ.
Δμέιημε ηνπ έξγνπ
Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηα εμήο ππνέξγα13:
1. δεκηνπξγία ππνδνκψλ
2. πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο
3. πξνκήζεηα παθέησλ ινγηζκηθνχ
4. δεκηνπξγία εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ
5. εθπφλεζε ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ
6. ππεξεζίεο δηθηπαθήο δηαζχλδεζεο
7. εθπαίδεπζε
8. ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο
Αμηνιόγεζε
Σν έξγν θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ αληηκεηψπηζε έλα πιήζνο δπζθνιηψλ
θαη θαζπζηεξήζεσλ πνπ νθείινληαη ζε14:
- εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ε κε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαξαίηεησλ
ηειεθσληθψλ γξακκψλ
- εζσηεξηθέο αδπλακίεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ έιιεηςε εηνηκφηεηαο γηα ηελ
αλάιεςε θαη ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ
- εγγελείο αδπλακίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ θαη ηε κεγάιε
ρσξνηαμηθή δηαζπνξά

VIII. e – ΚΔΠ
ΓΔΝΗΚΉ ΠΔΡΗΓΡΑΦΉ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (ΚΔΠ) απνηεινχλ ηνλ ελδηάκεζν ζηαζκφ
κεηαμχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ πνιίηε, θαζψο παξέρνπλ ζηνλ πνιίηε θαηφπηλ
αηηήζεσο ηνπ πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο θαη έλα επξχ θάζκα
δεκφζησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη εγγξάθσλ. Κχξηνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη ε θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο,
θαζψο θαη ε επίβιεςε θαη αμηνιφγεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ.
εκαληηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ είλαη ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ησλ
ΚΔΠ, ην e-ΚΔΠ, πνπ δηαηεξεί ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν, θαθέινπο αηηήζεσλ,
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη άιιεο ππεξεζίεο15.
13
14
15

http://www.thessalia.gov.gr/contents.asp?category=13&id=204
http://www.perifereies.gov.gr/contents.asp?id=44
http://www.iris-europe.eu/spip.php?article3657
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Τπεπζπλνη θνξείο
Σν ΤΠΔΓΓΑ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα ΚΔΠ ηνπ ππνπξγείνπ, είλαη ν
ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ελψ ε ΚηΠ ΑΔ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ.
Δμέιημε ηνπ έξγνπ
Ζ εμέιημε ηνπ έξγνπ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξία ζηάδηα:
- ην πξψην ζηάδην, ην ΤΠΔΓΓΑ πξαγξακκαηνπνίεζε έξεπλα γηα ηελ
επηηεπμηκφηεηα ηνπ έξγνπ ππνγξακκίδνληαο δχν ζεκεία: πξψηνλ, φηη νη πνιίηεο δελ είλαη
ππνρξεσκέλνη λα γλσξίδνπλ ηελ πνιχπινθε δνκή ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, θαη
δεχηεξνλ, φηη νη πνιίηεο πνπ δελ δηακέλνπλ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο ζα κπνξνχλ λα
θάλνπλ αίηεζε γηα φπνηα έγγξαθα ζέινπλ ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο. Ζ πηινηηθή
εθαξκνγή ησλ ΚΔΠ μεθίλεζε ην 1997, ελψ ε επίζεκε ιεηηνπξγία ηνπο μεθίλεζε ην 2002
ζε 14 θέληξα πνπ παξείραλ πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο.
- ην δεχηεξν ζηάδην, ηα ΚΔΠ εμειίρζεζαλ απφ απιά θέληξα πιεξνθφξεζεο ηνπ
πνιίηε ζε θέληξα πνπ παξείραλ έλα ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ δεκφζησλ εγγξάθσλ.
Δπηπιένλ, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα αηηνχληαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο ή ηεο ηεηξαςήθηαο ηειεθσληθήο γξακκήο. Παξάιιεια, επεηεχρζε ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηεο πιαηθφξκαο e-ΚΔΠ κε θάπνηεο απφ ηηο Γεκφζηεο ππεξεζίεο, ελψ
αλαβαζκίζηεθε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο παξέρνληαο πην ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ.
- ε ηξίηε θάζε, ηα ΚΔΠ εηζήγαγαλ ζε πηινηηθή θάζε δηάθνξεο ειεθηξνληθέο
πιεξσκέο (φπσο πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ειεθηξηζκνχ θαη ηειεθσλίαο, θαξηνθηλεηά θαη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) ζε 23 θέληξα παλειιαδηθά.
Αμηνιόγεζε
Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ΚΔΠ είλαη πνιχ ζεκαληηθά, θαζψο
πξνζθέξνπλ θηιηθέο “one-stop shopping” πξνο ηνλ πνιίηε ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ε
πιαηθφξκα e-ΚΔΠ δηεπθνιχλεη ην ξφιν ησλ ΚΔΠ, θαζψο ζπγθεληξψλεη πιεξνθφξεζε
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ θαη άιισλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ.
Απφ ηελ άιιε, ζεκαληηθφ κεηφλεθηεκα απνηειεί ε πνιχ πεξηνξηζκέλε
δηαδηθηπαθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιιεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.
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Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ
Σν θεθάιαην απηφ απνζθνπεί ζην λα παξνπζηάζεη ζπγθεληξσηηθά ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη λα πξνηείλεη ηξφπνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπο.

πκπεξάζκαηα
Σα ζπκπεξάζκαηα αμηνπνίεζεο ησλ έξγσλ παξνπζηάδνληαη κε βάζε ην
ζρεδηαζκφ ηνπο, ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε
άιινπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ηελ αληίιεςε ρξήζεο ησλ
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.

Βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ζρεδηαζκνύ: Γελ ππάξρεη κεζνδνινγία
ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ζχληαμε ησλ πξνδηαγξαθψλ. Οη
πξνδηαγξαθέο, θαηα θαλφλα, είλαη πνιχ γεληθέο, θιεηζηέο ζε ειάρηζηνπο ζπκκεηέρνληεο
θαη ρσξίο αλνηθηέο ηερληθέο επηινγέο. Οπζηαζηηθά, πξνδηαγξαθέο θαη πινπνίεζε γίλνληαη
απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη ηηο ηερλνινγηθέο επηινγέο πνπ εθείλε, ήδε, έρεη θάλεη ζην
επηρεηξεζηαθφ ηνπο κνληέιν. Δπηπιένλ, νη ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπλίζηαληαη,
νπζηαζηηθά, ζηελ απηνχζηα κεηαθνξά ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε έλα λέν κέζν
ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη δπλαηφηεηεο ή νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Οη ίδηεο νη
δηαδηθαζίεο ηεο ΓΓ αιιάδνπλ πνιχ αξγά θαη δελ πξνδηαγξάθεηαη νπζηαζηηθφο
αλαζρεδηαζκφο ηνπο, ν νπνίνο ζα επελδχεη ζηελ απιφηεηα θαη ηελ θηιηθφηεηα πξνο ηνλ
ρξήζηε.

Ζ ππνδνρή ησλ ζπζηεκάησλ είλαη εμαλαγθαζηηθή: Γελ αιιάδεη θάηη
ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο, θαζψο νη φπνηεο πξνζπάζεηεο αλαδηνξγάλσζεο
εζηηάδνπλ ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη φρη ζηνλ αλαζρεδηαζκφ
ησλ
δηαδηθαζηψλ
θαη
ζηηο
ππεξεζίεο
πνπ
ζα
παξαρζνχλ.
Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, φηαλ ηα ζπζηήκαηα θηάζνπλ ζε θαηάζηαζε δεκφζηαο
παξνρήο ππεξεζηψλ, λα πεξηνξίδνληαη ζε πνιχ βαζηθά νθέιε, φπσο: κείσζε ηεο νπξάο
γηα πνιχ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, ςεθηνπνίεζε δεδνκέλσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο
ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαιχηεξεο
επεμεξγαζίαο ηνπο.

Ζ δηαιεηηνπξγηθόηεηα είλαη πξνβιεκαηηθή: Ζ αληαιιαγή ζηνηρείσλ
εζσηεξηθά, αιιά θπξίσο εμσηεξηθά, γίλεηαη κε αληαιιαγή αξρείσλ. Ζ δεκηνπξγία web
services κε ππεξεζίεο φπσο ην δεκνηνιφγην, αζηπλνκηθέο ηαπηφηεηεο, αζθαιηζηηθά
ηακεία βξίζθεηαη ζε πξψτκν ζηάδην. Δπηπιένλ, ε ίδηα πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη ζε
εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα, δηαρσξηζκφο ν νπνίνο είλαη ηερλνινγηθά
μεπεξαζκέλνο θαη δεκηνπξγεί ηξνκαθηηθά πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο, ελεκέξσζεο,
αζθάιεηαο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ.

Αλάγθε γηα ππεξεζίεο πνπ αιιάδνπλ ηελ αληίιεςε ηεο ρξήζεο ησλ
δηαδηθηπαθώλ ηερλνινγηώλ: Πεηξακαηηζκφο θαη δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ
ιείπνπλ απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απειεπζεξψζνπλ δεδνκέλα θαη
ππεξεζίεο γηα κηα απνηειεζκαηηθφηεξε θαη θηιηθφηεξε πξνο ηνλ πνιίηε δεκφζηα
δηνίθεζε. ε θάζε δεκφζηα ππεξεζία κπνξνχλ λα πξνδηαγξαθνχλ επέιηθηεο δηαδηθαζίεο
κε παξαδείγκαηα απηφκαηεο ζπιινγήο ζηνηρείσλ.
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Αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ από άιινπο Γεκόζηνπο Φνξείο
Ζ αμηνπνίεζε, ππαξθηή ή δπλεηηθή, ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ
άιινπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έρεη σο εμήο:
TAXISnet: Ζ ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γίλεηαη κε
αληαιιαγή αξρείσλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιιεο
ππεξεζίεο (π.ρ. δεκνηνιφγην, αζηπλνκηθέο ηαπηφηεηεο, θαη αζθαιηζηηθά ηακεία), ε
Γ.Γ.Π.. πξαγκαηνπνηεί κειέηε γηα άκεζε πινπνίεζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (web
services) κε ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Σα web services ζα κπνξνχλ ζην κέιινλ
λα παξέρνπλ απηφκαηε πιεξνθφξεζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο.
Δζληθό Γεκνηνιόγην: Σν ΟΠΔΓ ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Οη ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα έξγν είλαη νη
εμήο16:
- Οη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΓΓΑ: Πέξαλ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηήξεζεο ηεο
θεληξηθήο βάζεο ηνπ Γεκνηνινγίνπ, πξνβιέπεηαη δηαζχλδεζε ηεο κε άιιεο
εθαξκνγέο ππφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ππνπξγείνπ, φπσο εθινγηθνί θαηάινγνη θαη
δηαβαηήξηα
- Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο: Γηαζχλδεζε ησλ πθηζηακέλσλ
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ Γεκνηνινγίνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε πξνζαξκνγψλ
ζην ινγηζκηθφ, ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ε θεληξηθή βάζε ηνπ Δζληθνχ
Γεκνηνινγίνπ
- Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ: Υξήζε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ
πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ θαη ηελ παξνρή
θαζνξηζκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο
- Άιια ππνπξγεία θαη θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο: Υξήζε δηαδηθηπαθψλ
εθαξκνγψλ γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ κε βάζεηο δεδνκέλσλ
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
ΤΕΔΤΞΗ: ην δίθηπν ΤΕΔΤΞΗ κεηέρνπλ πεξίπνπ 1.800 θνξείο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε 6 γεσγξαθηθέο λεζίδεο (Αηηηθή-1. Αηηηθή-2,
Ν. Θεζζαινλίθεο, Κξήηε, Β. Διιάδα, θαη Ν. Διιάδα) θαη δηαθξίλνληαη ζε 4 ηδεαηά
θιεηζηά δίθηπα (VPN) αλάινγα κε ην θνξέα ηνπο. Σα θιεηζηά δίθηπα είλαη ηα εμήο:
- Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, φπνπ ζπκκεηέρνπλ 60 θνξείο Κεληξηθήο θαη
Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, 958 θνξείο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαη 185
ΚΔΠ
- Τπνπξγείν Τγείαο, φπνπ ζπκκεηέρνπλ 474 λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο θαη ΠΔΤ
- Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, φπνπ ζπκκεηέρνπλ 29 δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ηνπ 3 νπ ΚΠ
θαη
- Τπνπξγείν Άκπλαο, φπνπ ζπκκεηέρνπλ 60 ζηξαηνινγηθά γξαθεία
16

http://www.gspa.gr/%289812151922132291%29/eCportal.asp?id=1231&nt=18&pID=261&p2ID=1228&la
ng=1&lang=1
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Κηεκαηνιόγην: Ζ Κηεκαηνιφγην Α.Δ. ελδηαθέξεηαη λα ππάξμεη
δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζε επφκελα βήκαηα, κε ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Καζψο, φκσο, ηα δεδνκέλα ηεο ηδηνθηεζίαο είλαη επαίζζεηα ζα πξέπεη, ζην κέιινλ, λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηξφπν πνπ λα πξνζηαηεχεηαη ν πνιίηεο.
e-Πνιενδνκία: ηελ παξνχζα θάζε ηνπ έξγνπ δελ έρεη επηηεπρζεί
δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιινπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αιιά είλαη εθηθηή θαζψο
ε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο πνιενδνκίαο είλαη παξακεηξηθή. Δμνπζηνδνηεκέλνη
ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην ζχζηεκα θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαθφξσλ ηχπσλ
επεμεξγαζίεο. Γηα παξάδεηγκα:
- Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα δεη ζπγθεληξσηηθά ηα έζνδά ηνπ απφ ηηο
νηθνδνκηθέο άδεηεο.
- Ζ ΓΔΖ κπνξεί λα δηαζηαπξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ
ειεθηξνδφηεζεο.
- Οπνηνδήπνηε άιινο θνξέαο πνπ ρξεηάδεηαη δεδνκέλα νηθνδνκηθήο άδεηαο κπνξεί
λα θάλεη ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πνιενδνκίαο, αληί λα δεηάεη πηζηνπνηεηηθά θαη
ηέινο
- ε επίπεδν νηθνδνκηθήο πνιηηηθήο, ε ειεθηξνληθή πνιενδνκία κπνξεί λα παξέρεη
ζηνηρεία γηα ηνλ εμαληιεκέλν ζπληειεζηή δφκεζεο (ι), ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη
ην πνζνζηφ ηνπ λνκνζεηεκέλνπ εκβαδνχ δφκεζεο ζε κηα πνιενδνκηθή ελφηεηα
πνπ έρεη φλησο εμαληιεζεί.
Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Πεξηθεξεηώλ: Ο ζρεδηαζκφο ηνπ
έξγνπ σο εληαίνπ γηα φιεο ηηο πεξηθέξεηεο επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζή ηνπ απφ ην
ΤΠΔΓΓΑ. Μηα απφ ηηο εθαξκνγέο απνηειεί ην πξφγξακκα Management Information
System (MIS), ην νπνίν επηηξέπεη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο εθαξκνγέο φισλ ησλ
πεξηθεξεηψλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζην Τπνπξγείν.
e-ΚΔΠ: Σα ΚΔΠ απφ ηε θχζε ηνπο πξαγκαηνπνηνχλ ζπλεξγαζία κε ηνπο
ππφινηπνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Καζψο, φκσο, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο
επηθνηλσλίαο ηνπο γίλεηαη κε αληαιιαγή εγγξάθσλ ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα
βειηίσζεο κέζσ ηεο νξηδφληηαο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πιαηθφξκαο e-ΚΔΠ κε άιια
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.

Πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε από ηνπο ΟΣΑ
Οη ΟΣΑ θαη νη πνιίηεο κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ
αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Κεληξηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Σνπηθή απηνδηνίθεζε θαη δεκφηεο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πνηνηηθή ελεκέξσζε
θαη ζηαηηζηηθά απφ ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα. Οη ππνδνκέο πνπ ππάξρνπλ ήδε, φπσο
ζρνιεία θαη δεκνηηθέο δνκέο απνηεινχλ ρψξνπο πνπ νη δεκφηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ
ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ θαζνδήγεζε εηδηθψλ, λα ζπδεηνχλ γηα απηέο,
θαη ελδερνκέλσο λα πξνηείλνπλ λέεο.
Πηζαλνί ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ
ηνπο ΟΣΑ είλαη νη εμήο:
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TAXISnet: Οη ΟΣΑ θαη ζπγθεθξηκέλα νη δήκνη κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηήζνπλ
θάπνηεο δηαδηθαζίεο ηνπο κέζσ ηνπ TAXISnet.
- Μπνξνχλ λα θαηαρσξνχληαη ειεθηξνληθά νη θιήζεηο ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο
θαη λα απνπιεξψλνληαη κέζσ TAXISnet.
- Κάζε δήκνο κπνξεί λα αληιήζεη ζηνηρεία απφ ην TAXISnet θαη λα θηηάμεη κηα
βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ δήκνπ, φπσο
ίδξπζε θαη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην κέζν εηζφδεκά ηνπο.
- Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Μεηξψνπ Αθηλήησλ, ηα δεκνηηθά ηέιε κπνξνχλ λα
εηζπξάηηνληαη καδί κε ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο αληί λα εηζπξάηηνληαη απφ ηε
ΓΔΖ, φπσο γίλεηαη ζήκεξα.
Καζψο ηα νθέιε, φκσο, είλαη ακθίδξνκα, νη δήκνη κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε
ρξήζε ηνπ TAXISnet θαη θαηά ζπλέπεηα λα απμήζνπλ ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
ηνπο παξέρνληαη. Απηφ κπνξνχλ λα ην πξαγκαηνπνηήζνπλ δηνξγαλψληαο ζεκηλάξηα
πνιηηψλ κε αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ TAXISnet ή θάλνληαο ρξήζε ησλ
δεκφζησλ ρψξσλ ηνπ δήκνπ (π.ρ. ζρνιηθψλ κνλάδσλ), φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα
θάλνπλ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ.
Δζληθό Γεκνηνιόγην: ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη
λα αληηθαηαζηαζνχλ νη
ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε κε ην Γεκνηνιφγην απφ ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία ησλ
Γεκφζησλ Φνξέσλ. πλεπψο, ην Γεκνηνιφγην θαη ην Λεμηαξρείν κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ηα βαζηθά έξγα γηα κηα δηαιεηηνπξγηθή θαξηέια ηνπ Πνιίηε, ε νπνία πξέπεη
λα γίλεη κέξνο φισλ ησλ Γήκσλ. Σν Γεκνηνιφγην, ην Λεμηαξρείν θαη ην Μεηξψν
Αξξέλσλ ζα κπνξνχζαλ, ζην κέιινλ, ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο ζθνπηά, λα
ελνπνηεζνχλ επηρεηξεζηαθά.
Κηεκαηνιόγην: Οη ΟΣΑ θαη νη Ννκαξρίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα
γεσγξαθηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πιαηθφξκα GIS, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ
ιηγφηεξεο αζάθεηεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηεο θηεκαηηθήο πεξηνπζίαο.
e-Πνιενδνκία: Οη ΟΣΑ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε
Ζιεθηξνληθή Πνιενδνκία πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ πιεξνθφξεζε θαη λα εμάγνπλ
ζηαηηζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηα πνιενδνκηθά κεγέζε.
Γηα παξάδεηγκα, νη δήκνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα πνιενδνκηθά
δεδνκέλα θαη πάλσ ζε απηά λα ρσξνζεηήζνπλ δηθέο ηνπο κειέηεο, φπσο κειέηεο
θσηηζκνχ ή απαιινηξηψζεηο. Δπίζεο, νη λνκαξρίεο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ αθξηβή
ζεκεία ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγνπλ κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ
επηπηψζεσλ.
e-ΚΔΠ / ΔΡΜΖ: Οη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ ΟΣΑ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ αθφκα
έλα ζεκείν πξφζβαζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνπο ρψξνπο ζπιινγήο ππεξεζηψλ
φπσο ην eKΔΠ θαη ν ΔΡΜΖ
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