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1. Λίγα λόγια για την

Πελάτες δημοσίου τομέα 60 Δήμοι με 94 εγκαταστάσεις Citizen Case Management 

Κοινωνικές Υπηρεσίες, Παιδικοί Σταθμοί, Αθλητισμός, Πολιτισμός, Ωρομέτρηση, Κοιμητήρια κλπ

Έχουμε εκπαιδεύσει > 1800 στελέχη δήμων τα τελευταία 17 χρόνια



Η διαλειτουργικότητα αναφέρεται στη δυνατότητα ενός

πληροφοριακού συστήματος να συνδέεται, να

ανταλλάσσει και να επεξεργάζεται πληροφορίες -στην

ουσία να διαλειτουργεί- με άλλα συμβατά συστήματα.





Περιφραστικά, εντοπίζεται κατά την αρχαιότητα από τον

Αριστοτέλη, ο οποίος εξηγούσε ότι όπως και τα όργανα

του σώματος λειτουργούν ανταλλάσσοντας πληροφορίες

με στόχο την αρμονική συνύπαρξή τους και τελικά, την

παραμονή του ανθρώπου στη ζωή, έτσι και οποιοδήποτε

σύστημα περιλαμβάνει παραπάνω του ενός στοιχείου, για

να είναι βιώσιμο, θα πρέπει να είναι σε θέση να

συνεργάζονται όλα του τα στοιχεία, ανταλλάσσοντας την

απαραίτητη πληροφορία*.

Πηγή : Jeffrey T. Pollock, Ralph Hodgson, “Adaptive Information –

Improving Business through Semantic Interoperability, Grid Computing 

and Enterprise Integration”, Wiley Interscience, 2004 





Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής ή Φορολογικής Ενημερότητας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης 

Πιστοποιητικό Γέννησης

Ποινικό Μητρώο 

Υπεύθυνη δήλωση

Εγγραφή σε βρεφικό και Παιδικό Σταθμό (Εναρμόνιση 

Οικογενειακής Ζωής)

Εγγραφή σε σχολείο

Δεκάδες ακόμη online υπηρεσίες στο Gov.gr



Βάσει μελέτης με το μοντέλο eGovSim (τιμές 2013), ο μέσος όρος κόστους

εργαζομένου είναι περίπου 0,30 ευρώ/λεπτό. Επίσης, το κόστος του πολίτη

υπολογίζεται γύρω στα 15,00 ευρώ/χρόνο και το κόστος αναμονής ή

συμπλήρωσης αιτήσεων είναι 0,1488 ευρώ/λεπτό. Σύμφωνα με τα

παραπάνω:

Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η υπηρεσία έκδοσης Πιστοποιητικού 

Οικογενειακής Κατάστασης παρουσιάζει κέρδος ύψους 35 εκατομμύριων 

ευρώ ετησίως, βάσει της προσομοίωσης που πραγματοποιήθηκε με το 

μοντέλο eGovSim [2] και του ποσοστού χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Πηγή: Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013 και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Σύγκλιση», Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 
http://www.infosoc.gr 



Πάλι βάσει του μοντέλου eGovSim (τιμές 2013), τα στελέχη των παιδικών σταθμών των
δήμων που ασχολούνται με την Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής για την αποστολή
στοιχείων στην ΕΕΤΑΑ:

1,5 στελέχη ανά δήμο 
300 δήμοι 
10 εργάσιμες ημέρες ανά μήνα (παραγωγή παρουσιολογίων και αποδείξεων για 
κάθε παιδί)
11 μήνες τον χρόνο 

Ήτοι: 1,5 στελέχη x 300 δήμοι x 10 ημέρες x 11 μήνες = 49.500 εργάσιμες ημέρες
• 49.500 ημέρες ανά έτος είναι ο χρόνος που εξοικονομείται  με τη διαλειτουργικότητα 

των εφαρμογών με την ΕΕΤΑΑ 
• Δεν έχει υπολογιστεί το κόστος φύλαξης των απεσταλμένων εντύπων των δήμων, για 5 

χρόνια, που υπολογίζεται αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος



Με το ίδιο μοντέλο, τα στελέχη της Κοινωνικής υπηρεσίας των δήμων καθημερινά αναζητούν
στοιχεία στα αρχεία της ΗΔΙΚΑ σχετικά με προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ και των υπηρεσιών
ΚΕΑ, ΤΕΒΑ κλπ μέσω των Κέντρων Κοινότητας :

3 στελέχη ανά δήμο 
300 δήμοι 
2 ώρες ανά ημέρα
22 ημέρες τον μήνα
12 μήνες τον χρόνο 

Ήτοι (3 στελέχη x 300 δήμοι x 2 ώρες x 22 ημέρες x 12 μήνες = 475.200 ώρες ή  59.400 
εργάσιμες ημέρες
• 59.400 ημέρες ανά έτος είναι ο χρόνος που εξοικονομείται  με τη διαλειτουργικότητα των 

εφαρμογών Κοινωνικών Υπηρεσιών με την ΗΔΙΚΑ. 
• Ο υπολογισμός είναι εξαιρετικά ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ



Τα στελέχη των δήμων θέλουν :
Την άμεση εφαρμογή κάθε είδους διαλειτουργικότητας
Να απλουστεύσουν την καθημερινότητά τους
Να μειώσουν την γραφειοκρατία
Να γίνουν περισσότερο παραγωγικοί και ουσιαστικοί 
Να εξυπηρετούν το κοινό γρηγορότερα με ποιότητα
Να μειώσουν την επαφή τους με το κοινό

Η διαλειτουργικότητα συστημάτων απαιτεί:
Θεσμικό πλαίσιο
Διαδικασίες
Συστήματα 
Δεδομένα  
Ασφάλεια

Από το 2015 η IntelliSoft έχει 
κάνει 56 συναντήσεις με 

φορείς της Κεντρικής 
Κυβέρνησης (Υπουργεία, 
ΗΔΙΚΑ, ΕΕΤΑΑ κλπ.) χωρίς  
κανένα αποτέλεσμα μέχρι 
σήμερα σε ότι αφορά στη 

διαλειτουργικότητα 60 δήμων



Λειτούργησε ως επιταχυντή του ψηφιακού μετασχηματισμού 

Δεκάδες νέες υπηρεσίες δόθηκαν σε παραγωγική λειτουργία από το gov.gr

Οι παιδικοί σταθμοί 29 δήμων, που δεν αποφάσιζαν επί 3 χρόνια να 

περάσουν σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς του δημότες τους, μέσα σε 20 

ημέρες μετασχηματίστηκαν πλήρως χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα

Άλλοι 11 δήμοι έχουν ήδη προγραμματίσει μετασχηματισμό των ψηφιακών 

υπηρεσιών τους προς τους δημότες τους, μέσα στον Σεπτέμβριο

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν μόνο την IntelliSoft . 



Μεγάλη πρόκληση να διατηρήσουμε όσα κερδίσαμε 

Τα επόμενα βήματα θα είναι δυσκολότερα λόγω έλλειψης προχωρημένων 

δεξιοτήτων 

Υπάρχει ήδη η χαλαρή αίσθηση του επείγοντος 

Κάποιοι έχουν ήδη επαναπαυθεί ότι έπιασαν στόχο 



Η θέσπιση κανόνων, πιστοποιήσεων διαδικασιών και εταιρειών είναι 

μονόδρομος για την ασφάλεια των δεδομένων.

(NDA, Valid Penetration Tests etc)



Είναι επιτακτική η ανάγκη μεταφοράς, ειδικά των web εφαρμογών, στο G-Cloud

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τα IT στελέχη των δήμων, για μείωση του κόστους, 

ασφάλεια, αξιοπιστία, backup κλπ

Έχουν παγώσει οι μεταφορές των δήμων στο G-cloud

Πρέπει να ξεκινήσει ήδη η αναβάθμιση και η επέκτασή του 

Πρέπει να ξεκινήσει η υλοποίηση του «Σύζευξις ΙΙ» 



a connected public sector



1. Άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, διασφαλίζοντας τα δικαιώματά 

τους (π.χ. ιδιωτικότητα δεδομένων) και δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των διαδικασιών

2. Απαλλαγή του πολίτη από την ανάγκη επίγνωσης των εσωτερικών δομών, των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των απαιτούμενων ενεργειών, κατά τη διεκπεραίωση των 

υποθέσεών του

3. Αύξηση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών. Κάθε υπηρεσία 

θα παρέχεται 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα

4. Αύξηση της λογοδοσίας των δημόσιων φορέων και τελικά μείωση της διαφθοράς, μέσω 

της διαφάνειας της πληροφορίας. 

5. Μείωση του κόστους διεκπεραίωσης υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα 

6. Εξάλειψη των μη παραγωγικών θέσεων εργασίας



Συμπεράσματα:

Η διαλειτουργικότητα είναι απαραίτητη όσο ποτέ

Δεν πρέπει να δημιουργούνται νέα έργα χωρίς τις 
προϋποθέσεις διασύνδεσης

Μετρήσιμα αποτελέσματα (σε χρόνο, κόστος -
εργατώρες κλπ) θα αποδείξουν το πραγματικό όφελος 
της διασύνδεσης των συστημάτων

Μελέτη και παραδειγματισμός από κράτη που ήδη 
λειτουργούν με τέτοιο τρόπο θα ωθήσουν μπροστά 
κάθε προσπάθεια 

Οι δήμοι πρέπει να πιέσουν για την επιτάχυνση των 
διαδικασιών 



Citizen Case Management Systems

Ευχαριστώ για την προσοχή σας


