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Επιτελική Σύνοψη 

Πολλές φορές ο τρόπος που παρουσιάζονται οι πληροφορίες στα κυβερνητικά portals 
και τα εργαλεία που παρέχονται στους χρήστες για να τις εξερευνήσουν, έχουν σαν 
αποτέλεσμα το χαμηλό βαθμό χρηστικότητας των portals και επομένως την πλημμελή 
πρόσβαση στις ίδιες τις πληροφορίες. Τις περισσότερες φορές αυτές οι πληροφορίες 
αφορούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΥ) και στην πολύπλοκη δομή τους. 
 
Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη και παρουσίαση ενός νέου εργαλείου 
οπτικοποίησης δημόσιων υπηρεσιών και των μεταξύ τους σχέσεων. Το εργαλείο αυτό 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να διερευνηθεί ένας νέος τρόπος παρουσίασης, 
μέσω οπτικοποίησης, σχεσιακών δεδομένων, όπως είναι το σύνολο των δημόσιων 
υπηρεσιών ενός κράτους και πώς αυτός ο τρόπος παρουσίασης μπορεί να συμβάλει, 
έναντι άλλων τρόπων, στην βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την αναζήτηση 
υπηρεσιών και την περιήγηση του στους δαιδαλώδεις διαδρόμους τους.  
 
Η υλοποίηση του προαναφερθέντος εργαλείου στηρίχθηκε στην χρήση δομημένου 
τρόπου περιγραφής των δημοσίων υπηρεσιών μέσω του Governance Enterprise 
Architecture Service Model (GEA)[24] [25] για το οποίο θα γίνει σύντομη περιγραφή 
στο κεφάλαιο 2. 
 
Η τυποποίηση του τρόπου περιγραφής των δημόσιων υπηρεσιών επιδιώκει να 
αντιμετωπίσει το θέμα της ύπαρξης κατακερματισμού και ασυνέπειας στην 
περιγραφή των υπηρεσιών τόσο στη Δημόσια Διοίκηση του ίδιου κράτους όσο και 
μεταξύ διαφορετικών κρατών. Η μη ύπαρξη τυποποιημένης περιγραφής καθιστά 
δυσχερή και τις περισσότερες φορές αδύνατη: 
• Την κατανόηση και χρήση των δημόσιων υπηρεσιών από τον πολίτη-χρήστη 

του υπολογιστικού συστήματος. 
• Την κατανόηση και επεξεργασία των δημόσιων υπηρεσιών από αυτόν που 

πρέπει να προσφέρει την υπηρεσία μέσω υπολογιστικών συστημάτων, δηλ. τον 
δημόσιο φορέα. 

• Τη συνεννόηση και συνεργασία των διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων 
μέσα στην ίδια Δημόσια Διοίκηση. 

• Τη συνεννόηση και συνεργασία των διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων 
μεταξύ των Δημόσιων Διοικήσεων διαφορετικών κρατών.  

 
Η λύση των ανωτέρω προβλημάτων θα κάνει τη Δημόσια Διοίκηση πολύ πιο 
αποτελεσματική και αποδοτική τόσο στη σχέση της με τους πολίτες αλλά και στον 
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«εσωτερικό της κόσμο», δηλ. στην αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των 
φορέων της. 
 
Σ’ αυτή την κατεύθυνση επιχειρεί να παρέχει υποστήριξη το νέο εργαλείο 
οπτικοποίησης συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών όταν 
εισέρχονται σ’ ένα portal ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) για να 
αναζητήσουν δημόσιες υπηρεσίες που είναι κατάλληλες γι’ αυτούς. Το εργαλείο 
οπτικοποίησης παρέχει ένα νέο τρόπο παρουσίασης των υπηρεσιών αυτών, κάνοντας 
χρήση, κατά κύριο λόγο, γραφικών, εικόνων, κίνησης (animation) και 
αλληλεπίδρασης (interaction)  με το οπτικό του περιβάλλον. 
 
Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται κάποια από τα γνωστότερα και πιο συναφή έργα και 
τεχνολογίες σχετικά με την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο  Τομέα.  
 
Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το λογισμικό ανοικτού κώδικα Birdeye RaVis στο 
οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη του «Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ» και στη συνέχεια 
το ίδιο το «Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ», οι τροποποιήσεις του RaVis που έγιναν 
ώστε να γίνει δυνατή η βελτίωση του και οι λειτουργίες του νέου «Εργαλείου 
Οπτικοποίησης ΔΥ». 
  
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής με πραγματικά 
δεδομένα, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΥ), κατά το 
μοντέλο GEA, έτσι όπως καταγράφηκαν στο πλαίσιο ενός έργου eGovernment του 
Εργαστήριου Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονία.  
 
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο συνάγονται τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας και 
καταγράφονται οι προτάσεις για μελλοντική δουλειά προς την κατεύθυνση της 
βελτίωσης της οπτικοποίησης των ΔΥ.    
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1. Εισαγωγή 
 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές προσπάθειες τεκμηρίωσης και παρουσίασης 
πληροφορίας σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο δημόσιος τομέας στους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις κ.α.  
 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, η πιο συστηματική προσέγγιση βασίζεται στη λογική 
των εθνικών Portal, τα οποία έχουν ως κύριο στόχο να παρέχουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο πλήθος υπηρεσιών και στα οποία να υπάρχει όσο το δυνατόν 
περισσότερο ενσωματωμένη η φιλοσοφία του one-stop shop, δηλ. η πρόσβαση και 
ολοκλήρωση της υπηρεσίας από ένα σημείο. Τα portal αυτά μπορεί να διαφέρουν 
τόσο ως προς το πλήθος και τις κατηγορίες των υπηρεσιών που προσφέρουν όσο και 
ως προς το βάθος στο οποίο προχωράει η ολοκλήρωση της κάθε υπηρεσίας. [27][31] 
 
Η παροχή υπηρεσιών μπορεί να ποικίλει, ξεκινώντας από μία απλή, περιγραφική 
απαρίθμηση υπηρεσιών σε μορφή λίστας, να περνά σε μία αλληλεπιδραστική, με 
δυνατότητα συναλλαγής (transaction), παροχή υπηρεσιών και να φτάνει έως την 
ολοκληρωμένη παροχή όλων των δημόσιων υπηρεσιών σε πολίτες, επιχειρήσεις, 
δημόσιους υπαλλήλους που «κουμπώνει» ταυτόχρονα με πληροφοριακά συστήματα 
back-office και επιχειρησιακών διαδικασιών διαμέσου της κεντρικής υποδομής e-
government της κεντρικής διοίκησης.[49]   
 
Κεντρικό σημείο, όμως, στη λειτουργία αυτών των portals αποτελεί ο τρόπος 
παρουσίασης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον οποίο εξαρτάται η εξερεύνηση, η 
πλοήγηση και τελικά η εύρεση της ζητούμενης υπηρεσίας και των περαιτέρω 
λεπτομερειών της (δικαιολογητικά που χρειάζονται, πάροχος της υπηρεσίας, κλπ). 
 
Σχεδόν όλα τα κράτη έχουν δημιουργήσει τέτοια portal κι όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο 
αλλά και σε χαμηλότερα διοικητικά επίπεδα, πχ δήμοι, νομαρχίες, περιφέρειες, κτλ. 
Τις περισσότερες φορές το εθνικό site είναι η ρίζα ενός δικτύου portal με τις 
διακλαδώσεις να τις αποτελούν είτε τα προαναφερθέντα portal χαμηλότερου 
διοικητικού επιπέδου είτε άλλα θεματικά portal. Ένα παράδειγμα της εξάπλωσης 
αυτών των «εθνικών δικτυακών πυλών» είναι η πύλη του Bhutan, ενός κράτους 
680.000 κατοίκων, σχετικά απομονωμένου από τον «έξω» κόσμο και παρ’ όλα αυτά 
λειτουργεί τη συγκεκριμένη πύλη από το 20051. Για τις Ερωπαϊκές χώρες η ανάπτυξη 
τέτοιων portal έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν και χώρες όπως η Γερμανία 

                                                 
1 Δικτυακή πύλη Bhutan: http://www.bhutan.gov.bt 
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Εικόνα 1.1 Τρόποι εξερεύνησης ΔΥ  

Life events 

Ευρετήριο ομάδων 
κοινού 

Θεματικές ενότητες

(http://www.bund.de), το Ηνωμένο Βασίλειο (http://www.direct.gov.uk) και η Ιταλία 
( http://www.italia.gov.it/) είναι από τους πρωτοπόρους στον τομέα αυτό. 
Ένα παράδειγμα της δικτύωσης και αλληλοσυμπλήρωσης μιας εθνικής πύλης με 
άλλες, χαμηλότερου διοικητικού επιπέδου, πύλες είναι αυτό της Ινδίας όπου στο 
«About this portal» δηλώνει: 
«…Links at various places, too, have been provided to other Indian Government 
Portals/websites. 
The content in this Portal is the result of a collaborative effort of various Indian 
Government Ministries and Departments, at the Central/State/District level.»2 
 
Στην Ελλάδα το εθνικό portal είναι η «Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης: ΕΡΜΗΣ»3 
όπου η δυνατότητα εξερεύνησης υπηρεσιών δίνεται και με τους τρεις τρόπους που 
προαναφέρθηκαν: Life events, θεματικές ενότητες και κατηγοριοποίηση ομάδων  
ανθρώπων. (Εικόνα 1.1 & 1.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                 
2 http://india.gov.in/abouttheportal.php 
3 http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/ 
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Εικόνα 1.2  Δυνατότητα εξερεύνησης ΔΥ μέσω ομάδων κοινού 
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1.1. Περιγραφή του προβλήματος 
 
Αυτά τα portal, όπως δείχνουν πολλές μελέτες [8] [9] [17] [22], δεν έχουν την 
αναμενόμενη επιτυχία. Τα κύρια προβλήματα είναι ο μικρός βαθμός ευκολίας χρήσης 
τους (usability) και όσον αφορά, ειδικότερα, στην παροχή υπηρεσιών από τα e-
government portals, η δυνατότητα εύρεσης και ανακάλυψης των υπηρεσιών 
(findability).[22] Τα προβλήματα αυτά αποτρέπουν τους πολίτες από το να κάνουν 
χρήση των συγκεκριμένων portal χάνοντας μ’ αυτό τον τρόπο σημαντικά οφέλη όπως 
η εξοικονόμηση χρόνου  και χρήματος. 
 
Ως βαθμός διευκόλυνσης χρήσης (usability) ορίζεται από τον ISO, στο έγγραφο 
9241-11 (1998) «Guidance on Usability»[39] ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν, (εδώ 
το portal), μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες, για 
συγκεκριμένους σκοπούς αποτελεσματικά, αποδοτικά και ικανοποιητικά. 
 
Το αμερικανικό κυβερνητικό site www.usability.gov, περιγράφοντας το usability, 
αναγνωρίζει ότι είναι μια πολυδιάστατη ιδιότητα, η οποία πρέπει να λαμβάνεται 
πάντα υπόψη από αυτούς που εμπλέκονται στη δημιουργία site και η οποία για να 
εφαρμοστεί σωστά θα πρέπει η αντιμετώπιση του, προς δημιουργία, site να είναι από 
την οπτική γωνία του χρήστη (User-centered Design). [44] 
 
To usability είναι μια ορολογία η οποία χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα πλήθος 
προβλημάτων σχετικά με τη χρήση των sites, από τα οποία τα κυριότερα, που 
αφορούν ειδικότερα στα κυβερνητικά sites που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και 
επιχειρήσεις, είναι: 

α) Μη τυποποιημένο μοντέλο περιγραφής μιας δημόσιας υπηρεσίας (service). Η 
μη ύπαρξη τυποποίησης έχει σαν αποτέλεσμα την ασυνέπεια στις περιγραφές των 
δημοσίων υπηρεσιών μεταξύ διαφορετικών δημόσιων φορέων (π.χ. μεταξύ 
περιφέρειας και δήμου, μεταξύ δύο κρατών), εντείνοντας τη σύγχυση του χρήστη 
στην προσπάθειά του να κατανοήσει ποια υπηρεσία είναι κατάλληλη για την 
περίπτωσή του[43].  

β) Παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών με μορφή κειμένου (textual 
presentation). Η οργάνωση  της παρουσίασης σαν μια λίστα σειριακή 
(καταλογογράφηση), με κατηγορίες και υποκατηγορίες ακολουθείται από τα 
περισσότερα portal, π.χ. το Ελληνικό portal ΕΡΜΗΣ4, το Ιρλανδικό5 και το 
Αμερικανικό6. Μπορεί η κατηγοριοποίηση να γίνεται με εναλλακτικά κριτήρια 
                                                 
4 http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/ 
5 Ιρλανδικό πορταλ: http://www.citizensinformation.ie/categories 
6 USA portal: http://www.usa.gov/ 



 
 

  11 

Εικόνα 1.3  Παρουσίαση ΔΥ του life event «Παντρεύομαι» με 
μορφή κειμένου 

ομαδοποίησης (όπως π.χ. life events, θεματικές ενότητες, ομάδες ανθρώπων που 
αφορούν, κ.α. αλλά το γεγονός ότι η βασική δυνατότητα του χρήστη για 
αλληλεπίδραση εξακολουθεί να είναι τα περιγραφικά κείμενα είναι το καθοριστικό 
περιοριστικό σημείο.). Από τις κατηγοριοποιήσεις της Εικόνας 1.1 οποιαδήποτε κι αν 
επλέξουμε, αν π.χ. από τα life events επιλέξουμε το «Παντρεύομαι» οδηγούμαστε σε  
περιγραφές ΔΥ με μορφή κειμένου. (Εικόνα 1.3) 

 
 

 
 
 
 

Αυτός ο τρόπος παρουσίασης αναγκάζει το χρήστη να δαπανά πολύ χρόνο στην 
αναζήτηση των υπηρεσιών. Το μεγάλο πλήθος και η πολυπλοκότητά τους απαιτούν 
τη συνεχή είσοδο και έξοδο από τις κατηγορίες και υποκατηγορίες μέχρι ο χρήστης 
τελικά να καταφέρει  να προσανατολιστεί στη δαιδαλώδη ιεραρχική οργάνωση τους. 

γ) Σποραδική χρήση των κυβερνητικών portal. Οι περισσότεροι χρήστες δεν 
επισκέπτονται τακτικά, αλλά σποραδικά, αυτά τα portals, όταν χρειαστούν κάποια 
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υπηρεσία. Η σποραδικότητα των επισκέψεων δεν δίνει στους προαναφερθέντες 
χρήστες τη δυνατότητα εκμάθησης της χρήσης του site μέσω συχνών επαναλήψεων. 
Στην πραγματικότητα κάθε φορά που επισκέπτονται ένα τέτοιο site είναι σαν να το 
επισκέπτονται για πρώτη φορά οπότε αν η πλοήγηση στους καταλόγους των 
υπηρεσιών είναι δαιδαλώδης θα είναι προβληματική και αποθαρρυντική η επανάληψη 
της χρήσης του site.[17] 

γ) Δυσκολία αντίληψης από το χρήστη των σχέσεων μεταξύ των υπηρεσιών και 
των στοιχείων που τις απαρτίζουν (attributes)[5][13] (πχ ο φορέας παρέχει υπηρεσίες, 
οι οποίες χρειάζονται έγγραφα τα οποία με τη σειρά τους παρέχονται από άλλους 
φορείς).Ο χρήστης δεν μπορεί να αντιληφθεί τις σχέσεις μεταξύ των υπηρεσιών ενώ η 
σύνδεσή τους με τον κλασικό τρόπο των hyperlinks δεν αποτρέπει τη σύγχυση και τη 
μη ύπαρξη αμεσότητας και ολικότητας στην αντίληψη των ΔΥ. Για παράδειγμα, εάν 
κάποιος ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί σχετικά με το γάμο, εισέλθει στην Εθνική 
Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ERMIS» και επιλέξει το life event «Παντρεύομαι»  θα 
βρεθεί μπροστά σε 12 σχετικές ΔΥ. Θα πρέπει να διαβάσει μία προς μία τις σύντομες 
περιγραφές τους για να επιλέξει αυτές που τον αφορούν. Σε μερικές ίσως χρειαστεί να 
προχωρήσει μεσω hyperlink σε επόμενο επίπεδο λεπτομέρειας για να αποφασίσει αν 
τον αφορούν ή όχι. Αφού συγκεντρώσει αυτές που τον αφορούν θα πρέπει μία προς 
μία, μετά, να τις εξερευνήσει μέσω των hyperlinks ως προς π.χ. τα δικαιολογητικά και 
τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, να συγκεντρώσει όλες τις λεπτομέρειες 
και να τις ταξινομήσει κατά χρονική προτεραιότητα που πρέπει να εκτελεστούν.  
 
Στην επαφή των χρηστών με  το πλήθος των υπηρεσιών που παρέχει ο δημόσιος 
τομέας (public service repositories), σημαντικό ρόλο παίζουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά-ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα sites: 
• Ύπαρξη συνεχούς Προσανατολισμού (Orientation). Ο χρήστης κατά την 

αναζήτηση της κατάλληλης, γι’αυτόν, υπηρεσίας θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να 
ξέρει που βρίσκεται, από πού ξεκίνησε και πως μπορεί να επιστρέψει, κλπ.  

• Εύκολη και απρόσκοπτη Πλοήγηση (Navigation)  
• Διαφανή απεικόνιση των Σχέσεων (Relationships) μεταξύ των σχετιζόμενων 

στοιχείων (στην περίπτωσή μας  υπηρεσιών, παρόχων, εγγράφων, νόμων που τα 
διέπουν, κλπ) [17] 

• Αλληλεπίδραση (interaction) του χρήστη με το σύστημα οπτικοποίησης.[33] 
• Χρήση κινούμενης οπτικοποίησης (animation) για καλλίτερη κατανόηση του 

χρήστη της μετάβασης, από την υπάρχουσα κατάσταση της αναπαράστασης, στη 
νέα, που ο ίδιος δημιουργεί μέσω της αλληλεπίδρασης μαζί της. [32] 
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Η εργασία αυτή, έχει σαν κύριο στόχο της να προσπαθήσει να δείξει ότι η 
οπτικοποίηση των αλληλοσχετιζόμενων υπηρεσιών του δημοσίου με τη χρήση του 
«Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ», καλύπτει τις παραπάνω περιγραφόμενες ιδιότητες 
παρέχοντας έτσι ένα συμπληρωματικό τρόπο παρουσίασης των δημόσιων υπηρεσιών 
στα κυβερνητικά portal ο οποίος θα αυξήσει το βαθμό αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας αυτών των portal.  
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1.2. Περιγραφή του πεδίου της λύσης 
  
Τα κράτη σ’ όλο τον κόσμο είναι από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών 
(public services). Το μεγάλο πλήθος των υπηρεσιών, η πολυπλοκότητά τους και η 
αλληλοσυσχέτισή τους διαμορφώνουν μια ογκώδη συλλογή, μη αριθμητικών, 
σχετιζόμενων δεδομένων. Αυτά τα χαρακτηριστικά τους κάνουν δυνατή την ένταξή 
της μελέτης τους στο ευρύτερο πεδίο έρευνας και μελέτης με τον τίτλο «Information 
Visualization» (για συντομία Infovis) του οποίου ο ορισμός είναι:  

«Information visualization is the interdisciplinary study of "the visual 
representation of large-scale collections of non-numerical information, such as 
files and lines of code in software systems, library and bibliographic databases, 
networks of relations on the internet, and so forth". [48]» 

 
Μεγάλο μέρος των αναπαραστάσεων των δεδομένων στο πεδίο του Infovis γίνεται με 
τη χρήση γράφων και της θεωρίας τους (Graph Visualization). Όπως επισημαίνουν οι 
I. Herman, G. Melancon & M. Scott Marshall[11]: 

«Ένας απλός τρόπος για να καθορίσει κάποιος την εφαρμογή ή μη, της 
οπτικοποίησης μέσω Γράφων είναι να απαντήσει την εξής ερώτηση: Υπάρχει 
κάποιες εγγενείς σχέσεις μεταξύ των δεδομένων που πρόκειται να 
οπτικοποιηθούν; 
Αν η απάντηση είναι «όχι» τότε τα δεδομένα είναι «μη-δομημένα» και ο στόχος 
της οπτικοποίησής τους θα μπορούσε να είναι το να παράσχει βοήθεια για να 
ανακαλυφθούν οι κρυμμένες σχέσεις που βρίσκονται μέσα στα δεδομένα. Αν, 
όμως, η απάντηση είναι «ναι», τότε, τα δεδομένα μπορούν να αναπαραστήσουν 
τους κόμβους ενός Γράφου και οι ακμές τις μεταξύ τους σχέσεις.» 

 
Στη διάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών υπάρχουν σαφώς «εγγενείς σχέσεις» 
(inherent relations) τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και μεταξύ της κάθε υπηρεσίας 
και των δομικών της στοιχείων (π.χ. πάροχοι της υπηρεσίας, παραγόμενα της 
υπηρεσίας, δικαιούχοι της υπηρεσίας, κλπ) αλλά ακόμη και μεταξύ των δομικών 
στοιχείων διαφορετικών υπηρεσιών (π.χ. Το παραγόμενο έγγραφο μιας υπηρεσίας να 
αποτελεί το εισερχόμενο μιας άλλης, ή ένας πάροχος να είναι κοινός για δύο ή 
παραπάνω υπηρεσίες). Στην πραγματικότητα, όλο το σύνολο των υπηρεσιών, των 
επιμέρους στοιχείων τους και των μεταξύ τους σχέσεων διαμορφώνει μια σχεσιακή 
βάση δεδομένων για την οποία η θεωρία των γράφων και ο χώρο-οπτικός τους 
(topovisual) φορμαλισμός είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για να την οπτικοποιήσουν[7]. 
«The vertices of a directed graph represent a set of entities, while arcs represent 
relationships among the entities.»[21]  
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Το πεδίο του «Infovis» δίνει βάρος στα δεδομένα, πως αυτά οπτικοποιούνται, ποιο 
είδος οπτικοποίησης είναι καλύτερο για ποιον τύπο δεδομένων, λύση προβλημάτων 
που προκύπτουν στην οπτικοποίηση από το μεγάλο όγκο των δεδομένων, κλπ. Θα 
μπορούσε να πει κανείς ότι το infovis είναι προσανατολισμένο προς τα δεδομένα και 
πώς αυτά επηρεάζουν την απεικόνισή τους.  
 
Το δεύτερο συνθετικό «visualization» όμως είναι αυτό που βάζει στο παιχνίδι την 
αλληλεπίδραση με την ανθρώπινη αντίληψη και εδώ υπεισέρχεται ο πιο κλασσικός 
τομέας του Human Computer Interface (HCI) και των Γνωσιακών Επιστημών 
(Cognitive Sciences).[19]  Άρα λοιπόν, αν το πρώτο συνθετικό «information» 
αντιστοιχεί στον προβληματισμό για το πώς ο τύπος και ο όγκος των δεδομένων 
επηρεάζουν την οπτικοποίηση το δεύτερο συνθετικο «visualization» αντιστοιχεί στο 
πως η αναπαράσταση με τη χρήση οπτικών στοιχείων (χρώματα, σχήματα, κείμενα, 
κίνηση, αλληλεπίδραση με όλα τα προηγούμενα) μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη 
αντίληψη προς όφελος τελικά του ίδιου του ανθρώπου που ενδιαφέρεται να βελτιώσει 
την κατανόηση του των δεδομένων. Πως τα χρώματα και τα σχήματα επηρεάζουν την 
αντίληψη;[10] [29] Πως εφαρμόζονται οι αρχές της Gestalt στην οπτικοποίηση για να 
την κάνουν αποτελεσματικότερη; [18] Ποιοι είναι οι ελάχιστοι τύποι αλληλεπίδρασης 
με το χρήστη που θα πρέπει να έχει ένα οπτικοποιημένο περιβάλλον για να θεωρείται 
ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς του; [31] 
 
Το εργαλείο λογισμικού που επιλέχθηκε για την αναπαράσταση της σχεσιακής βάσης 
δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών είναι το RaVis (Relational Analysis 
Visualization) και στο οποίο η αναπαράσταση πραγματοποιείται αντιστοιχίζοντας 
κάθε υπηρεσία και κάθε δομικό της στοιχείο (ή οντότητα) με κόμβο (vertex ή node) 
του γράφου ενώ τις μεταξύ τους συνδέσεις με τις ακμές (edges) του γράφου.  
 

Το RaVis επιλέχθηκε σαν εργαλείο απεικόνισης (visualization tool) για τους εξής 
λόγους: 
• Υλοποιεί επαρκώς τη θεωρία των γράφων (graph theory), η οποία είναι 
κατάλληλη για την αναπαράσταση μη αριθμητικών δεδομένων που σχετίζονται 
μεταξύ τους, όπως είναι σχεσιακή βάση δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών 
μιας χώρας ή ενός διοικητικού τομέα (δήμος, περιφέρεια, κλπ.).  

• Διαθέτει ένα σύνολο βασικών οπτικών (visual) στοιχείων αναγκαίων για την 
απόδοση των πολλαπλών διαστάσεων των υπηρεσιών: Δυνατότητα διαφορετικών 
χρωμάτων στις ακμές και στους κόμβους, δυνατότητα εισαγωγής βαρών (weight) 
στις ακμές και στους κόμβους, δυνατότητα ετικετών (labels) στις ακμές και στους 
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κόμβους, δυνατότητα πολλαπλών αλγορίθμων χωροθέτησης του γράφου (Radial, 
Hierarhical tree, κλπ.). 

• Είναι λογισμικό ανοικτού κώδικά που χρησιμοποιεί μία από τις πιο σύγχρονες 
πλατφόρμες λογισμικού για διαχείριση οπτικού περιεχομένου, για κίνηση 
(animation) και χρήση στοιχείων αλληλεπίδρασης με το χρήστη, το Adobe Flex 
Builder.  

• Είναι γραμμένο σε πολύ καλά δομημένο αντικειμενοστραφή κώδικα, άρα σχετικά 
εύκολα γίνεται κατανοητός και αποκτά κανείς τον έλεγχό για την 
πραγματοποίηση τροποποιήσεων και παραμετροποιήσεων.  

 
Ο βασικός στόχος είναι να απεικονιστεί η προαναφερθείσα βάση δεδομένων 
υπηρεσιών με τέτοιον τρόπο ώστε ο θεατής-χρήστης της απεικόνισης - οπτικοποίησης 
να μπορεί να κατανοεί κάθε στιγμή αυτό που βλέπει, να μπορεί να αντλεί χρήσιμη 
πληροφορία από την απεικόνιση και να αισθανθεί άνετα ώστε να πλοηγηθεί και να 
χειρίζεται την απεικόνιση για να αναζητήσει νέες πληροφορίες. 
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2. Το μοντέλο τυποποίησης Δημόσιων Υπηρεσιών «Governance 
Enterprise Architecture Service Model » (GEA) 
Η αναπαράσταση των Δημόσιων Υπηρεσιών (ΔΥ) με το «Εργαλείο Οπτικοποίησης 
ΔΥ» βασίστηκε στο μοντέλο τυποποίησης ΔΥ, GEA Public Administration Service 
Model. 
 
Η Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική Διακυβέρνησης (GEA) είναι σύνολο μοντέλων για 
τον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης. Ασχολείται με δύο θεμελιώδεις διαστάσεις του 
τομέα αυτού: τα δομικά στοιχεία (objects) και τις διαδικασίες (processes) στην 
οριζόντια διάσταση και την παροχή υπηρεσιών και διαμόρφωση διαδικασιών 
(πολιτική δημόσιας διοίκησης), στην κάθετη διάσταση. Η διασταύρωση των δύο 
διαστάσεων αποδίδονται με το παρακάτω πλέγμα των τεσσάρων περιοχών για τις 
οποίες η GEA παρέχει μοντελοποίηση: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Πίνακας  2.1 : Πλέγμα τομέων μοντελοποίησης από την GEA - Το πλήρες πλαίσιο 
GEA[25] 
 
Από το ανωτέρω πλέγμα συνάγεται ότι η περιοχή που ενδιαφέρει για την 
οπτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών είναι το πάνω δεξιά τεταρτημόριο καθώς η 
οπτικοποίηση αφορά τη δομή και διάρθρωση των ΔΥ και καθόλου σε διαδικασίες.  
Το λεπτομερές μοντέλο GEA για την παροχή ΔΥ (GEA PA Service Model) 
απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 2.1  :GEA Public Service Mode[35] 
 
Από τις ανωτέρω οντότητες χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι παρακάτω βασικές για την 
περιγραφή των δημοσίων υπηρεσιών κατά την ανάπτυξη του εργαλείου 
οπτικοποίησης: 
 
Public Service: Η κεντρική οντότητα γύρω από την οποία αναπτύσσονται τα 
υπόλοιπα δομικά στοιχεία της υπηρεσίας. Μία Δημόσια Υπηρεσία μπορεί να είναι 
γενική ή ειδική. Η γενική ΔΥ αποτελεί μια εννοιολογική αφαίρεση της οποίας η 
σκοπιμότητα είναι να λειτουργήσει ως μορφή κατηγοριοποίησης στις περιπτώσεις 
που σε μία γενική ΔΥ αντιστοιχίζονται πάνω από μία ειδικότερες. Η ειδικότερη ΔΥ 
είναι αυτή που εκτελείται πρακτικά και μπορεί στη συνέχεια να έχει Υπόπεριπτώσεις 
εφαρμογής (Special Cases). Π.χ.: 
• Γενική ΔΥ: Έκδοση Άδειας εισόδου αλλοδαπού/ής με σκοπό την απασχόληση. 
• Ειδικότερη ΔΥ: Έκδοση Άδειας εισόδου αλλοδαπού/ής με σκοπό την 

απασχόληση ως οικιακού/ής βοηθού.  
• Υποπεριπτώσεις ΔΥ: 1) Πολύτεκνες Οικογένειες, 2) Οικογένεια με παιδιά 

κάτω των 12 ετών, 3) Υπερήλικες  - άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας. 
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Service Input: Η ΔΥ για να εκτελεστεί τροφοδοτείται με συγκεκριμένες εισροές. Οι 
εισροές αυτές είναι τα διοικητικά έγγραφα τα οποία παράγουν άλλες υπηρεσίες. Π.χ. 
η αστυνομική ταυτότητα αποτελεί ένα έγγραφο που απαιτείται πολύ συχνά ως εισροή 
σε ΔΥ, για την ταυτοποίηση του αιτούντος την εκτέλεση της υπηρεσίας. Το έγγραφο 
αυτό όμως παράγεται ως εκροή της ΔΥ που ονομάζεται «’Εκδοση Αστυνομικής 
Ταυτότητας».   
 
Laws: Κάθε ΔΥ διέπεται από συγκεκριμένους νόμους και ρυθμιστικές εγκυκλίους. 
Αυτό το νομικό πλαίσιο καθορίζει τη διαδικασία εκτέλεσης της ΔΥ, τους 
δικαιούχους, τις εισροές και τις εκροές της (παραγόμενα).π.χ. ο Νόμος 1329/83 (ΦΕΚ 
25/Α/18-2-1983) καθορίζει το πλαίσιο της έκδοσης άδειας τέλεσης θρησκευτικού 
γάμου7 
 
Service Output: Το κυρίως παραγόμενο από την εκτέλεση της ΔΥ είναι συνήθως ένα 
διοικητικό έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ή βεβαιώνει την εκτέλεση ή μη της ΔΥ. 
Το Service Output είναι μόνο ο ένας από τους 3 τύπους παραγόμενων μιας ΔΥ, οι 
άλλοι δύο όμως, το Effect και το Consequence, δεν χρησιμοποιήθηκα στην 
υλοποίηση του «Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ». 
 
Public Administration Agency: Ο Δημόσιος Φορέας μπορεί να έχει τρεις διακριτούς 
ρόλους:  
• Service Provider (Πάροχος ΔΥ),  
• Consequence Receiver (Αποδέκτης Συνεπειών) και  
• Evidence Provider (Πάροχος πιστοποιητικών και αποδεικτικών).  

Είναι φανερό ότι κάθε Δημόσιος Φορέας μπορεί να εκτελεί πάνω από ένα ρόλο και 
πολύ συχνά εκτελεί και τους τρεις. Ο Πάροχος μιας ΔΥ είναι συχνά Αποδέκτης των 
Συνεπειών μιας άλλης ΔΥ και Πάροχος Πιστοποιητικών και αποδεικτικών κάποιων 
άλλων ΔΥ ή και κάποιων από την δική του παρεχόμενη ΔΥ. Η κατάσταση 
περιπλέκεται ακόμη περισσότερο αν σκεφτεί κανείς ότι ένας Δημόσιος Φορέας είναι 
πάροχος περισσότερων από μίας ΔΥ. 
 
Societal Entity: Είναι ο χρήστης της ΔΥ, ο οποίος μέσω αυτής θα ικανοποιήσει 
κάποια ανάγκη του (γάμος, οδήγηση, λειτουργία επιχείρησης), και μπορεί να είναι 
είτε φυσικό πρόσωπο, δηλ. πολίτης, είτε κάποιο Νομικό Πρόσωπο, οργανισμός ή 
επιχείρηση. 
 
 

                                                 
7 http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/FullStory?sid=1401 
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3. Βιβλιογραφική Επισκόπηση  
 
Οι κυβερνήσεις των κρατών, παγκοσμίως, είναι από τους μεγαλύτερους πάροχους 
υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις και στις μέρες μας, αυτό το πετυχαίνουν μέσω 
υπολογιστικών συστημάτων που προσπαθούν να παρέχουν όσο το δυνατόν πιο 
ενημερωμένες και συνεπείς περιγραφές Δημόσιων Υπηρεσιών (ΔΥ) καθώς και όσο το 
δυνατόν πιο ολοκληρωμένες ΔΥ. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι οι 
παρακάτω κυβερνητικές πύλες των οποίων τα κράτη δαπανούν πολλούς πόρους 
ετησίως για την έρευνα και ανάπτυξη σε e-government έργα:  
http://www.direct.gov.uk, 
http://www.service-public.fr/langue/english/,  
http://www.usa.gov,  
http://www.bund.de, 
http://www.italia.gov.it/ 
 
Όλες οι παραπάνω προσπάθειες και οι παρόμοιές τους καταφέρνουν να διευκολύνουν 
την πρόσβαση στις ΔΥ και στις ψηφιακές τους αναπαραστάσεις. Οι πολίτες 
μαθαίνουν να χρησιμοποιούν αυτά τα πόρταλ για να συλλέξουν σχετικές 
πληροφορίες. Μερικές από τις συχνότερα αναζητούμενες πληροφορίες είναι, ποια 
δικαιολογητικά χρειάζονται για μια ΔΥ, το πιθανό κόστος της, ποιοι φορείς τις 
παρέχουν και στοιχεία επικοινωνίας τους, κλπ. 
 
Η εύρεση της κατάλληλης, για την κάθε περίπτωση, ΔΥ από τον πολίτη, πολύ συχνά,  
δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση καθώς ο δημόσιος τομέας είναι γραφειοκρατικός 
και δύσκαμπτος. Γι’ αυτό το λόγο αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τη 
διερεύνηση τρόπων και τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της εξερεύνησης των ΔΥ, σε 
ένα πόρταλ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Μερικά από τα project που έχουν 
ασχοληθεί με το θέμα περιγράφονται παρακάτω: [17] 
 
eGov-Bus project. Μεταξύ άλλων το eGov-Bus είχε ως στόχο του, την υποστήριξη 
της αναζήτησης υπηρεσιών μέσω της έννοιας των επεισοδίων ζωής (life event) η 
χρήση των οποίων θα υποστηριζόταν από εξελιγμένες διεπαφές  και τεχνολογίες 
(χρήση φυσικής γλώσσας, σημασιολογικών περιγραφών, κλπ.)8 
 

                                                 
8http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PROJ_ICT&ACTION=D&DOC=162&CAT=PROJ&QUERY=012af838
389b:8456:5ac628fa&RCN=78382 
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ΟneStopGov. Το έργο αυτό είχε στόχο την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μιας 
ολοκληρωμένης, διαλειτουργικής πλατφόρμας, βασισμένης στα επεισόδια ζωής η 
οποία θα παρείχε υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μιας στάσης.9 
 
LD-CAST. Στόχος του έργου αυτού είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
ολοκληρωμένου δικτύου  που θα απαρτίζεται από πορταλ σε όλες τις χώρες της 
διευρυμένης Ευρώπης και θα παρέχονται ενοποιημένες, διαλειτουργικές δημόσιες 
υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. Παρέχει τη δυνατότητα δραστηριοποίησης των 
συμμετεχόντων οργανισμών σε όλα τα επίπεδα (Ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό) και αποτελεί μία πολύ χρήσιμη υπηρεσία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι 
οποίες μέσω αυτού του δικτύου αποκτούν πρόσβαση σε δυνατότητες επέκτασης της 
επιχειρηματικότητάς τους πέρα από τον περιορισμένο, ως τώρα, χώρο τους.10 
 
SemanticGov project. Το έργο αυτό είναι προσανατολισμένο στην παροχή 
υπηρεσιών προς τους πολίτες της Ευρώπης, σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο με 
τη χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού. Μέσω της 
δημιουργίας υποδομών με τεχνολογίες αιχμής επιχειρείται να αντιμετωπιστούν 
μακροχρόνιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση όπως η 
διαλειτουργικότητα των δημόσιων υπηρεσιών σε Εθνικό και διακρατικό επίπεδο 
καθώς και η εκτέλεση πολύπλοκων υπηρεσιών όταν εμπλέκονται πολλαπλοί φορείς 
της Δημόσιας Διοίκησης. 11Η εξερεύνηση των ΔΥ πραγματοποιείται μέσω ενός 
άμεσου, δομημένου διαλόγου μετά το τέλος του οποίου το σύστημα πληροφορεί τον 
πολίτη εάν είναι δικαιούχος της υπηρεσίας που τον ενδιαφέρει παρέχοντάς του, στη 
συνέχεια, όλη την απαιτούμενη πληροφορία γύρω από την υπηρεσία (δικαιολογητικά 
που χρειάζονται, τους πάροχους της υπηρεσίας, κλπ.).  
 
3.1. Τεχνικές οπτικοποίησης για την υποβοήθηση και διευκόλυνση της 
εξερεύνησης ιεραρχικών δομών δεδομένων. 
 
Η καταγραφή των ΔΥ, όπως έχει ήδη ειπωθεί, οργανώνεται συχνά σε ιεραρχικά 
κατηγοριοποιημένες δενδρικές δομές. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που αναπτύχθηκαν 
στο πεδίο του Infovis για τη διευκόλυνση της εξερεύνησης τέτοιων δομών, όπως: 

• Clustering 
• Zoomable User Interface (ZUI) 
• Focus+Context,  Micro Maps, Fish-eye 

                                                 
9 http://www.onestopgov-project.org/index.php?name=Overview 
10 http://www.ldcastproject.com/ 
11 http://www.semantic-gov.org/ 
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Εικόνα 3.1 Διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας 

Clustering: Το clustering μπορεί να μεταφραστεί ως «ομαδοποίηση κατά συστάδες» 
και χρησιμοποιείται όταν το πλήθος των κόμβων και των ακμών είναι τόσο μεγάλο 
ώστε οι διασταυρώσεις των ακμών και οι αλληλοεπικαλύψεις των κόμβων 
δημιουργούν μια άμορφη οπτική μάζα η οποία δεν έχει κανένα νόημα για το χρήστη. 
Το πρόβλημα αυτό λύνεται με τη μείωση του πλήθους των οπτικών στοιχείων με 
κατάλληλες ομαδοποιήσεις κόμβων. Έχουν προταθεί διάφοροι αλγόριθμοι και 
τεχνικές από ερευνητές για την πραγματοποίηση αυτών των ομαδοποιήσεων.[11][1] 
Από τη στιγμή που επιτευχθεί το clustering η οπτική πληροφορία απλοποιείται και  
δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει κάποια συστάδα ή τμήμα συστάδας για 
να εισχωρήσει σε βαθύτερο επίπεδο λεπτομέρειας (level of detail)[2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημαντική είναι η συνάφεια του clustering με τις λειτουργίες του φιλτραρίσματος και 
της αναζήτησης. Στην οπτικοποίηση δεδομένων το φιλτράρισμα παραλληλίζεται με 
την από-εστίαση ή αφαίρεση κάποιων στοιχείων από το ορατό πεδίο ενώ η 
αναζήτηση, με την εστίαση, σε ένα στοιχείο ή γκρουπ στοιχείων.  
Τόσο το φιλτράρισμα όσο και η αναζήτηση σε μια οπτικοποίηση δεδομένων μπορεί 
να επιτευχθεί με την συγκέντρωση των οπτικών στοιχείων σε δύο ή παραπάνω 
συστάδες και στη συνέχεια εστιάζοντας σε μία από αυτές. 
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Εικόνα 3.2 Παράδειγμα 3D Clustering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoomable User Interface (ZUI).   
Το ZUI αποτελεί ένα γραφικό περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης μπορεί να αλλάξει 
την κλίμακα της οπτικής επιφάνειας και ταυτόχρονα να την μετακινήσει σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση, για να δει περισσότερη ή λιγότερη λεπτομέρεια και να 
εξερευνήσει διαφορετικά σημεία της πληροφορίας ή έγγραφα. Τα οπτικά στοιχεία 
που βρίσκονται στην περιοχή του ZUI εμφανίζονται απευθείας πάνω σε μία 
απεριόριστη  εικονική επιφάνεια εργασίας αντί να είναι σε διαφορετικά windows12. 
 
Τα περιβάλλοντα ZUI χρησιμοποιούνται για την περιήγηση σε πληροφορίες που 
ποικίλουν ως προς το είδος τους και για περιήγηση μέσω hyperlinks. Τα αντικείμενα 
που περιέχονται σ’ ένα χώρο ZUI μπορούν με τη σειρά τους να είναι και τα ίδια ZUI 
και να αποκαλύψουν περαιτέρω λεπτομέρειες, κοκ, επιτρέποντας μ’ αυτό τον τρόπο 
την ατέρμονη ένθεση από τέτοια αντικείμενα και την απεριόριστη μεγέθυνση 
(zoom)13. 

                                                 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Zooming_user_interface 
13 http://ahead.com/#view/lilaspaces/main/welcome?scene=HOME* 
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Εικόνα 3.3 ZUI elements ένθετα στην επιφάνεια ZUI και σε άλλα ZUI elements 

 
 

 
Focus + Context.[1][14] Οι τεχνικές Focus + Context αναφέρονται στη δυνατότητα 
του χρήστη να εναλλάσσει την άποψή του, από τη συνολική θεώρηση(Context)   της 
οπτικοποιημένης πληροφορίας στη πλήρη λεπτομέρεια (focus).  
Το Focus + Context, αλλιώς γνωστό και σαν Overview /Detail, διαφέρει από 
παρόμοιες τεχνικές εναλλαγής μεταξύ της συνολικής θεώρησης και της λεπτομέρειας 
στο γεγονός ότι η δυνατότητα παρέχεται στον ίδιο χώρο εργασίας ταυτόχρονα. 
Δηλαδή στην ίδια οθόνη, συνυπάρχει, την ίδια στιγμή και η λεπτομερής άποψη των 
δεδομένων και η συνολική τους άποψη. Η πρώτη βοηθάει το χρήστη στην ανάλυση 
της πληροφορίας ενώ η δεύτερη στη διατήρηση του προσανατολισμού του και άρα 
στην καλύτερη πλοήγηση.  
 
Παραδείγματα τεχνικών F+C είναι:  

• Παραμόρφωση του Γράφου αφού έχει προηγηθεί η διάταξή του στο χώρο 
(layout). [14] Σ’ αυτή την κατηγορία εμπίπτουν οι τεχνικές γνωστές με το 
όνομα “Fish-eye” (ανάλογη της παραμόρφωσης που προκαλεί ένας 
ευρυγώνιος φακός φωτογραφικής μηχανής). - Εικόνα 3.4 

• Χρήση μη – Ευκλείδειας γεωμετρίας (όπως είναι η χρήση υπερβολών) κατά 
τη διάρκεια του layout για το «άνοιγμα» του χώρου και την επίτευξη εστιακών 
σημείων για την ανάδειξη λεπτομέρειας. (Εικόνα 3.5) 
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                     Εικόνα 3.4 Παράδειγμα Fish-eye παραμόρφωσης[40] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

Εικόνα 3.5 Παράδειγμα «υπερβολικής» παραμόρφωσης [45] 
 

• Χρήση μικρο - χάρτη (micro-map) για την επίτευξη του Context. Η οθόνη 
όπου προβάλλονται τα δεδομένα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το κυρίως τμήμα 
της προβολής του Γράφου και το τμήμα της αναπαράστασης του Γράφου σε 
μικρότερη κλίμακα (μικρό-χάρτης). Ο μικρο-χάρτης χρησιμοποιείται για τη 
συνολική εποπτεία του Γράφου(Context) ενώ ο κύριος χώρος του Γράφου  
χρησιμοποιείται για την κατάδειξη της λεπτομέρειας. Η σχέση μεταξύ των δύο 
είναι αμφίδρομη: 
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Micro-map=Context Detail 

1. ο χρήστης μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει το μικρο-χάρτη για να καλύψει 
γρήγορα μία μεγάλη απόσταση από μια περιοχή του γράφου σε μια άλλη 
και ταυτόχρονα ο χώρος που δείχνει τη λεπτομέρεια να ανανεωθεί και να 
δείξει τη νέα περιοχή. 

2. Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον κύριο χώρο του Γράφου 
(μετακίνηση, Zoom in, Zoom out) και ταυτόχρονα προσαρμόζεται ο 
μικρο-χάρτης απεικονίζοντας τη νέα περιοχή του συνόλου που θα 
προκύψει. (Εικόνα 3.6) 

 
 

 
Εικόνα 3.6 Παράδειγμα χρήσης  μικρο-χάρτη14 
 
 
3.2. Atom interface – μία περίπτωση γραφικού διαδραστικού περιβάλλοντος με 
εφαρμογή στις ΔΥ. 
Η διεπαφή Atom ξεκίνησε από το Digital Enterprise Research Institute στην Ιρλανδία 
(DERI)[38] ως μία καινοτόμος ιδέα για εξερεύνηση ιεραρχικών (ή/και δενδρικών) 
δομών δεδομένων.  
Οι παραδοσιακοί τρόποι παρουσίασης και οι δυνατότητες εξερεύνησης που παρέχουν, 
για τα προαναφερθέντα δεδομένα, συγκεντρώνουν σημαντικά μειονεκτήματα 
(Εικόνες 3.1 και 3.2 ):  
 

                                                 
14 Η Εικόνα 3.6 είναι απόσπασμα από το εμπορικό λογισμικό “yFiles” στην τοποθεσία: 
http://live.yworks.com/yfiles-flex/demo/graphCanvas/    
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Γονέας 

Απομακρυσμένα 
Παιδιά 

Εικόνα 3.7: «Κλασσική» οπτικοποίηση δενδρικών δεδομένων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Οι αποστάσεις των παιδιών ενός γονικού κόμβου μπορεί να διαφέρουν πολύ 
από παιδί σε παιδί και κάποια «παιδιά» να απέχουν πολύ από το γονέα με 
αποτέλεσμα χαμηλή αποδοτικότητα κατά την πλοήγηση. 

2) Ο χρήστης πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος και ακριβής για να μπορεί 
να επιλέγει σωστά μεταξύ των κόμβων και τα διαφορετικά επίπεδα μιας 
δενδρικής δομής καθώς δεν υπάρχει μεγάλη ανοχή σε λάθος χειρισμούς. 

3) Δεν καταδεικνύονται οι σχέσεις που υπάρχουν σε μια ιεραρχική δομή 
ανάμεσα στους κόμβους. Οι εξαρτημένοι κόμβοι ενός γονικού κόμβου δεν 
είναι συγκεντρωμένοι γύρω του και μπορεί να είναι πολύ μακριά του. Η 
ιεραρχική έννοια της εξάρτησης αμβλύνεται και η πληροφόρηση για τις 
σχέσεις ανάμεσα στους κόμβους παραμένει πλημμελής.   

4) Οι γραφική κωδικοποίηση (encoding) της πληροφορίας είναι φτωχή και δε 
βοηθάει το χρήστη να προσαρμόσει και να προσωποποιήσει την πληροφορία 
στα μέτρα του.  
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Εικόνα 3.8: Παράδειγμα παραδοσιακού τρόπου 
οπτικοποίησης δεδομένων με ιεραρχική διάρθρωση  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όλα τα παραπάνω προβλήματα κάνουν την πλοήγηση αργή, ιδιαίτερα όταν ο χρήστης 
εξερευνά άγνωστους χώρους πληροφοριών. Οι ικανότητες της εξερεύνησης, της 
απομνημόνευσης και της ανακάλυψης δεδομένων γίνονται πολύ φτωχές και η μεγάλη 
προσπάθεια που καταβάλει ο χρήστης τελικά τον αποθαρρύνει να επαναλάβει την 
εμπειρία. 
 
Το Atom interface είναι μία καινοτόμος μέθοδος για την εξερεύνηση δενδρικών 
δομών και Γράφων. Προσπαθεί να υπερκεράσει όλα τα προαναφερθέντα 
μειονεκτήματα και να αποτελέσει ένα αποδοτικό και φυσικό περιβάλλον για 
εξερεύνηση δεδομένων. (Εικόνα 3.3).  
 
Η καινοτομία του Atom interface βασίζεται στην ακτινοειδή διάταξη των δενδρικών 
δομών σε ομόκεντρους κύκλους (radial layout) και τη συγκέντρωση των 
εξαρτημένων κόμβων, κυκλικά, γύρω από τον γονικό τους κόμβο [38]. 
Το Atom interface μεταφέρθηκε στο πεδίο του eGoverment και χρησιμοποιήθηκε για 
να οπτικοποιηθούν οι ιεραρχικές δομές των Δημόσιων Υπηρεσιών και των 
συστατικών τους στοιχείων. [17] (Εικόνα 3.4) 
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Εικόνα 3.9: Atom interface και Οπτικοποίηση ΔΥ 

 
Ο θεμέλιος λίθος του eGovernment Atom παραμένει η συμπαγής ακτινοειδής διάταξη 
όπου οι εξαρτημένοι κόμβοι συγκεντρώνονται κυκλικά όσο πιο κοντά γίνεται στον 
γονικό κόμβο. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακολουθώντας το μοντέλο GEA, το Atom interface έκανε τις εξής προσαρμογές: 
• Όλες οι οντότητες των ΔΥ, π.χ. δημόσιοι φορείς-πάροχοι ΔΥ, κλπ. απεικονίζονται 

με το σχήμα του τριγώνου, οι Γενικές ΔΥ με το σχήμα των κυκλικών δίσκων και 
οι Ειδικές ΔΥ με το σχήμα των παραλληλόγραμμων. 

• Προστέθηκε σε κάθε Ειδική ΔΥ ένα μενού που εμφανίζεται όταν ο κέρσορας του 
ποντικιού κλικάρει πάνω της και δίνει τις επιλογές: 
Α) Show inputs. Επιλέγοντας το μενού αυτό ο πολίτης μπορεί να δει τα 
δικαιολογητικά που χρειάζονται και τους φορείς που τα παρέχουν. 
Β) Show Output. Με την επιλογή αυτή εμφανίζονται οι φορείς του δημοσίου που 
θα ενημερωθούν με το παραγόμενο της ΔΥ. 
Γ) Show Followups. Η επιλογή αυτή εμφανίζει τις Γενικές ΔΥ που μπορεί ή  
πρέπει να εκτελεστούν μετά την εκτέλεση της Ειδικής ΔΥ. 
Δ)Show description. Αυτή η επιλογή εμφανίζει την λεπτομερή περιγραφή της ΔΥ 
σε μορφή κειμένου. 
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Η μικρή απόσταση συμβάλει στην ταχύτερη πλοήγηση και μάλιστα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική όταν η πλοήγηση περιλαμβάνει πέρασμα από πολλαπλά επίπεδα της 
ιεραρχικής δομής.  
 
Το είδος των σχημάτων και η θέση τους στο σχεδιαστικό χώρο του Atom interface τα 
κάνουν να είναι καλύτερα και ευκολότερα «επιλέξιμα» σε σχέση με τα μακρόστενα 
σχήματα των παραδοσιακών απεικονίσεων 
 
Κατά τη διαπέραση (traversing) που πραγματοποιεί ο χρήστης στους κόμβους του 
Γράφου έχει καθαρότερη εικόνα των σχέσεων μεταξύ των κόμβων αφού οι 
εξαρτώμενοι κόμβοι είναι πολύ κοντά, γύρω από τους γονικούς τους κόμβους. 
Όλα τα παραπάνω θετικά χαρακτηριστικά του Atom interface μειώνουν την 
προσπάθεια για  πλοήγηση και ο χρήστης αποκομίζει μία άνετη και αποδοτικότερη 
εμπειρία πλοήγησης. 
 
Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στο χαρακτηριστικό της διατήρησης 
προσανατολισμού του χρήστη κατά την πλοήγηση. Καθώς εξερευνά τον Γράφο 
επιλέγοντας κόμβους, το μονοπάτι που ακολουθεί είναι διακριτό, αφήνοντας «λευκά 
ίχνη» καθώς προχωρά. (Εικόνα 3.9 και 3.10). Ο χρήστης μπορεί όποτε θέλει να 
επιλέξει γειτονικό κλάδο που περιέχει κόμβους χωρίς να χρειαστεί να διασχίσει όλο 
το προηγούμενο μονοπάτι προς τα πίσω. Οι παραπάνω ιδιότητες διευκολύνουν την 
εξερεύνηση ιδιαίτερα όταν οι πιθανές επιλογές είναι πολλές για το χρήστη και πρέπει 
να κάνει πολλές δοκιμές μέχρι να ανακαλύψει τη σωστότερη. 
 
Τέλος στο Atom interface υπάρχει η δυνατότητα να απεικονίζονται πολλαπλά 
«άτομα» -ιεραρχικές δομές, ταυτόχρονα, δίνοντας την ευκαιρία στο χρήστη να 
συλλέξει άμεσα πληροφορίες που εκτείνονται πέρα από τη μία και μόνη ιεραρχία. 
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Εικόνα 3.10: Πολλαπλές ιεραρχικές δομές (atoms) σχετιζόμενες μεταξύ τους 
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4. Σχεδιασμός του «Eργαλείου οπτικοποίησης Δημόσιων Υπηρεσιών»  
 
Το «Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να αποτελέσει 
ένα εργαλείο που θα συμπληρώνει και θα συνεπικουρεί την παρουσίαση και 
εξερεύνηση δημόσιων υπηρεσιών σε portal Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μαζί με 
άλλους τρόπους που ήδη εφαρμόζονται γι’ αυτό το σκοπό. 
 
Η εφαρμογή αυτή βασίστηκε στο συστατικό στοιχείο (component) RaVis της 
βιβλιοθήκης Birdeye, η οποία αποτελεί ένα project συλλογικό, σε ανοικτό κώδικα και 
φιλοξενείται από την προγραμματιστική κοινότητα της εταιρείας Google.15. 
Παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. 
 
Στην υπο-ενότητα 4.1 παρουσιάζεται αναλυτικά το λογισμικό Birdeye RaVis στο 
οποίο βασίστηκε το «Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ». Στην υπο-ενότητα 4.2 
παρουσιάζεται αναλυτικά το ίδιο το «Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ» και οι 
τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν στο βασικό λογισμικό RaVis ώστε αυτό να 
προσαρμοστεί στις ανάγκες και τους στόχους της παρούσας εργασίας.   
 
Ένα δείγμα της εφαρμογής μπορεί κανείς να δει στον ακόλουθο Δικτυακό Τόπο: 
http://195.251.218.39/myRavis/bin-debug/myRavis.html# 

                                                 
15 http://code.google.com/p/birdeye/wiki/RaVis 
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Εικόνα 4.1 : Ανάλυση αριθμητικών δεδομένων από τον Qavis Explorer  

4.1. Παρουσίαση του αρχικού εργαλείου Birdeye RaVis. 
To RaVis, όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω αποτελεί μία από τις 5 βιβλιοθήκες του 
Birdeye project. Οι υπόλοιπες 4 είναι: 
QaVis: Εργαλείο Ποσοτικής Ανάλυσης (Quantitative Analysis Visualization ). 
Αυτή η βιβλιοθήκη οπτικοποιεί, αναλύει, ερμηνεύει και παρουσιάζει, τόσο με 
συμβατικές όσο και καινοτόμους μεθόδους, αριθμητικά δεδομένα. Μικρογραφήματα, 
Δενδρικoί Χάρτες (treemaps), Πλέγμα Συγκρίσεων και συμβατικά γραφήματα όπως 
Ραβδογραφήματα, Γραμμογραφήματα, Πίτες κ.α., είναι μερικές από τις μεθόδους 
αυτές. . 

. 
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Εικόνα 4.2 : Ο GeoVis Explorer

Εικόνα 4.3 : Οπτικοποίηση χρονικής αλληλουχίας από τον TaVis Explorer  

GeoVis: Εργαλείο Γεωγραφικής Ανάλυσης (Geospatial Visualization) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TaVis: Εργαλείο Ανάλυσης Χρονοσειρών (Temporal Analysis Visualization) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GuVis: Εργαλεία Γενικής Χρησιμότητας (General Utility). Περιέχει εργαλεία 

επαναχρησιμοποιούμενα απ’ όλα τα υπόλοιπες 4 βιβλιοθήκες όπως: εικονίδια, 
φίλτρα, συναρτήσεις, κλπ.  
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Το Birdeye είναι ένα συλλογικό πόνημα του οποίου ο στόχος είναι να προάγει το 
σχεδιασμό μιας εκτενούς βιβλιοθήκης ανοικτού κώδικα η οποία θα είναι ικανή να 
διαχειριστεί την οπτικοποίηση πληροφορίας (information visualization) και την 
οπτικη ανάλυση (visual analytics) [4] [37] , υλοποιημένη στην πλατφόρμα του Adobe 
Flex. 
 
Η ανάπτυξη της βιβλιοθήκης Birdeye ξεκίνησε από το Κέντρο για Προηγμένη Οπτική 
Ανάλυση (Centre for Advanced Visual Analytics- CAVA) το οποίο υπάγεται στο 
Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη (United Nations Office at Geneva- 
UNOG). 
 
Το UNOG-CAVA προσφέρει λύσεις που καθιστούν δυνατή την ανάλυση και 
κατανόηση πολύπλοκων πληροφοριών.16 
 
Το ακρωνύμιο RaVis (Relational Analysis Visualisation), Οπτικοποίηση Σχεσιακής 
Ανάλυσης, , συνοψίζει λεκτικά αυτό που προσπαθεί να κάνει και σε μεγάλο βαθμό 
πετυχαίνει. 
 
Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί είναι η αντικειμενοστραφής 
ActionScript, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία πολυδιάστατων μορφών 
οπτικοποιημένων δεδομένων. Το εργαλείο RaVis, επιπρόσθετα δίνει τη δυνατότητα 
για ανάλυση σύνθετων σχεσιακών δεδομένων όπως είναι π.χ. τα δεδομένα κοινωνικής 
δικτύωσης, οργανογράμματα, ταξινομήσεις δεδομένων, συστήματα πλοήγησης, 
σχήματα βάσεων δεδομένων και άλλα παρόμοια.  
 
4.1.1. Βασικές έννοιες 
 
Ως βασική έννοια, πάνω στην οποία στηρίζεται η οπτικοποίηση των δεδομένων στο 
Ravis χρησιμοποιείται η έννοια του Γράφου (Graph) και κυρίως ένα ειδικότερο είδος 
γράφου, το επικαλύπτον δένδρο (spanning tree)[36]  
 
Ο Γράφος ορίζεται από δύο σύνολα, το σύνολο των κόμβων (nodes) και το σύνολο 
των ακμών (edges) με τις οποίες απεικονίζονται οι συνδέσεις/σχέσεις μεταξύ των 
κόμβων. Η ακμή μεταξύ δύο κόμβων ορίζεται από τους δύο κόμβους που ενώνει. Εάν 
τα ζεύγη των κόμβων που ορίζουν τις ακμές είναι διατεταγμένα, τότε  ο Γράφος είναι 
κατευθυνόμενος (directed), αλλιώς είναι μη κατευθυνόμενος (undirected).  
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Οι Γράφοι έχοντας εγγενώς στη θεωρία τους την απεικόνιση σχέσεων μεταξύ των 
κόμβων θεωρήθηκαν ως κατάλληλη έννοια για χρήση στο Ravis με στόχο τη 
σχεσιακή ανάλυση η οποία βασίζεται στη διερεύνηση και ανεύρεση σχέσεων μεταξύ 
αντικειμένων – οντοτήτων ή/και των επιμέρους στοιχείων τους όταν αυτά υπάρχουν.  
Όλες οι παραπάνω έννοιες από τη θεωρία των Γράφων υλοποιούνται στον κώδικα του 
RaVis. Επιπλέον υλοποιούνται και τα παρακάτω: 
 
1) Η σχεδίαση ενός γράφου στο RaVis βασίζεται σ’ έναν αλγόριθμο 

χωροθέτησης (layout algorithm), που είναι μία μαθηματική μέθοδος/αλγόριθμος 

πάνω στην οποία βασίζεται η τοποθέτηση κόμβων και ακμών με υπολογιστικά 

δομημένο τρόπο. 

Στο RaVis παρουσιάζονται 9 διαφορετικοί αλγόριθμοι χωροθέτησης αν και οι τρεις 

τελευταίοι βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο: 

1. Concentric Radial. Διάταξη των κόμβων σε ομόκεντρους κύκλους με κέντρο 

τον κόμβο-«ρίζα» του Γράφου. (Εικόνα 4.12) 

2. Parent Centered Radial. Κάθε γονικός κόμβος ενός Γράφου αποτελεί το 

κέντρο ενός κύκλου και τα παιδιά του διατάσσονται στην περιφέρεια του 

κυκλικού δίκου. Η ρίζα του γράφου είναι το κέντρο του κύκλου με τη 

μεγαλύτερη διάμετρο και όσο απομακρυνεται κάποιος κόμβος από τη ρίζα 

μικράινει η διάμετρος του. [42](βλ Εικόνα 4.12) 

3. Single Cycle Circle. Όλοι οι ορατοί κόμβοι διατάσσονται στην περιφέρεια 

ενός και μόνο κύκλου. 

4. Hyperbolic. Είναι σα να τοποθετείς τους κόμβους σε κάποια από τις 

προηγούμενες δύο ακτινοειδείς διατάξεις αλλά ταυτόχρονα στην επιφάνεια 

μιας σφάιρας (βλ Εικόνα 3.5. και 4.12)  

5. Hierarhical Tree. Η ρίζα του Γράφου αποτελει την αρχή του δένδρου από 

την οποία ξεκινά η διάταξη των υπόλοιπων κόμβων ιεραρχικά. 

6. Force Directed. Η  διάταξη του Γράφου μοιάζει με τον Parent Centered 

Radial όμως το χαρακτηριστικό από το οποίο παίρνει τα’ όνομά του 

αναφέρεται περισσότερο στην αίσθηση που αναδίνει όταν ο χρήστης κινεί 

κάποιο κόμβο και όλες οι ακμές συμπεριφέρονται σαν ελατήρια. Γι’ αυτό και 

ένα εναλλακτικό του όνομα είναι Spring Graph Layout. 

7. ISOM (Inverted Self Organizing Map) [47] 
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Εικόνα 4.4 :Τo χειριστήριo Layout (Layout control) του RaVis. 

8. Direct Placement. Αυτός ο αλγόριθμος αντλεί στοιχεία συντεταγμένων για 

την τοποθέτηση των κόμβων από το πηγαίο XML αρχείο δεδομένων όπου 

περιγράφονται αυτοί οι κόμβοι. 

9. Phyllotactic. Προσπαθέι να μιμηθεί διατάξεις που παρατηρούνται στα φυτά 

(phyllotactic patterns) [41] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2) Η απόσταση μεταξύ των διασυνδεμένων  κόμβων αποκαλείται «βαθμοί 

διαχωρισμού» (degrees of separation), π.χ. η σχέση κόμβος – ακμή – κόμβος 

αντιπροσωπεύει έναν βαθμό διαχωρισμού [4].  

 

3) Οι σχέσεις του κάθε κόμβου με τους κόμβους του αμέσως μεγαλύτερου ή του 

αμέσως μικρότερου βαθμού διαχωρισμού (ή βαθμού απόστασης) αποτυπώνονται ως 

σχέσεις παιδιών και γονέων αντίστοιχα εφόσον συνδέονται με μια ακμή. 

Στην Εικόνα 4.5 φαίνεται η σχέση Γονέα -Παιδιών μεταξύ συνδεδεμένων κόμβων 
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Παιδιά

Γονέας

Εικόνα 4.5: Παράδειγμα ακτινοειδούς διάταξης γράφου RaVis 
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 Εικόνα 4.6 : Υπόδειγμα στοιχειώδους ΧML 
αρχείου δεδομένων 

<graph> 
<node id="n0"/> 
<node id="n1"/> 
<node id="n2"/> 
<node id="n3"/> 
 
<edge fromID="n0" toID="n1"/> 
<edge fromID="n0" toID="n2"/> 
<edge fromID="n0" toID="n3"/> 

 </graph> 

<graph> 
 
<Node id="Serv000" name="Test 1" desc="Test Node Level3" nodeColor="0xFF66FF" nodeSize="15" 
nodeClass="" nodeIcon="8" x="20" y="40" />     
<Node id=" Serv001" name="Test 2" desc="Test Node Level4" nodeColor="0xFF66FF" nodeSize="15" 
nodeClass="" nodeIcon="8" x="20" y="40" />      
<Node id=" Serv002" name="Test 3" desc="Test Node Level3" nodeColor="0xFF66FF" nodeSize="15" 
nodeClass="" nodeIcon="8" x="20" y="40" />       

 
<Edge fromID="Serv000" toID="Serv001" edgeLabel="From DUL to S1" flow="5" color="0xF00000" 
edgeClass="OUT" edgeIcon="Bad" /> 
<Edge fromID="Serv000" toID="Serv002" edgeLabel="From DUL to S2" flow="5" color="0xF00000" 
edgeClass="OUT" edgeIcon="Bad" /> 

 
</graph> 

 Εικόνα 4.7 : Υπόδειγμα εμπλουτισμένου ΧML αρχείου δεδομένων 

Πηγαία δεδομένα - XML 
 
Τα πηγαία δεδομένα προέρχονται από ένα αρχείο XML το οποίο περιέχει τα βασικά 
δεδομένα για να χτιστεί ένας γράφος, δηλ. τους κόμβους και τις ακμές. Οι κόμβοι του 
γράφου προέρχονται από στοιχεία (elements) - κόμβους του XML των οποίων το 
κύριο πεδίο είναι η μοναδική ταυτότητά τους (id).  
 
Οι ακμές (edges) του γράφου προέρχονται από στοιχεία (elements)  - ακμές του XML 
οι οποίες ορίζονται από έναν κόμβο προέλευσης (fromid) και έναν κόμβο προορισμού 
(toid) και άρα αυτόματα ο ορισμός των ακμών ορίζει και τις συνδέσεις μεταξύ των 
κόμβων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τα δεδομένα αυτά, τόσο οι κόμβοι όσο και οι ακμές, μπορούν να εμπλουτιστούν με 
πρόσθετα πεδία (όπως π.χ. colour, type, size, description, name, etc) τα οποία θα 
μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα από τον κώδικα. 
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Graph

Conseptual 
(Data stracture) 

Level

Visual Level 
(Visual 

components)
feeds feeds

XML data file

feeds
Interface 

Level 
(interaction)

∆ιάγραμμα 4.1.: Σχηματική αναπαράσταση των επιπέδων ροής των 
δεδομένων

4.1.2 Η ροή των δεδομένων 

 

Η ροή των δεδομένων στο RaVis έχει σαν αρχή της το προαναφερθέν αρχείο XML το 

οποίο στη συνέχεια τροφοδοτεί το πρώτο δομικό επίπεδο και έπειτα διαδοχικά το ένα 

επίπεδο τροφοδοτεί το επόμενό του Γράφου μέχρι να ολοκληρωθεί το τελικό προϊόν 

το οποίο είναι τα οπτικοποιημένα δεδομένα μας. (Διάγραμμα 4.1.)  

 

 

Επιπρόσθετα, τα οπτικοποιημένα δεδομένα του RaVis, έχουν τη δυνατότητα να 

δέχονται ενέργειες (double click, drag & drop) άμεσα, από το χρήστη και να 

απαντούν σ’ αυτές αλλάζοντας την οπτικοποίηση.  
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Εικόνα  4.8: Το interface του RaVis 

Πίνακας Ελέγχου 

Περιοχή– λογότυπου - τίτλου 

Γράφος 

Περιοχή σχεδίασης - Καμβάς 

 

 

4.1.3  Διεπαφή Χρήστη και Λειτουργικότητα του RaVis 

 

 

 

Η διεπαφή χρήστη (Interface) είναι το επίπεδο της εφαρμογής με το οποίο έρχεται 
σε επαφή ο χρήστης και του επιτρέπει να αλληλεπιδράσει με το RaVis για να 
μεταβάλει το οπτικοποιημένο αποτέλεσμα κατά βούληση.  
Το interface του RaVis χωρίζεται σε 3 κύριες περιοχές:(Εικόνα 4.8) 

• Την περιοχή του Λογότυπου και του τίτλου 
• Την περιοχή της απεικόνισης- οπτικοποίησης του Γράφου (Καμβάς) και  
• Την περιοχή των χειριστηρίων (Controls) του Γράφου 

 
O Kαμβάς, ο δισδιάστατος χώρος πάνω στον οποίο «σχεδιάζεται» και 
«ζωγραφίζεται» ο Γράφος, καθώς και οι κόμβοι και οι ακμές, βάσει του επιπέδου 
διεπαφής, αποκτούν την ικανότητα να λειτουργούν σαν υποδοχείς συμβάντων 
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Ρίζα του Γράφου 

Κόμβος όπου εφαρμόζεται 
το διπλό κλικ του χρήστη  

β. Μετά το διπλό κλικ α. Αρχική διάταξη 

Νέα Ρίζα του Γράφου 

Εικόνα 4.9: Διπλό κλικ ποντικιού πάνω σε έναν κόμβο του γράφου 

(events), τα οποία προκαλεί ο χρήστης με το ποντίκι ή/και το πληκτρολόγιό του. 
Αυτά τα συμβάντα/γεγονότα επιφέρουν την τροποποίηση τής τρέχουσας απεικόνισης, 
προς μία επιθυμητή απεικόνιση, σύμφωνη με τις εκάστοτε προτιμήσεις του χρήστη.  
 
Τα συμβάντα (events) που μπορεί ο χρήστης να προκαλέσει μέσω του ποντικιού ή/και 
του πληκτρολογίου στο RaVis μπορούν να χωριστούν σε 2 ομάδες: 
 
Α) Τα γεγονότα που εφαρμόζονται από το χρήστη απευθείας πάνω στην τρέχουσα 
απεικόνιση του γράφου (καμβάς, γράφος, κόμβοι, ακμές). 

Α1. Διπλό κλικ ποντικιού πάνω σε έναν κόμβο του γράφου: Αυτός ο κόμβος 
γίνεται η ρίζα του γράφου και η απεικόνιση του γράφου γίνεται με επίκεντρο τη 
νέα αυτή ρίζα σα σημείο αναφοράς του νέου δένδρου. 
Αποτελεί την κύρια αλληλεπίδραση του χρήστη με το γράφο και ουσιαστικά αυτό 
που κάνει είναι, με κάθε νέο διπλό κλικ, να αλλάζει η ρίζα του δένδρου και να 
υπολογίζονται κάθε φορά οι σχέσεις μεταξύ των κόμβων σύμφωνα με τη νέα ρίζα.  
Αυτό που αλλάζει κυρίως, δηλαδή, είναι οι αποστάσεις του κάθε κόμβου από τη 
ρίζα και η ορατότητα κάποιων κόμβων. Οι συνολικοί κόμβοι και ακμές 
παραμένουν φυσικά ίδια σε πλήθος στο επίπεδο των δεδομένων, αλλάζουν όμως 
στο οπτικό επίπεδο: εφόσον αλλάζει το επίκεντρο της απεικόνισης κάποιοι κόμβοι 
γίνονται μη ορατοί ενώ άλλοι γίνονται ορατοί (Εικόνα 4.9). 
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Α2. Drag n’ Drop κόμβων: Μεταξύ δύο διπλών κλικ ο χρήστης μπορεί, 
προσωρινά, να σύρει κάποιους κόμβους σε θέσεις που επιθυμεί και να 
διαμορφώσει την οπτικοποίηση με το δικό του τρόπο. Αυτό είναι προσωρινό όμως 
γιατί με το επόμενο διπλό κλικ ο Γράφος επαναδιατάσσεται βάσει του αλγορίθμου 
layout. 
A3. Drag and Drop Γράφου: Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί το Zoom in control ο 
Γράφος μεγαλώνει και ενδέχεται ο χρήστης να μη μπορεί να έχει συνολική εικόνα 
του στην οθόνη. Έχει τη δυνατότητα κάνοντας κλίκ στον Καμβά του Γράφου να 
μετακινήσει το Γράφο κατά βούληση για να φτάσει στο κομμάτι του εκείνο που 
τον ενδιαφέρει και να τον εναποθέσει (Drop) για να τον εξερευνήσει καλύτερα με 
τα υπόλοιπα χειριστήρια του RaVis (Εικόνα 4.10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4.10: Μετακίνηση του Γράφου με drag n’ drop 
 
 
Α4. Αιώρηση (hover) του δείκτη του ποντικιού πάνω από τον κόμβο ή την 
ετικέτα του ή την ετικέτα της ακμής: επιφέρει παροδική εμφάνιση (όσο διαρκεί 
η αιώρηση του δείκτη πάνω από τα στοιχεία) πλήρους περιγραφικού λεκτικού του 
αντίστοιχου στοιχείου (Tooltip).-Εικόνα 4.11 

 
 

Κλικ στον καμβά του Γράφου 
και σύρσιμο του ποντικιού 
μετακινεί το Γράφο 
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 Εικόνα 4.11:  Α. Tooltip ετικέτας ακμής, Β. Tooltip κόμβου, Γ. Tooltip 
ετικέτας κόμβου 

Α 

Β 

Γ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Β) Τα γεγονότα που εφαρμόζονται σε στοιχεία ελέγχου (control components) τα 
οποία βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου  (control panel) στα αριστερά του καμβά του 
γράφου. 
 

Μέσω των χειριστηρίων του Γράφου μπορεί ο χρήστης να τροποποιήσει διάφορες 

παραμέτρους του Γράφου ώστε να φέρει την τελική απεικόνιση στη μορφή που τον 

εξυπηρετεί καλύτερα. Τα χειριστήρια είναι: 

 

Β1. Layout Control: Μέσω αυτού του control ο χρήστης μπορεί ν΄ αλλάξει τον 

αλγόριθμο χωροθέτησης καθώς και κάποιες επιμέρους παραμέτρους του.(Εικόνα 

4.4) 
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 1. Concentric radial                                           2. Parent-centered radial         

 3. Single-cycle circle                                                     4. Hyperbolic 

 5. Hierarchical tree                                                          6. Force directed              

 7. Direct placement                                                      8. Phyllotactic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Εικόνα 4.12: Παραδείγματα διαφορετικών layout [4] 
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Node Styles Edge Styles Edge Label Styles
1 Default Default Default
2 Basic Directed Arrows Basic
3 Basic + Effects Directed Ballons WFB (World Fact Book)
4 Simple Circle Orthogonal
5 Simple Circle + Effects Flow
6 Icons Bezier
7 Rotated Rectangle Circular
8 Size by Value Hyperbolic
9 WFB (World Fact Book)
Πίνακας 4.1:    Οι διαφορετικοί τρόποι rendering των γραφικών 
στοιχείων του Γράφου

Εικόνα 4.13: Παράδειγμα τροποποιήσεων στα Node, 
Edge και Edge Label Style Controls 

Β2. Node Styles, Edge Styles και Edge Labels Styles Controls: Με αυτά ο 

χρήστης αλλάζει τον τρόπο που «ζωγραφίζονται» (render) οι κόμβοι, οι ακμές και 

οι ετικέτες των ακμών. (Εικόνες 4.13 και 4.14)  
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Εικόνα 4.14: Παράδειγμα τροποποιήσεων στα Node, 
Edge και Edge Label Style Controls 

Εικόνα 4.15 :Τα χειριστήρια όψης (View controls). .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Β.3 View Controls: Με τα χειριστήρια αυτά ο χρήστης αλλάζει κάποιες 
παραμέτρους θέασης του Γράφου όπως, τους Βαθμούς Διαχωρισμού (Degrees of 
Separation - DoS) που θέλει να βλέπει, αν θέλει να μεγεθύνει όλο το γράφο (Zoom) 
ή μόνο κάποια στοιχεία του (Scaling). Τέλος μπορεί ο χρήστης να ζητήσει να 
ζωγραφιστεί ξανά ο Γράφος πατώντας το κουμπί “Draw Graph” ή να γίνει πλήρης 
επανεκκίνησή του (επαναφόρτωση και δεδομένων εκτός από ζωγράφισμα) με το 
κουμπί «Refresh Data». 
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2. Λειτουργικότητα του RaVis.  
 
Το RaVis παρέχει στο χρήστη μία βασική λειτουργική δυνατότητα γύρω από την 
οποία περιστρέφονται όλες οι υπόλοιπες: Τη δυνατότητα να αλλάξει τη «ρίζα»[46] 
του Γράφου αυτοστιγμεί. 
  
Η δυνατότητα αυτή δίνεται μέσω του διπλού κλικ του ποντικιού του Η/Υ πάνω σ’ 
οποιοδήποτε κόμβο ο χρήστης επιθυμεί να μετατρέψει σε «ρίζα». Έχοντας αλλάξει η 
«ρίζα», η δενδρική ιεράρχιση, (σχέσεις γονέων - παιδιών) του Γράφου έχει αλλάξει 
και πρέπει να επανυπολογιστεί. Μετά από τον επανυπολογισμό το νέο δένδρο 
εμφανίζεται στο χώρο οπτικοποίησης και ο χρήστης μπορεί να δει τα  δεδομένα με 
νέα εστίαση (ρίζα) σε έναν διαφορετικό, από πριν, κόμβο.  
 
Η μετάβαση από την προηγούμενη στη νέα δενδρική μορφή του Γράφου γίνεται μέσω 
συγκεκριμένης μεθόδου κίνησης (animation method) για την ομαλότερη απεικόνιση 
και την καλύτερη κατανόηση της μετάβασης από το χρήστη.[16] Για το layout της 
ακτινοειδούς διάταξης (radial layout) η μέθοδος κίνησης προέρχεται από τη μελέτη 
των Ka-Ping Yee, Danyel Fisher, Racha Dhamija και Marti Hearst. [30]. 
Έτσι λοιπόν η βασική λειτουργικότητα που παρέχει το RaVis είναι η δυνατότητα να 
δοκιμάζει ο χρήστης όσες φορές θέλει, με διπλό κλικ, να αλλάζει την εστίαση και μ’ 
αυτό τον τρόπο να αλλάζει την οπτική γωνία που βλέπει κάθε φορά, τα ίδια δεδομένα. 
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4.2. Παρουσίαση της Εφαρμογής του «Eργαλείου Oπτικοποίησης ΔΥ» 
 
Αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά του RaVis και τροποποιώντας 
πολλά απ’ αυτά διαμορφώθηκε το «Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ». 
 
Οι ενότητες 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, που ακολουθούν, ουσιαστικά παρουσιάζουν αυτές τις 
τροποποιήσεις που έγιναν στο RaVis.  
 
Η ενότητα 4.2.1 παρουσιάζει κάποιες βασικές παραδοχές που έγιναν σχετικές μe τη 
χρήση του μοντέλου GEA, τις Περιπτώσεις Χρήσης πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι 
τροποποιήσεις καθώς και την τροποποίηση του πηγαίου αρχείου XML ώστε να 
εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες της συγκεκριμένης οπτικοποίησης Δημόσιων 
Υπηρεσιών. 
 
Στην ενότητα 4.2.2 με τίτλο «Διεπαφή του Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ» 
παρουσιάζονται όλα τα νέα στοιχεία που προστέθηκαν και έδωσαν ένα πλήθος 
δυνατοτήτων στο χρήστη για  αλληλεπίδραση και χειρισμό των δεδομένων του. 
 
Τέλος, στην ενότητα 4.2.3 παρουσιάζεται πως υποστηρίζονται οι 3 βασικές 
λειτουργίες του «Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ», η «Αναζήτηση ΔΥ», η «Εισαγωγή 
νέου XML αρχείου» και το «Φιλτράρισμα», μέσα από τις νέες τροποποιήσεις που 
έγιναν. 
  
Τα βασικά κριτήρια βάσει των οποίων έγιναν οι τροποποιήσεις και προσαρμογές 
ομαδοποιούνται σε δύο τομείς: 
Α. Κριτήρια που αφορούν στη διεπαφή και στην υποστήριξη της αλληλεπίδρασης του 
χρήστη με τα οπτικοποιημένα δεδομένα: 

1) Να μπορεί να εξοικειωθεί ο χρήστης με το νέο περιβάλλον γρήγορα και εύκολα. 
2) Να μπορεί να αποκτήσει γρήγορα τον έλεγχο πάνω στο εργαλείο. 
3) Να μην χάνει ο χρήστης την αίσθηση του προσανατολισμού κατά την πλοήγηση 

(Focus+Context). 
B. Κριτήρια που αφορούν στην επιθυμητή λειτουργικότητα του «Εργαλείου 
Οπτικοποίησης ΔΥ»: 
1) Ύπαρξη αναζήτησης των ΔΥ μέσω λέξεων «κλειδιών» 
2) Ύπαρξη δυνατότητας αλλαγής τροφοδοσίας με διαφορετικό πηγαίο αρχείο XML 
κατά βούληση του χρήστη. 
3) Ύπαρξη δυνατότητας φιλτραρίσματος των κόμβων (π.χ. εμφάνιση μόνο των 
Πάροχων ή των Νόμων της ΔΥ ) που θα είναι ορατοί κατά τη βούληση του χρήστη. 
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Όλη η ανάπτυξη των τροποποιήσεων βασίστηκε στον αλγόριθμο διάταξης Concentric 
Radial Layout σαν τον πιο κατάλληλο για να αποδώσει οπτικά το είδος των 
δεδομένων. Κάποιες δοκιμές σε Hierarchical Layout έδειξαν ότι μπορεί και αυτός ο 
αλγόριθμος να υποστηρίξει καλά την οπτικοποίηση. 
 
Ο αλγόριθμος Concentric Radial Layout τοποθετεί τους κόμβους σε ομόκεντρους 
δακτύλιους γύρω από τον κεντρικό κόμβο (τη «ρίζα ») του Γράφου. Ο κάθε κόμβος 
τοποθετείται σε έναν δακτύλιο ανάλογα με την απόσταση του (Degrees of Separation) 
από τον κεντρικό κόμβο. Αυτοί οι κόμβοι που βρίσκονται σε απόσταση ενός (1) 
βαθμού από τον κεντρικό κόμβο, δηλ. οι άμεσα συνδεδεμένοι μ’ αυτόν, 
τοποθετούνται στο μικρότερο εσωτερικό δακτύλιο, αυτοί με βαθμό 2, στον δεύτερο 
μικρότερο δακτύλιο, κ.ο.κ. [30] [14]  
Ο αλγόριθμος αυτός έχει αναγνωριστεί ότι συμβάλει : 

• Στη βελτίωση της αποδοτικότητας της πλοήγησης του χρήστη 
• Στην καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου προβολής 

 
 
 
4.2.1. Επέκταση του Birdeye RaVis στο «Εργαλείο οπτικοποίησης ΔΥ  
 
Το «Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ», όπως έχει ήδη αναφερθεί, χρησιμοποιεί ως 
μοντέλο για τις περιγραφές των Δημόσιων Υπηρεσιών ένα υποσύνολο του GEA 
μοντέλου. 
Κατά το σχεδιασμό του «Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ» έγιναν οι εξής παραδοχές σε 
σχέση με το μοντέλο GEA: 

• Όλες οι ΔΥ και τα δομικά τους στοιχεία αποτελούν το σύνολο των οντοτήτων 
του Γράφου και η κάθε μία αντιστοιχεί σε ένα κόμβο του Γράφου. 

• Οι ΔΥ διακρίνονται σε Γενικές και Ειδικές και αναπαριστώνται με κόμβους 
του Γράφου. 

• Η «ρίζα» του Γράφου παραμένει σταθερή και δεν αλλάζει με διπλό κλικ όπως 
στο RaVis. Έτσι οι αποστάσεις του κάθε τύπου κόμβου από την εικονική αυτή 
«ρίζα» είναι σταθερές και παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 4.2. Ένα 
παράδειγμα των αποστάσεων από τη «ρίζα» φαίνεται στην Εικόνα 4.16. 
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Εικόνα 4.16 :Παράδειγμα ανάπτυξης των κόμβων μιας ΔΥ του 
Γράφου μετά από πλοήγηση  του χρήστη. 

DoS=3 

DoS=4 

DoS=2 DoS=1 

Πίνακας 4.2: Αντιστοίχιση οντότητας GEA με το επίπεδο 
οπτικοποίησης της (Degrees of Separation). 

Degrees 
of 

Separati on
(DoS)

Τύπος οντότητας ΔΥ

1 Γενική  ΔΥ

2 Ειδική  ΔΥ

3

Πάροχος  ΔΥ, Δικαιολογητικά , Νόμος , Tags, 
Δικαιούχος  ΔΥ, Παραγόμενο  έγγραφο  , Υποπεριπτώση  
ΔΥ

4
Δικαιολογητικά  Υποπερίπτωσης  ΔΥ, Παραγόμενο  
έγγραφο  Υποπερίπτωσης  ΔΥ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ενώ στο RaVis ο κόμβος που εστιάζει ο χρήστης μέσω του διπλού κλικ μεταφέρεται 
στο κέντρο της οθόνης και μεταβάλλεται όλη η δενδρική δομή του Γράφου για να 
απεικονίσει τη νέα κατάσταση με το νέο κόμβο ως κέντρο ενδιαφέροντος, στο 
Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ» η «ρίζα» παραμένει σταθερή στο κέντρο της οθόνης. 
Η «ρίζα» άρα δε χρησιμοποιείται ως κέντρο εστίασης της προσοχής αλλά ως μια 
εικονική πηγή από την οποία απορρέουν όλες οι ΔΥ(μεταφορικά θα μπορούσε να 
ταυτιστεί με τη Δημόσια Διοίκηση). Μ’ αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον του χρήστη 
μετατοπίζεται στην πλοήγηση και στην εμφάνιση των κόμβων έτσι όπως τους 
εμφανίζει /αποκρύπτει μέσω των αλληλεπιδραστικών ενεργειών του.  
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Οι βασικές δυνατότητες των χρηστών παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα Use 
Case (Διάγραμμα 4.2). Υπάρχουν δύο ειδών χρήστες. Ο απλός χρήστης /πολίτης ο 
οποίος ενδιαφέρεται να αντλήσει τις πληροφορίες σχετικά με τις ΔΥ και ο 
διαχειριστής / Δημόσιος Υπάλληλος ο οποίος εκτελεί πιο «τεχνικές» εργασίες στο 
σύστημα. 
 
1. Filter Public Services: Ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει τις οντότητες που 
οπτικοποιούνται ώστε να επικεντρώνεται σε έναν τύπο οντοτήτων κάθε φορά 
(Πάροχους, Δικαιολογητικά, κλπ) 
 
2. Search Public Services by Keyword: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
αναζητήσει μέσα σε ένα σύνολο Δημόσιων Υπηρεσίων αυτές που η περιγραφή τους 
περιέχει ή ταιριάζει με λέξεις – κλειδιά που αυτός εισάγει.  
 
3. Browse Public Services: Η εξερεύνηση (Browsing) Δημόσιων Υπηρεσιών 
αποτελεί την πιο σύνθετη από τις τέσσερις Περιπτώσεις Χρήσης και περιλαμβάνει 
όλες αυτές τις δυνατότητες που παρέχονται για να είναι δυνατή η εξερεύνηση 
(Ανάπτυξη, Σύμπτυξη, Διαγραφή, Επιλογή κόμβων, κλπ).  
Η περίπτωση χρήσης «Browsing Public Services» αναφέρεται κυρίως στον 
εμπλουτισμό του interface του RaVis ώστε η εφαρμογή «Εργαλείο Οπτικοποίησης 
ΔΥ» να μπορέσει να δώσει περισσότερες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης στο χρήστη και 
μέσω αυτών, καλύτερη ποιότητα εξερεύνησης. 
 
4. Insert new XML source file: Η εισαγωγή νέου XML αρχείου δίνει τη δυνατότητα 
στον διαχειριστή του «Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ» να αλλάξει τα πηγαία 
δεδομένα και να εισάγει μ’ αυτό τον τρόπο μια εντελώς νέα οπτικοποίηση για τους 
σκοπούς της εργασίας του.  
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Διάγραμμα 4.2: Το Διάγραμμα Περίπτωσης Χρήσης (Use Case) 
της εφαρμογής. 

Search PS by 
keyword 

Browse Public 
Services 

Filter Public 
Services 

Admin/ 
Public 
Servant 

User/ 
Citizen 

Insert new XML 
source file 

Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ 
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<Graph> 
  <Node id="Serv000" name="GEA" desc="GEA PA Visualization Model"/> 
  <Node id="Serv006" name="Έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπού/ης" />   
  <Edge fromID="Serv000" toID="Serv006" /> 
 
  <Node id="SSer001" name="Έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπού/ης για απασχόληση ως οικιακού/ής βοηθού" />   
  <Edge fromID="Serv006" toID="SSer001" />   
 
  <Node id="SPro007" name="Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης"/> 
  <Node id="IOut006" name="Έντυπο Μ58" desc="Έντυπο Μ58"/> 
  <Node id="IOut007" name="Πρόσθετος τύπος Μ58" /> 
  <Node id="IOut008" name="Αντίγραφο Διαβατηρίου Αλλοδαπού"/> 
  <Node id="NRec004" name="Notification Recipient4" />     
  <Node id="Tags002" name="Tags2" /> 
  <Node id="Laws001" name="Laws1" desc="Νόμοs 1352/94"/> 
  <Edge fromID="SSer001" toID="SPro007" /> 
  <Edge fromID="SSer001" toID="IOut006" /> 
  <Edge fromID="SSer001" toID="IOut007" /> 
  <Edge fromID="SSer001" toID="IOut008" /> 
  <Edge fromID="SSer001" toID="NRec004" /> 
  <Edge fromID="SSer001" toID="Tags002" /> 
  <Edge fromID="SSer001" toID="Laws001" /> 
 
  <Node id="SCas001" name="Α.Πολύτεκνες Οικογένειες"/>   
  <Node id="SCas002" name="Β. Οικογένεια με παιδιά κάτω των 12 ετών (ME EURES) "/>   
  <Edge fromID="SSer001" toID="SCas001" /> 
  <Edge fromID="SSer001" toID="SCas002" /> 
 
  <Node id="IOut016" name="Αντίγραφο κάρτας πολυτέκνων"/> 
  <Node id="IOut017" name="Βεβαίωση από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων"/> 
  <Node id="IOut019" name="Βεβαίωση καταχώρησης κενής θέσης στο σύστημα EURES"/> 
  <Node id="IOut020" name="Σελίδες εφημερίδων που φαίνονται οι δημοσιεύσεις των αγγελιών"/> 
  <Node id="IOut021" name="Δήλωση ανάληψης ευθύνης για την καταβολή της μισθοδοσίας" /> 
  <Node id="IOut022" name="Ιατρικό πιστοποιητικό"/> 
  <Edge fromID="SCas001" toID="IOut016" /> 
  <Edge fromID="SCas001" toID="IOut017" /> 
  <Edge fromID="SCas002" toID="IOut019" /> 
  <Edge fromID="SCas002" toID="IOut020" /> 
</Graph> 

Οντότητα Γενικής ΔΥ και σύνδεσή της στο υπόλοιπο δίκτυο ΔΥ (Serv000).     
DoS=1 

 
 
 
Οντότητες Πάροχου ΔΥ(Spro), Δικαιολογητικών(IOut), 
Δικαιούχου ΔΥ (NRec), Tags, Νόμου (Laws) και σύνδεσή τους με 
την Ειδικότερη ΔΥ (SSer001)            DoS=3   

Οντότητες Υποπεριπτώσεων (SCas) και σύνδεσή τους 
με την Ειδικότερη ΔΥ (SSer001)              DoS=3 

 
 Οντότητες Δικαιολογητικών (IOut) και 
σύνδεσή τους με τις Υποπεριπτώσεις ΔΥ 
(SCas).                 DoS=4 

 
Οντότητα Ειδικότερης ΔΥ και σύνδεσή της με τη Γενική ΔΥ 
(SSer001).           DoS=2 

 Εικόνα 4.17: Παράδειγμα διάρθρωσης ΔΥ στο πηγαίο XML αρχείο, με οντότητες μέχρι 4 βαθμούς απόστασης από την εικονική «ρίζα». 
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Πίνακας 4.3: Πρόσθετα πεδία πηγαίου XML αρχείου 

Πρόσθετα πεδία Κόμβων Πρόσθετα πεδία Ακμών
Τίτλος (name) Ετικέτα (edgeLabel)
Περιγραφή (desc) Χρώμα (color)
Εικονίδιο (nodeIcon) Εύρος (flow)
Διεύθυνση URL (URL)
Μέγεθος (nodeSize)
Χρώμα (nodeColor)

Τόσο στους Κόμβους (Nodes) όσο και στις Ακμές (Edges) μπορούν να προστεθούν 
επιπλέον πεδία στο XML αρχείο όπως π.χ. χρώμα κόμβου, χρώμα ακμής μέγεθος 
κόμβου, URL διεύθυνση και γενικά ότι πεδίο θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει για να 
αποδώσει ένα χαρακτηριστικό στις οντότητες του Γράφου.  
Στη συγκεκριμένη υλοποίηση του «Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ» χρησιμοποι-
ήθηκαν τα εξής επιπλέον πεδία: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  56 

Οντότητα ΔΥ  Εικονίδιο Οντότητα ΔΥ  Εικονίδιο 

Πίνακας 4.4: Αντιστοιχία ανάμεσα στις οντότητες των ΔΥ και τα εικονίδιά 
τους στο «Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ» 

Δημόσια Διοίκηση 
 
 

Γενική ΔΥ 
 

Ειδικότερη ΔΥ 
 
 

Υποπερίπτωση ΔΥ 
 

Πάροχος ΔΥ 

Δικαιούχος ΔΥ 
 
 

Δικαιολογητικά 
 
 

Παραγόμενο ΔΥ 
 
 

Tags 
 

Νόμοι

4.2.2 Διεπαφή του «Eργαλείου Oπτικοποίησης ΔΥ»  
 
Κατά την υλοποίηση του «Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ» δόθηκε ιδιαίτερο βάρος 
στον εμπλουτισμό του interface του RaVis και την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης του 
χρήστη με τα οπτικά δεδομένα και πραγματοποιήθηκαν πολλές προσθήκες σ’ αυτό.  
 
Σύμφωνα με το [31], μετά από εκτενή επισκόπηση πληροφοριακών συστημάτων 
Οπτικοποίησης Πληροφοριών (Infovis systems), προτείνονται επτά κύριοι τύποι 
αλληλεπίδρασης:  

1. Select (Δυνατότητα επιλογής) 
2. Explore (Δυνατότητα Εξερεύνησης) 
3. Reconfigure (Δυνατότητα Αναδιάταξης) 
4. Encode (Δυνατότητα αλλαγής των οπτικών στοιχείων αναπαράστασης ) 
5. Abstract/Elaborate (Δυνατότητα Αφαίρεσης / Ανάλυσης) 
6. Filter ( Δυνατότητα Φιλτραρίσματος των δεδομένων) 
7. Connect (Δυνατότητα αποκάλυψης σχέσεων μεταξύ των δεδομένων). 

Οι επτά, παραπάνω, δυνατότητες αλληλεπίδρασης έχουν ενσωματωθεί στο «Εργαλείο 
Οπτικοποίησης ΔΥ» μέσω ενός πλήθους τεχνικών οι οποίες εμπλούτισαν το interface 
και οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. 
 
Αντιστοίχιση εικονιδίων με οντότητες των Δημόσιων Υπηρεσιών 
 
Τα εικονίδια των κόμβων χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν άρρητες, μη-
λεκτικές, ομαδοποιήσεις στις ΔΥ και τις οντότητές τους ώστε ο χρήστης να 
διευκολύνεται στην άμεση αντίληψη και νοηματοδότηση των οπτικών στοιχείων που 
εξερευνεί. Η ομαδοποίηση που ακολουθήθηκε για τους κόμβους φαίνεται στο 
παρακάτω Πίνακα 4.4 
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Εικόνα 4.18: Τα δύο πεδία, τα οποία είναι καταχωρημένα στο XML 
αρχείο, «οπτικοποιούνται» όταν ο κέρσορας αιωρείται πάνω από 
έναν κόμβο ή μια ακμή (Tooltip) 

Πεδίο «name» 

Πεδίο 
«edgeLabel» 

Τα πρόσθετα πεδία του Πίνακα 4.3 «name» και «descr» του κόμβου και το 
«edgeLabel» εμφανίζονται κατά την οπτικοποίηση όταν ο χρήστης τοποθετήσει τον 
κέρσορα του ποντικιού σε κατάλληλα σημεία των κόμβων και των ακμών και δίνουν 
αντίστοιχες λεκτικές πληροφορίες. (Εικόνα 4.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μια ΔΥ-κόμβος μπορεί να έχει ως παραγόμενο ένα έγγραφο, το οποίο, ίδιο έγγραφο, 
να αποτελεί εισροή (δικαιολογητικό) άλλης ΔΥ-κόμβου. Για να διακρίνεται η μία 
περίπτωση από την άλλη το πεδίο «color» στην κάθε ακμή, του XML αρχείου, 
διαφοροποιείται, αποδίδοντας, τελικά, διαφορετικό χρώμα στην οπτικοποίηση. 
(Εικόνα 4.19) Ο χρήστης, έτσι,  αναγνωρίζει πάντα για ποια ΔΥ το συγκεκριμένο 
έγγραφο αποτελεί παραγόμενο της (Output) και για ποια αποτελεί απαιτούμενη 
εισροή για την εκτέλεσή της.  
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Εικόνα 4.19: Έγγραφο που είναι ταυτόχρονα εισροή και 
εκκροή Δημόσιων Υπηρεσιών 

Εισροή 

Εκκροή Εισροή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το πεδίο του XML αρχείου «Διεύθυνση URL» εξατομικεύει την υπερ-σύνδεση του 
κάθε κόμβου και μπορεί να μεταφέρει το χρήστη στη δικιά του κάθε φορά τοποθεσία 
και σε ότι αυτή αντιστοιχεί (έγγραφο, δικτυακή τοποθεσία, κλπ). 
 
Τα πεδία «Μέγεθος» και «Χρώμα» των κόμβων χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή 
όταν ο επιλέγεται το Node Style “Size by Value” και ο κάθε κόμβος απεικονίζεται με 
το σχήμα ενός  έγχρωμου δίσκου, το μέγεθος και το χρώμα του οποίου 
προσδιορίζεται από τις τιμές των αντίστοιχων πεδίων.  
Το πεδίο «Εύρος» χρησιμοποιείται όταν επιλεχθεί το Edge Style “Flow” το οποίο 
βάσει της τιμής αυτού του πεδίου σχεδιάζει ανάλογα το πάχος της ακμής.(Εικόνα 
4.20) 
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Εικόνα 4.20: Παράδειγμα οπτικοποίησης με ταυτόχρονη χρήση Node 
Style: “Size by Value” και Edge Style: “Flow”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Τροποποίηση του “Double Click” όταν εφαρμόζεται πάνω σε κόμβο του Γράφου. 
 
Η κύρια λειτουργικότητα του RaVis εστιαζόταν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο 
«διπλό κλικ» (Double Click) του χρήστη σε όποιο κόμβο επιθυμούσε να εστιάσει το 
ενδιαφέρον του. Κάνοντας «διπλό κλικ» σε ένα κόμβο, αυτός μετακινούνταν στο 
κέντρο του Γράφου, γινόταν η νέα «ρίζα» του Γράφου και ολόκληρος ο Γράφος 
αναδιατασσόταν σύμφωνα με τη νέα ρίζα του.  
 
Η παραπάνω λειτουργικότητα έχει καταργηθεί και στο νέο «Εργαλείο Οπτικοποίησης 
ΔΥ» το «διπλό κλικ» του χρήστη επιφέρει ανάπτυξη ή σύμπτυξη του κόμβου, στον 
οποίο εφαρμόζεται, ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση του χωρίς να αλλάζει η 
«ρίζα» του Γράφου. Αν π.χ. ο κόμβος είναι ήδη αναπτυγμένος (Expanded) τότε το 
διπλό κλικ του ποντικιού θα επιφέρει τη σύμπτυξη του. Ανάλογα λειτουργεί αν είναι 
ήδη συμπτυγμένος (Collapsed). 
 
Η λειτουργικότητα του «διπλού κλικ» αποτελεί την πιο απλή, γρήγορη και άμεση 
ενέργεια του χρήστη πάνω στο Γράφο και έναν στοιχειώδη, αλλά πολύ 
αποτελεσματικό, τρόπο πλοήγησης και εξερεύνησης. 
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Εικόνα 4.21: Τερματικοί και μη-τερματικοί κόμβοι 

Μη-τερματικοί κόμβοι 

Τερματικοί κόμβοι 

Εικόνα 4.22: Επισήμανση τερματικών κόμβων και 
πληροφοριακό μήνυμα προς το χρήστη. 

Επισήμανση των «Τερματικών» κόμβων του Γράφου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Όταν ένας κόμβος δεν έχει «παιδιά» ονομάζεται «τερματικός». Κάθε τερματικός 
κόμβος επισημαίνεται με ένα έγχρωμο δακτύλιο, αυτόματα από το «Εργαλείο 
Οπτικοποίησης ΔΥ», ώστε ο χρήστης να τον αναγνωρίζει αμέσως και να μην 
καθυστερήσει με πιθανή εξερεύνηση του. (Εικόνα 4.21) 
Αν, παρ’ όλα αυτά, ο χρήστης πραγματοποιήσει «διπλό κλικ» πάνω σ’ έναν τέτοιο 
κόμβο, έχει προστεθεί η άμεση εμφάνιση πληροφοριακού μηνύματος ότι ο κόμβος 
είναι τερματικός (Εικόνα 4.22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η μόνη δυνατή ενέργεια του χρήστη πάνω στον «τερματικό» κόμβο είναι η διαγραφή 
του (WipeOut Node). (Εικόνα 4.23 και 4.24β)  
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Custom Context Menu  (Μενού που εμφανίζεται με το δεξί κλικ του ποντικιού):  
 
Τo στάνταρ Context Menu έχει τροποποιηθεί και έχουν προστεθεί οι εξής επιλογές 
(Εικόνα 4.24α): 

1) Expand Node, Collapse Node, Wipe Out Node 
2) Show Service Providers, Inputs, Outputs, Notification Recipients, Tags, Laws 

 
Μέσω του τροποποιημένου Context Menu δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 
εξερευνήσει έναν μη-τερματικό κόμβο, δηλ. να τον αναπτύξει (Expand), να τον 
συμπτύξει (Collapse) ή να τον εξαλείψει (WipeOut).   
Επίσης με τη δεύτερη ομάδα επιλογών του Context Menu μπορεί ο χρήστης να 
φιλτράρει κάποιον μη-τερματικό κόμβο (Γενική ΔΥ, Ειδική ΔΥ, Υποπερίπτωση ΔΥ ή 
άλλο) ζητώντας να εμφανιστεί συγκεκριμένη κατηγορία οντοτήτων (π.χ. μόνο οι 
Service Providers μιας ΔΥ). 
 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Context Menu είναι ότι διαμορφώνεται δυναμικά 
ανάλογα με : 

• Την τρέχουσα κατάσταση του κόμβου (Expanded ή Collapsed) 
• Τους τύπους των παιδιών που έχει ο κόμβος. 

Πχ. αν ο χρήστης κάνει δεξί κλικ σ’ ένα κόμβο που είναι ήδη σε κατάσταση 
«Collapsed» δε θα είχε νόημα η επιλογή «Collapse Node» να είναι ενεργή γι’ αυτό 
απενεργοποιείται (γκρι χρώμα)(Εικόνα 4.24α). Αντίστοιχα συμβαίνει το ίδιο όταν ο 
κόμβος είναι ήδη “Expanded”.  
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Εικόνα 4.23: Επισήμανση τερματικών κόμβων και πιθανές 
ενέργειες του χρήστη σε έναν κόμβο τέτοιου τύπου. 

Τερματικοί 
κόμβοι  

Μη- τερματικοί κόμβοι (δυνατή εξερεύνηση) 

Εικόνα 4.24: Παραδείγματα Context Menu. 

Filtering 

α. 
β.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Από τη δεύτερη ομάδα επιλογών (Filtering) εμφανίζονται οι επιλογές του μενού, εάν 
ο κόμβος έχει αντίστοιχου τύπου παιδιά. Στην εικόνα 4.25 π.χ. ο συγκεκριμένος 
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Εικόνα 4.25: Παράδειγμα Context Menu. 

κόμβος έχει παιδιά μόνο τύπου «Special Services», έτσι μόνο αυτή η επιλογή 
εμφανίζεται στο μενού.  
Η δυναμική διαμόρφωση του Context Menu είναι ακόμη ένας τρόπος εξοικονόμησης 
χρόνου για τον χρήστη εφόσον καθοδηγείται άμεσα για τις δυνατές επιλογές και δεν 
ασχολείται με άκυρες δοκιμές. Επίσης το χαρακτηριστικό αυτό συμβάλει και στην 
αίσθηση προσανατολισμού του χρήστη εφόσον διαμορφώνεται αίσθηση κατεύθυνσης 
(π.χ. ξέρει ότι ένας κόμβος μπορεί μόνο να αναπτυχθεί). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απλή και Πολλαπλή Επιλογή κόμβων. 
 
Έχει προστεθεί η δυνατότητα στο «Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ» της απλής και της 
πολλαπλής επιλογής κόμβων του Γράφου. Η απλή επιλογή πραγματοποιείται με το 
«κλικ» του ποντικιού πάνω στον κόμβο. Η πολλαπλή επιλογή μπορεί να γίνει με δύο 
τρόπους: είτε με πολλαπλά επανειλημμένα «κλικ» του ποντικιού είτε με το 
συνδυασμό του πλήκτρου «Ctrl» και ταυτόχρονο σύρσιμο του ποντικιού πάνω από το 
σύνολο των κόμβων που θέλει να επιλέξει. Όταν πραγματοποιηθεί ένας από τους 
τρόπους επιλογής ή και συνδυασμός αυτών τότε οι επιλεγμένοι κόμβοι 
επισημαίνονται με ανάλογο έγχρωμο δακτύλιο ώστε να διακρίνονται άμεσα από τους 
μη - επιλεγμένους. (Εικονα 4.26) Η απλή από-επιλογή μπορεί να γίνει με δεύτερο 
απλό «κλικ» πάνω σε επιλεγμένο κόμβο και τότε αυτός από-επιλέγεται. Η άμεση από-
επιλογή όλων των επιλεγμένων γίνεται με το κλικάρισμα του ποντικιού σε 
οποιοδήποτε σημείο της περιοχής σχεδίασης, εκτός των κόμβων,. 
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Α: Επιλογή με «κλικ» ποντικιού 

  Εικόνα 4.26: Οι δύο τρόποι επιλογής κόμβων 

Β: Επιλογή με συνδυασμό Ctrl πλήκτρου 
και σύρσιμο ποντικιού στην περιοχή 
ενδιαφέροντος. 

Έχοντας επιλέξει ο χρήστης πάνω από έναν κόμβους, έχει τη δυνατότητα να 
εκτελέσει, στους συγκεκριμένους και μόνο σε αυτούς, τις ενέργειες “Expand Node”, 
“Collapse Node” και “Wipe Out Node”.  
Μ’ αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα να διαμορφώσει ο χρήστης το γράφο 
όπως αυτός θέλει, διαγράφοντας μαζικά και επιλεκτικά κόμβους που δε θέλει να 
βλέπει, αναπτύσσοντας ή συμπτύσσοντας δύο ή τρεις κόμβους ταυτόχρονα, 
ενισχύοντας έτσι την αίσθηση του ελέγχου πάνω στην οπτική πληροφορία, το Γράφο. 
 
 
Προσθήκη πίνακα πληροφοριών (Report Panel) στην περιοχή σχεδίασης του 
Γράφου 
 
Στην περιοχή σχεδίασης του Γράφου (Canvas) έχει προστεθεί πίνακας πληροφοριών  
(Εικόνα 4.27) ο οποίος εμφανίζει τις εξής πληροφορίες: 
Α) Τον κωδικό (id), Όνομα (name), Περιγραφή (descr) του πιο πρόσφατα 
επιλεγμένου κόμβου. 
Β) Το πλήθος των κόμβων που είναι ορατοί. 
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Στοιχεία κόμβου 

  Εικόνα 4.27:  Οι δύο τρόποι επιλογής κόμβων 

Πλήθος ορατών κόμβων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δυνατότητα ύπαρξης υπερ-συνδέσμου (hyperlink) σε κάθε κόμβο. 
 
Μέσω του πεδίου «URL» στο XML αρχείο, που τροφοδοτεί με δεδομένα την 
εφαρμογή, δίνεται η δυνατότητα να αντιστοιχηθεί μία διεύθυνση σε κάθε κόμβο του 
Γράφου, την οποία αν ακολουθήσει ο χρήστης μπορεί να εισχωρήσει π.χ. σε πιο 
λεπτομερειακά δεδομένα του κόμβου που περιείχε την υπερ-σύνδεση.  
 
Αν, για παράδειγμα αυτός ο κόμβος ήταν κάποιος νόμος που αφορούσε μια δημόσια 
υπηρεσία θα μπορούσε η υπερ-σύνδεση να ανοίγει το ίδιο το περιεχόμενο του νόμου 
για να το τυπώσει ο χρήστης ή να διαβάσει το τμήμα που τον ενδιαφέρει, κλπ. Αν ο 
κόμβος ήταν ένα δικαιολογητικό, π.χ. μία αίτηση, η υπερ-σύνδεση θα μπορούσε να 
παραπέμπει στο κείμενο τη αίτησης για να το τυπώσει ή ίσως και να το συμπληρώσει 
on-line. Αν ο κόμβος ήταν κάποιου Πάροχου ΔΥ η υπερ-σύνδεση μπορεί να 
μεταφέρει το χρήστη στο site του Πάροχου ή ακόμη και στη σελίδα του site με τα 
στοιχεία επικοινωνίας του Πάροχου. 
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  Εικόνα 4.28:  Εισαγωγή πηγαίου XML αρχείου από τον χρήστη 

  Εικόνα 4.29:  Αναζήτηση ΔΥ 

4.2.3 Παρουσίαση των λειτουργιών του «Εργαλείου οπτικοποίησης ΔΥ 
 
Στο «Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ» έχουν προστεθεί τρεις νέες λειτουργίες: 

1. Εισαγωγή (τροφοδοσία) νέου XML αρχείου δεδομένων 
Μέσω της λειτουργίας αυτής δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να τροφοδοτήσει με 
εναλλακτικές συλλογές πηγαίων δεδομένων την εφαρμογή και να εξερευνήσει νέες 
πληροφορίες.  
Αυτό μπορεί να το κάνει ο χρήστης από το control panel της εφαρμογής (Εικόνα 
4.28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Αναζήτηση ΔΥ με τη χρήση λέξεων κλειδιών. (Search Public Services by 
keyword) 

Μέσω της λειτουργίας αυτής δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να πραγματοποιήσει 
αναζήτηση ΔΥ ή κάποιων από τα δομικά της στοιχεία-οντότητες, βάσει του λεκτικού 
της ονομασίας τους (Εικόνα 4.29 ).    
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  Εικόνα 4.30:  Επιλογή ομάδας κόμβων προς εμφάνιση 

Η αναζήτηση γίνεται επιλεκτικά σε ένα από τα 4 επίπεδα της ιεραρχικής δομής των 
ΔΥ (βλ. Πίνακα 4.2 ), δηλ.: 

1. Γενικές ΔΥ 
2. Ειδικές ΔΥ και οντότητες Γενικών ΔΥ 
3. Υποπεριπτώσεις ΔΥ και οντότητες των Ειδικών ΔΥ 
4. Οντότητες των Υποπεριπτώσεων 

   
Έχουν προστεθεί δύο στοιχεία για πιο εξεζητημένη αναζήτηση:  

a) εάν κάποιος θέλει να ελέγξει τα πεζά/κεφαλαία μιας φράσης μπορεί να επιλέξει 
το στοιχείο «Case Sensitive» και   
b) εάν κάποιος θέλει να αναζητήσει τις ελληνικές λέξεις αυστηρά με τον τονισμό 
τους, μπορεί να επιλέξει το στοιχείο «greek punctuation» και η εφαρμογή θα 
ελέγξει όλα τα ελληνικά σημεία τονισμού (οξεία, διαλυτικά, διαλυτικά με οξεία, 
κλπ) 

 
 

3. Φιλτράρισμα οντοτήτων ΔΥ (Show Specific Group of Nodes) 
 
Μέσω της λειτουργίας αυτής δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει να 
οπτικοποιήσει συγκεκριμένη ομάδα οντοτήτων ΔΥ ώστε να εστιάσει την εξερεύνησή 
του σ’ αυτή μόνο την ομάδα. Όταν τελειώσει με την πρώτη εξερεύνηση μπορεί να 
συνεχίσει με μια νέα ομάδα οντοτήτων. Μπορεί π.χ. να ζητήσει να εμφανίζονται μόνο 
οι Πάροχοι ή μόνο οι Υποπεριπτώσεις των ΔΥ( Εικόνα 4.30 και 4.31).   
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Εικόνα 4.31:  Χρήση του στοιχείου φιλτραρίσματος του συνολικού Γράφου 

Υποπεριπτώσεις ΔΥ (Special Cases) 

Filtering component 

  Εικόνα 4.32:  Διακόπτης «Wiping Out of Neighbours» 

 
 
4. Προσθήκη διακόπτη «Wiping Out of Neighbours».  

 
Ο διακόπτης αυτός όταν είναι ενεργός έχει σαν αποτέλεσμα την εξάλειψη όλων των 
γειτονικών κόμβων του κόμβου στον οποίο εφαρμόστηκε το double click έτσι ώστε η 
οπτικοποίηση να εστιάζεται σε ένα μονοπάτι του συνολικού γράφου.(Εικόνα 4.32)  
Όταν ο χρήστης εκτελεί «διπλό κλικ» σε ένα κόμβο σημαίνει ότι το ενδιαφέρον του 
εστιάζεται σ’ αυτόν. Για να βελτιωθεί αυτή η εστίαση εξαλείφονται, μ’ αυτό το 
διακόπτη, όλοι οι γειτονικοί κόμβοι και έτσι γίνεται πιο ευδιάκριτος ο κόμβος που 
ενδιαφέρει το χρήστη και οι συνδέσεις του με τυχόν κατιόντες και ανιόντες κόμβους. 
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5. Μελέτη Περίπτωσης 
 
Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει 
αναλάβει την καταγραφή περισσοτέρων από 100 δημόσιων υπηρεσιών που 
παρέχονται από την Κυπριακή Δημόσια Διοίκηση. Η καταγραφή γίνεται βασιζόμενη 
στο μοντέλο δημοσίων υπηρεσιών GEA.  
 
Τέσσερεις από αυτές τις ΔΥ επιλέχθηκαν για να οπτικοποιηθούν και να αποτελέσουν 
ένα παράδειγμα αναπαράστασης ΔΥ με το «Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ». (βλ. 
Παράρτημα Α για αναλυτικές περιγραφές).: 
1. Έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπού/ής με σκοπό την απασχόληση 
2. Παραχώρηση Ειδικού Βοηθήματος Τοκετού σε Άγαμες Μητέρες 
3. Παραχώρηση Επιδόματος Μάνας 
4. Παραχώρηση Πρόσθετου Επιδόματος Τέκνου 

 
5.1. Δημόσιες Υπηρεσίες της Μελέτης Περίπτωσης  
 
5.1.1.Έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπού/ής με σκοπό την απασχόληση 
Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης εξετάζεται η Ειδικότερη ΔΥ : Έκδοση άδειας 
εισόδου αλλοδαπού/ής με σκοπό την απασχόληση ως οικιακού/ής βοηθού η οποία 
εκτός των άλλων έχει 3 Υποπεριπτώσεις: α. Πολύτεκνες Οικογένειες, β. Οικογένεια 
με παιδιά κάτω των 12 ετών (ME EURES) και γ. Υπερήλικες – άτομα με σοβαρά 
προβλήματα υγείας. Κάθε μία από τις Υποπεριπτώσεις απαιτεί,  εκτός των 10 
δικαιολογητικών της κύριας υπηρεσίας, επιπλέον δικαιολογητικά. 
 
5.1.2.Παραχώρηση Ειδικού Βοηθήματος Τοκετού σε Άγαμες Μητέρες 
Αυτή την ΔΥ μπορεί να την «προμηθευτεί» ο πολίτης από 3 φορείς, απαιτεί 4 
δικαιολογητικά και μπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση 3 ΔΥ μετά την εκτέλεσή της 
(followup ΔΥ). Δεν έχει Υποπεριπτώσεις. 
 
5.1.3. Παραχώρηση Επιδόματος Μάνας 
Η ΔΥ αυτή έχει τους ίδιου πάροχους – φορείς με την προηγούμενη, απαιτεί όμως 3 
δικαιολογητικά και δεν έχει followup ΔΥ ούτε Υποπεριπτώσεις. 
 
5.1.4. Παραχώρηση Επιδόματος Τέκνου  
Εξετάζεται η Ειδικότερη ΔΥ: Παραχώρηση Πρόσθετου Επιδόματος Τέκνου η οποία 
παρέχεται από τους ίδιου φορείς με τις δύο προηγούμενες και απαιτούν 4 
δικαιολογητικά. Δεν έχει followup ΔΥ ούτε Υποπεριπτώσεις. 



 
 

  70 

  Εικόνα 5.1:  Οθόνη έναρξης του «Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ» 

Η οθόνη έναρξης του «Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ» (Εικόνα 5.1) παρουσιάζει στο 
χρήστη ένα μικρό αριθμό Δημόσιων Υπηρεσιών και μάλιστα Γενικών ΔΥ, δηλ. 
μοναδιαίας ανάπτυξης του Γράφου (DoS=1), για να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε 
οπτική πληροφορία κατά την πρώτη του επαφή με την εφαρμογή. 

 
 

 
 

Στην εκκίνηση της εξερεύνησής του, ο χρήστης, έχει δύο επιλογές: είτε να 
χρησιμοποιήσει τη Λειτουργία της Αναζήτησης με λέξεις –κλειδιά από το Control 
Panel (Εικόνα 5.2) είτε να αρχίσει να αλληλεπιδρά άμεσα με τον Γράφο στην περιοχή 
σχεδίασης. 
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  Εικόνα 5.2:  Λειτουργία Αναζήτησης στο Control Panel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Η Λειτουργία της Αναζήτησης θα μειώσει το φόρτο της πληροφορίας εστιάζοντας 
στις ΔΥ που ικανοποιούν τα κριτήρια της λέξης – κλειδί.(Εικόνα 5.3) 
 
Έπειτα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία από τις τρεις ΔΥ για να την εξερευνήσει 
περισσότερο χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του και 
περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 4, π.χ Context Menu επιλογές: Expand, Collapse, Wipe 
Out Node, διπλό κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, κλπ. (Εικόνα 5.4) 
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  Εικόνα 5.3:  Λειτουργία Αναζήτησης  

 
 
 

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα hyperlinks των κόμβων που τον ενδιαφέρουν 
μπορεί να μεταφερθεί άμεσα σε αναλυτικότερο περιεχόμενο από την εποπτική 
οπτικοποίηση. Π.χ. Το ίδιο το κείμενο του νόμου που διέπει τη ΔΥ ή το Έντυπο της 
Αίτησης που απαιτεί σαν εισροή η ΔΥ. (Εικόνα 5.5) Αφού εξετάσει το αναλυτικό 
περιεχόμενο μπορεί να επιστρέψει στο εργαλείο οπτικοποίησης και να συνεχίσει την 
εξερεύνησή του.  
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  Εικόνα 5.4:  Υπηρεσία «Έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπού/ης με σκοπό την 
απασχόληση» και κωδικοποίηση των οντοτήτων της 

Γενική ΔΥ 

Ειδική ΔΥ 

Πάροχοι 

Εισροές 

Παραγόμενο 

Υποπεριπτώσεις 

Νόμοι Follow up 
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  Εικόνα 5.5:  Άμεση μεταφορά του χρήστη σε χρήσιμο περιεχόμενο 
μέσω των hyperlinks των κόμβων 

Γενική ΔΥ 
Πάροχοι 

Νόμοι 
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6. Συμπεράσματα και Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
 
Το «Εργαλείο Οπτικοποίησης Δημόσιων Υπηρεσιών» είναι μια εφαρμογή για την 
οπτικοποίηση σχεσιακών δεδομένων. Για την ανάπτυξή του χρησιμοποιήθηκαν, σαν 
δεδομένα, περιγραφές δημόσιων υπηρεσιών και οι μεταξύ τους σχέσεις μέσα σ’ ένα 
σύστημα Δημόσιας Διοίκησης.  
 
Τα συστατικά στοιχεία μιας δημόσιας υπηρεσίας αποτελούν οντότητες στο πεδίο των 
σχεσιακών δεδομένων και όταν πολλές δημόσιες υπηρεσίες συμμετέχουν σ’ ένα 
πολύπλοκο σύστημα διοίκησης τότε η αναπαράστασή τους σε οπτικό επίπεδο 
αποτελεί μια πραγματική πρόκληση. 
 
Η ανάπτυξη της εφαρμογής «Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ» έδειξε όχι μόνο ότι η 
οπτική αναπαράσταση είναι κατάλληλη για τέτοιου είδους δεδομένα αλλά και ότι, 
ειδικότερα στον τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, μπορεί να προσφέρει νέους τρόπους 
εξερεύνησης των πληροφοριών που ο περιγραφικός τρόπος μέσω γραπτών κειμένων 
(textual description), ο οποίος ακολουθείται σήμερα από την πλειοψηφία των portal, 
δεν μπορεί. Όπως αναφέρεται στο [3] : 

«Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του information visualization είναι η ικανότητά του 
να παρουσιάζει τέτοιες ποσότητες πληροφοριών οι οποίες είναι πέρα από τις 
δυνατότητες της παρουσίασης με μορφή κειμένου»  

 
Η  εφαρμογή «Εργαλείο Οπτικοποίησης ΔΥ» και οι τεχνικές που ενσωματώθηκαν για 
την ανάπτυξη του interface ανέδειξαν ακόμα περισσότερες δυνατότητες τόσο στον 
εμπλουτισμό της οπτικοποίησης αλλά και στο κομμάτι που αφορά στην 
αλληλεπίδραση με το χρήστη.  
 
Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές και εργαλεία ακόμη που θα μπορούσαν να 
προστεθούν των οποίων ο κατάλληλος συνδυασμός είναι αυτός που κάνει τη διαφορά 
για να χαρακτηριστεί κάτι επιτυχημένο σε συνδυασμό πάντα και με το ειδικότερο 
πεδίο εφαρμογής (domain). 
 
Ωστόσο δεν μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί να σταθεί από μόνος του αυτός ο τρόπος 
αναπαράστασης. Θα πρέπει να δρα συμπληρωματικά προς τον περιγραφικό-μέσω 
κειμένων- τρόπο. Υπάρχουν πληροφορίες, στο πεδίο των δημόσιων υπηρεσιών, οι 
οποίες θα πρέπει να παρέχονται με τη μορφή κειμένου. Αυτού του είδους οι 
πληροφορίες και ο τρόπος παρουσίασής τους όμως έχει σημασία να παρέχονται σε 
κάποια στιγμή της αναζήτησης, ώριμη, όπου ο χρήστης έχει βρει σε μεγάλο ποσοστό 



 
 

  76 

αυτό που ψάχνει και οι αναλυτικότερες, μέσω κειμένων, πληροφορίες γεμίζουν 
απλώς τις λεπτομέρειες που του λείπουν.  
Σε πιο πρώιμα στάδια της αναζήτησης η έμφαση πρέπει να δίνεται στον εποπτικό 
τρόπο αναζήτησης που έχει τη δυνατότητα τόσο αποτελεσματικά να παρέχει η 
οπτικοποίηση. 
 
Αυτό ίσως που έχει σημασία να ερευνηθεί, μελλοντικά, περισσότερο, είναι ο τρόπος 
της αλληλοσυμπλήρωσης των δύο μεθόδων και πως η συνεργασία μεταξύ τους 
μπορεί να γίνει σ’ ένα πιο «δεμένο», πιο ενιαίο περιβάλλον. Π.χ. Όταν ο χρήστης 
πατώντας σ’ ένα hyperlink ενός κόμβου, μεταφέρεται στο κείμενο ενός νόμου, 
καταλαβαίνει ότι μεταφέρθηκε «αλλού» σε κάποιο άλλο διακριτό περιβάλλον. Ο 
στόχος μιας μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να είναι πώς μπορεί να δημιουργηθεί 
ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας για το χρήστη και όταν π.χ. βρίσκεται κάπου και 
πατάει ένα hyperlink να αισθάνεται ότι «έλκει»  την πληροφορία στο χώρο εργασίας 
του και όχι ότι «σπρώχνεται» προς αυτήν απομακρυνόμενος από τον εικονικό του 
χώρο εργασίας. Η τεχνολογία flash στην οποία στηρίχθηκε το «Εργαλείο 
Οπτικοποίησης ΔΥ» είναι μια τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται ήδη για τη 
δημιουργία «περιβάλλοντων» και «ενιαίων χώρων» καθώς παρατηρείται τελευταία 
όλο και συχνότερα να στηρίζονται, για την πλήρη υλοποίησή τους, δικτυακοί τόποι, 
εμπορικοί και μη και άρα έχει τη δυνατότητα προς την κατεύθυνση αυτή.  
 
Οι δυνατότητες του «Εργαλείου Οπτικοποίησης ΔΥ» για αναπαράσταση δεδομένων, 
επικοινωνία με το χρήστη και επικοινωνία με τον «έξω κόσμο» (Insert XML file, 
Hyperlinks στους κόμβους) καταδείχτηκε ήδη με το πλούσιο περιβάλλον διεπαφών 
που αναπτύχθηκε σ’ αυτή την εργασία.  Επιπλέον, από την εργασία της Καραμάνου 
Αρετής,[34] όπου υλοποιήθηκε η δυνατότητα της εφαρμογής να επικοινωνεί με 
βάσεις δεδομένων, φαίνεται ότι οι δυνατότητες επικοινωνίας για ακόμη πιο 
ουσιαστική και βαθιά συνεργασία και με άλλα τμήματα (π.χ. back office) ενός portal 
είναι υπαρκτές και μπορούν να διερευνηθούν περαιτέρω. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α: Αναλυτικές φόρμες καταγραφής των 4 Δημόσιων Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημόσιας 
Διοίκησης οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη περίπτωσης του Κεφ. 5. 

 
 

1. Έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπού/ης με σκοπό την απασχόληση 
 

Φόρμα Καταγραφής Ειδικότερης Δημόσιας Υπηρεσίας 
 

Ευρύτερη Υπηρεσία: Άδεια Εισόδου
Τίτλος ευρύτερης υπηρεσίας17: Έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπού/ης με σκοπό την απασχόληση.

Ειδικότερη υπηρεσία: 
Τίτλος ειδικότερης υπηρεσίας18: Έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπού/ής με σκοπό την απασχόληση ως οικιακού/ής βοηθού 

Βασικά Στοιχεία Ειδικότερης Υπηρεσίας19 
Περιγραφή20: Εκδίδεται άδεια εισόδου για αλλοδαπό με σκοπό την απασχόληση του ως οικιακού βοηθού σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου και Κανονισμών (Κεφ. 105)  
Υπεύθυνος Φορέας21: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
Φορείς που παρέχουν την υπηρεσία22 και κανάλια παροχής που χρησιμοποιούν23:
Κατάθεση δικαιολογητικών: 

 Φορέας Αυτοπροσώπως Αντιπρόσωπο Τηλέφωνο Ταχυδρομείο www Email Fax Άλλο
1  Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ναι ναι       

2 Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ναι ναι  

                                                 
17 Καταγράφεται το όνομα της ευρύτερης υπηρεσίας της οποίας η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί ειδικότερη υπηρεσία στη μορφή «Χορήγηση...», «Έκδοση...», κτλ. Στο 
παράδειγμα εδώ «Έκδοση Άδειας Οδήγησης». 
18 Καταγράφεται ο τίτλος της ειδικότερης υπηρεσίας. Αυτή αποτελεί το αντικείμενο καταγραφής της κάθε φόρμας. Στο παράδειγμα πχ «Έκδοση Άδειας Οδήγησης Φορτηγού 
Αυτοκινήτου». Είναι σύνηθες σε μια Ευρύτερη Υπηρεσία να υπάγεται ένας αριθμός ειδικότερων υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτές τις ειδικότερες υπηρεσίες 
σε σχετικά μικρό αριθμό. Αυτό μπορεί να γίνει περιγράφοντας κάποιες σπανιότερες υπό-περιπτώσεις στο επόμενο πεδίο. 
19 Από αυτό το σημείο καταγράφονται στοιχεία για κάθε ειδικότερη υπηρεσία χωριστά.  
20 Περιγράφεται σύντομα η υπηρεσία ώστε να γίνεται αντιληπτό σε ποιούς αφορά και τι προσφέρει. 
21 Είναι ο φορέας που έχει τον έλεγχο (ownership) και παράγει την υπηρεσία 
22 Είναι οι φορείς μέσω των οποίων οι πολίτες αιτούνται ή/και λαμβάνουν το αποτέλεσμα της υπηρεσίας 
23 Ο τρόπος επικοινωνίας που είναι διαθέσιμος για κάθε φορέα 
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Παραλαβή αποτελέσματος: 
 Φορέας Αυτοπροσώπως Αντιπρόσωπο Τηλέφωνο Ταχυδρομείο www Email Fax Άλλο
1 Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ναι ναι  ναι     

 

Εκκίνηση υπηρεσίας24: 
 Υποχρεωτική 

+      Προαιρετική 
Αυταξία25: 

 Όχι 
+      Ναι  

Λήξη26 
 Όχι 

+      Ναι. Διάρκεια: 3 μήνες 
Περιοδικότητα (periodicity)27: 

+     Όχι 
 Ναι ......... Συχνότητα:  

Εκτιμώμενος μέσος χρόνος εκτέλεσης: 15 μέρες
Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης (max execution time)28: 1 μήνα
Κόστος (Cost)29:  € 119,60 
Ανάλυση κόστους30: € 34,17 τέλη υποβολής αίτησης και €85,43 τέλη έκδοσης άδειας εισόδου  
Σχόλια: 
 

Εισροές Ειδικότερης Υπηρεσίας31:

                                                 
24 Επιλέγεται αν η υπηρεσία είναι υποχρεωτική ή αν είναι στην ευχέρεια του πολίτη να την ζητήσει 
25 Επιλέγεται αν η υπηρεσία ζητείται μόνο για να βοηθήσει την εκτέλεση μιας άλλης υπηρεσίας (πχ πιστοποιητικό γεννήσεως) ή αν παράγει άμεσα αποτελέσματα στον 
αιτούντα (πχ δίπλωμα οδήγησης). 
26 Επιλέγεται αν η υπηρεσία παράγει αποτέλεσμα με ημερομηνία λήξης (πχ αδειοδότηση για 1 χρόνο) ή όχι. 
27 Σημειώνουμε αν η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να καλείται σε τακτά διαστήματα (πχ άδεια λειτουργίας που χρειάζεται ανανέωση, υποβολή φορολογικής δήλωση κάθε έτος). 
Αν η υπηρεσία έχει περιοδικότητα σημειώνουμε εδώ την χρονική περίοδο σε ημέρες (πχ 365 για τη φορολογική δήλωση) 
28 Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει σχετική πρόβλεψη από νόμο/απόφαση κτλ για μέγιστο επιτρεπτό χρόνο εκτέλεσης. 
29 Σημειώνουμε το κόστος της υπηρεσίας για τον πολίτη. Καταγράφουμε μόνο το κόστος που σχετίζεται με πληρωμές στο δημόσιο (όχι πχ αμοιβές δικηγόρων , κτλ). Καλό 
είναι πάντως να σημειώνουμε χωριστά την ύπαρξη και τέτοιων κατηγοριών κόστους ώστε ο πολίτης να πληροφορείται ότι υπάρχουν επιπλέον έξοδα που θα πρέπει να λάβει 
υπ’ όψη.  
30 Καταγράφονται τα επιμέρους κόστη αν το κόστος της υπηρεσίας είναι σύνθετο.  
31 Περιγράφουμε όλες τις εισροές τις υπηρεσίας. Περιλαμβάνουμε πχ όλα τα δικαιολογητικά, τις αιτήσεις, δηλώσεις και πληρωμές. 
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ΑΑ Τίτλος Φορέας Έκδοσης32 Λόγος33 Σχόλια 1 Έντυπο Μ58 Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης-ΥΑΜ 2 Πρόσθετος τύπος Μ58 Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης-ΥΑΜ 3  Αντίγραφο Διαβατηρίου Αλλοδαπού Προσκομίζεται από τον Πολίτη Πιστοποίηση στοιχείων Αλλοδαπού  4 Πρωτότυπο Πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα δεόντως θεωρημένο Προσκομίζεται από τον Πολίτη Αποδεικτικό καταλληλότητας αλλοδαπού/ης5 Συμβόλαιο Απασχόλησης Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης-ΥΑΜ Επικύρωση σύμβασης εργοδότησης6 Αντίγραφο ταυτότητας εργοδότη και της συζύγου του Προσκομίζεται από τον Πολίτη Πιστοποίηση στοιχείων εργοδότη7 Βεβαίωση από κοινοτάρχη Προσκομίζεται από τον Πολίτη Πιστοποίηση ότι ο εργοδότης διαθέτει κατάλληλο χώρο για την παραμονή του αλλοδαπού 8 Πρωτότυπο πιστοποιητικό ιατρικών αναλύσεων του αλλοδαπού από τη χώρα του το οποίο να είναι δεόντως θεωρημένο Προσκομίζεται από τον/την αλλοδαπό/η  9 Πρωτότυπη Τραπεζική εγγύηση Προσκομίζεται από τον Πολίτη Εγγύηση για τυχόν έξοδα επαναπατρισμού του/ης αλλοδαπού/ης 
10 Απόδειξη πληρωμής τελών Προσκομίζεται από τον Πολίτη Τέλη υποβολής αίτησης και έκδοσης άδειας εισόδου 
 

                                                 
32 Ο φορέας έκδοσης του δικαιολογητικού/δήλωσης/αίτησης κτλ. 
33 Ο λόγος για τον οποίο ζητείται η συγκεκριμένη εισροή (πχ πιστοποίηση ηλικίας) 
34 Εδώ καταγράφουμε το τελικό έγγραφο/απόφαση που παράγεται μετά την επιτυχή εκτέλεση της υπηρεσίας. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι μοναδικό. 
35 Ο επίσημος τίτλος  του εγγράφου. 
36 Το πραγματικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας (πχ αν η υπηρεσία είναι η άδεια οικοδόμησης οικίας, το αποτέλεσμα είναι η ανέγερση της οικίας). 

Αποτελέσματα Υπηρεσίας34

Τίτλος Εγγράφου35: Άδεια εισόδου αλλοδαπού/ης οικιακού/ης βοηθού
Αποτέλεσμα Υπηρεσίας36:  Είσοδος αλλοδαπού/ης στη Δημοκρατία για σκοπούς απασχόλησης 
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Υπο-περιπτώσεις υπηρεσίας39:

Τίτλος υποπερίπτωσης40 Α. Πολύτεκνες Οικογένειες  
Περιγραφή υποπερίπτωσης41  
Αλλαγές σε σύγκριση με την 
ειδικότερη υπηρεσία42 

1 Αντίγραφο κάρτας πολυτέκνων  
2 Βεβαίωση από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για τους δύο γονείς  
3 Πιστοποιητικά γεννήσεως παιδιών 

 
Τίτλος υποπερίπτωσης Β. Οικογένεια με παιδιά κάτω των 12 ετών (ME EURES)  
Περιγραφή υποπερίπτωσης  
Αλλαγές σε σύγκριση με την 
ειδικότερη υπηρεσία 

1 Βεβαίωση καταχώρησης κενής θέσης στο σύστημα EURES 
2 Σελίδες εφημερίδων που φαίνονται οι δημοσιεύσεις των αγγελιών για την κενή θέση 

  
                                                 
37 Σημειώνουμε στους φορείς που κοινοποιείται η εκτέλεση της υπηρεσίας  
38 Σημειώνουμε αν υπάρχουν υπηρεσίες που είτε θα πρέπει υποχρεωτικά να εκτελεστούν μετά την επιτυχή εκτέλεση της ειδικότερης υπηρεσίας που καταγράφεται εδώ, ή 
εκτελούνται συνήθως (προαιρετικά) από τους πολίτες. 
39 Καταγράφονται όλες οι υπο-περιπτώσεις της υπηρεσίας. Στο παράδειγμα πχ «Έκδοση Άδειας Οδήγησης Φορτηγού Αυτοκινήτου από Αλλοδαπό».  
40 Συμπληρώνουμε έναν σύντομο τίτλο για την υποπερίπτωση. 
41 Περιγράφουμε τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ισχύει η υποπερίπτωση (αν δεν είναι προφανές από τον τίτλο). 
42 Περιγράφουμε τα σημεία στα οποία διαφοροποιείται η υπηρεσία στη συγκεκριμένη υποπερίπτωση. Φροντίζουμε τα ομαδοποιούμε τις αλλαγές στις κατηγορίες 
«Δικαιολογητικά», «Ροή», «Κανάλια», «Φορείς» κτλ 

Φορείς Κοινοποίησης37: 
1.Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Αεροδρόμια) 
2. Πρεσβείες και Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
3...  
Follow up υπηρεσία38

1. 
 Συνήθης 

+Υποχρεωτική: Αίτηση για άδεια παραμονής και εργασίας  
2. 

 Συνήθης 
 Υποχρεωτική 
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Τίτλος υποπερίπτωσης Γ. Υπερήλικες – άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας  
Περιγραφή υποπερίπτωσης  
Αλλαγές σε σύγκριση με την 
ειδικότερη υπηρεσία 

1. Δήλωση ανάληψης ευθύνης για την καταβολή της μισθοδοσίας από συγγενικό πρόσωπο 
2. Ιατρικό πιστοποιητικό 

 

Σχετική Νομοθεσία43 
1 Είδος44: Νόμος  

Τίτλος45: Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
Αριθμός46: Κεφ. 105 
Φ.Ε.Κ:
Άρθρο/Παράγραφος47:  
Εδάφιο48:

 Σχόλια49:
2 Είδος: Κανονισμοί 

Τίτλος: Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Αριθμός: 
Φ.Ε.Κ:

                                                 
43 Καταγράφουμε τη βασική νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση της υπηρεσίας 
44 Επιλέγουμε από  

 Νόμος  
 Κανονισμός 
 Διατάξεις 
 Οδηγία 
 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου                                                  
 Γνωμάτευση                                                       
 Διάταγμα                                                                         
 Εγκύκλιος/Εγκύκλιος/Επιστολή 
 Άλλα 

45 Σημειώνουμε τον τίτλο της νομοθεσίας (αν υπάρχει) 
46 Σημειώνουμε τον αριθμό αν υπάρχει (Νόμος, Κανονισμός, ΑΥΣ, Εγκύκλιος)  
47 Σημειώνουμε το Άρθρο (για Νόμο) ή την Παράγραφο (για Κανονισμό) 
48 Σε Νόμους σημειώνουμε και το σχετικό Εδάφιο (αν χρειάζεται) 
49 Σχολιάζουμε αν υπάρχει κάτι σχετικό με τη νομοθεσία, πχ υπάρχει μεγάλος αριθμός αποφάσεων/αλλαγών που δεν έχει κωδικοποιηθεί ή πρόκειται να υπάρξει στο άμεσο 
μέλλον αλλαγή σε κάποιες βασικές διατάξεις 
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Άρθρο/Παράγραφος: 
 

 
 
 

Ροή εργασιών 1. Ο ενδιαφερόμενος εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του προσέρχεται στο  Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και καταθέτει τη σχετική αίτηση, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  2. Λειτουργός του τμήματος ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προχωρεί στην έκδοση της άδειας εισόδου του/της αλλοδαπού/ης. 3. Με την άδεια αυτή ο/η αλλοδαπός/η δικαιούται να εισέλθει στη Δημοκρατία για περίοδο 3 μηνών, διάστημα στο οποίο θα πρέπει να διευθετήσει την άδεια παραμονής και εργασίας του στο δικαιούχο εργοδότη.  
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2. Παραχώρηση Ειδικού Βοηθήματος Τοκετού σε Άγαμες Μητέρες 
 

Φόρμα Καταγραφής Ειδικότερης ∆ημόσιας Υπηρεσίας  
 

Ευρύτερη Υπηρεσία: 
Τίτλος ευρύτερης υπηρεσίας50: Παραχώρηση Ειδικού Βοηθήματος Τοκετού σε Άγαμες Μητέρες 
 
Ειδικότερη υπηρεσία: 
Τίτλος ειδικότερης υπηρεσίας51: Παραχώρηση Ειδικού Βοηθήματος Τοκετού σε Άγαμες Μητέρες 
 

Βασικά Στοιχεία Ειδικότερης Υπηρεσίας52 
Περιγραφή53: Παραχωρείται το ειδικό βοήθημα σε άγαμη μητέρα που δεν έχει επωφεληθεί του επιδόματος τοκετού που καταβάλλεται από το Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, νοουμένου ότι έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κυπριακή ∆ημοκρατία για τουλάχιστον 12 συνεχούς μήνες πριν την ημερομηνία 
τοκετού. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία τοκετού. 
 
Υπεύθυνος Φορέας54: Υπουργείο Οικονομικών, Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων , 1489 Λευκωσία , τηλ.: 22804000, 22804032, fax.: 22668049, 
22668056, ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy, e-mail: grants@mof.gov.cy .  
Φορείς που παρέχουν την υπηρεσία55 και κανάλια παροχής που χρησιμοποιούν56:  
Κατάθεση δικαιολογητικών: 

 Φορέας Αυτοπροσώπως Αντιπρόσωπο Τηλέφωνο Ταχυδρομείο www Email Fax Άλλο 
1 Υπηρεσία Χορηγιών και 

Επιδομάτων Χ Χ  Χ     

                                                 
50 Καταγράφεται το όνομα της ευρύτερης υπηρεσίας της οποίας η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί ειδικότερη υπηρεσία στη μορφή «Χορήγηση...», «Έκδοση...», κτλ. Στο 
παράδειγμα εδώ «Έκδοση Άδειας Οδήγησης». 
51 Καταγράφεται ο τίτλος της ειδικότερης υπηρεσίας. Αυτή αποτελεί το αντικείμενο καταγραφής της κάθε φόρμας. Στο παράδειγμα πχ «Έκδοση Άδειας Οδήγησης Φορτηγού 
Αυτοκινήτου». Είναι σύνηθες σε μια Ευρύτερη Υπηρεσία να υπάγεται ένας αριθμός ειδικότερων υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτές τις ειδικότερες υπηρεσίες 
σε σχετικά μικρό αριθμό. Αυτό μπορεί να γίνει περιγράφοντας κάποιες σπανιότερες υπο-περιπτώσεις στο επόμενο πεδίο. 
52 Από αυτό το σημείο καταγράφονται στοιχεία για κάθε ειδικότερη υπηρεσία χωριστά.  
53 Περιγράφεται σύντομα η υπηρεσία ώστε να γίνεται αντιληπτό σε ποιούς αφορά και τι προσφέρει. 
54 Είναι ο φορέας που έχει τον έλεγχο (ownership) και παράγει την υπηρεσία 
55 Είναι οι φορείς μέσω των οποίων οι πολίτες αιτούνται ή/και λαμβάνουν το αποτέλεσμα της υπηρεσίας 
56 Ο τρόπος επικοινωνίας που είναι διαθέσιμος για κάθε φορέα 
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2 Κέντρα Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη  Χ Χ        

3 Γραφείο Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη-Υπ. 
Οικονομικών. 

Χ Χ       

  
Παραλαβή αποτελέσματος: 

 Φορέας Αυτοπροσώπως Αντιπρόσωπο Τηλέφωνο Ταχυδρομείο www Email Fax Άλλο 
1 Υπηρεσία Χορηγιών και 

Επιδομάτων 
Χ  Χ Χ  Χ Χ  

  
Εκκίνηση υπηρεσίας57: 

 Υποχρεωτική 
Χ     Προαιρετική 

Αυταξία58: 
Χ    Όχι 

 Ναι  
Λήξη59 

Χ     Όχι :  
 Ναι. ∆ιάρκεια: 

Περιοδικότητα (periodicity)60: 
Χ     Όχι 

 Ναι ......... Συχνότητα:  
Εκτιμώμενος μέσος χρόνος εκτέλεσης:   
Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης (max execution time)61:  
Κόστος (Cost)62:  -------------- 

                                                 
57 Επιλέγεται αν η υπηρεσία είναι υποχρεωτική ή αν ίναι στην ευχέρεια του πολίτη να την ζητήσει 
58 Επιλέγεται αν η υπηρεσία ζητείται μόνο για να βοηθήσει την εκτέλεση μιας άλλης υπηρεσίας (πχ πιστοποιητικό γεννήσεως) ή αν παράγει άμεσα αποτελέσματα στον 
αιτόντα (πχ δίπλωμα οδήγησης). 
59 Επιλέγεται αν η υπηρεσία παράγει αποτέλεσμα με ημερομηνία λήξης (πχ αδειοδότηση για 1 χρόνο) ή όχι. 
60 Σημειώνουμε αν η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να καλείται σε τακτά διαστήματα (πχ άδεια λειτουργίας που χρειάζεται ανανέωση, υποβολή φορολογικής δήλωση κάθε έτος). 
Αν η υπηρεσία έχει περιοδικότητα σημειώνουμε εδώ την χρονική περίοδο σε ημέρες (πχ 365 γαι τη φορολογική δήλωση) 
61 Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει σχετική πρόβλεψη από νόμο/απόφαση κτλ για μέγιστο επιτρεπτό χρόνο εκτέλεσης. 
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Ανάλυση κόστους63 
Σχόλια: Εφάπαξ καταβολή βοηθήματος.   
  
 

Εισροές Ειδικότερης Υπηρεσίας64: 
ΑΑ Τίτλος Φορέας Έκδοσης65 Λόγος66 Σχόλια 
1 Αίτηση για Παροχή Ειδικού Βοηθήματος 

Τοκετού σε Άγαμες Μητέρες (Β.Τ.1) 
Πολίτης  Αίτηση Αυτό το έντυπο το συμπληρώνει ο πολίτης και 

διατίθεται στα παρακάτω σημεία:  
α) Υπηρεσία  Χορηγιών και Επιδομάτων  
β) Υπ. Οικονομικών (Γραφείο Εξυπηρέτησης 
Πολίτη) 
γ) Κ.Ε.Π.  
δ) Επαρχιακές  ∆ιοικήσεις  
ε) www.mof.gov.cy  

2 Πιστοποιητικό Γέννησης Τέκνου  Τμήμα Αρχείου 
Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης  

Εξακρίβωση 
στοιχείων τέκνου 

Αρκεί απλό αντίγραφο 

3 ∆ελτίο Ταυτότητας / Άδεια Προσωρινής 
Παραμονής / Βεβαίωση Εγγραφής Μάνας 

Τμήμα Αρχείου 
Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης

Εξακρίβωση 
στοιχείων 
δικαιούχου 

Αρκεί απλό αντίγραφο 

4.  Ένορκος ∆ήλωση Επαρχιακό ∆ικαστήριο ∆ήλωση ότι δεν 
έχουν λάβει 
βοήθημα από το 
Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Πρωτότυπη 

Ροή Εργασίας67 
                                                                                                                                                                                                                                           
62 Σημειώνουμε το κόστος της υπηρεσίας για τον πολίτη. Καταγράφουμε μόνο το κόστος που σχετίζεται με πληρωμές στο δημόσιο (όχι πχ αμοιβές δικηγόρων , κτλ). Καλό 
είναι πάντως να σημειώνουμε χωριστά την ύπαρξη και τέτοιων κατηγοριών κόστους ώστε ο πολίτης να πληροφορείται ότι υπάρχουν επιπλέον έξοδα που θα πρέπει να λάβει 
υπ’ όψη.  
63 Καταγράφονται τα επιμέρους κόστη αν το κόστος της υπηρεσίας είναι σύνθετο.  
64 Περιγράφουμε όλες τις εισροές τις υπηρεσίας. Περιλαμβάνουμε πχ όλα τα δικαιολογητικά, τις αιτήσεις, δηλώσεις και πληρωμές. 
65 Ο φορέας έκδοσης του δικαιολογητικού/δήλωσης/αίτησης κτλ. 
66 Ο λόγος για τον οποίο ζητείται η συγκεκριμένη εισροή (πχ πιστοποίηση ηλικίας) 
67 Περιγράφουμε τη διακασία εκτέλεσης χωρίς να μπούμε σε πολλές εσωτερικές λεπτομέρειες (πχ δεν περιγράφουμε ποιός λειτουργός χειρίζεται το θέμα, από ποιούς 
λειτουργούς περνάει η υπόθεση, ποιός υπογράφει την τελική απόφαση, κτλ). Ένα παράδειγμα τέτοιας περιγραφής ακολουθεί: 
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Η ενδιαφερόμενη συμπληρώνει την αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την καταθέτει στα σημεία που προαναφέρθηκαν. Αφού 
παραληφθεί από την Υπηρεσία Χορηγιών κι Επιδομάτων εξετάζεται από αρμόδιους λειτουργούς και αν όλα έχουν συμπληρωθεί σωστά και ικανοποιηθούν 
όλες οι πρόνοιες του Σχεδίου, εγκρίνεται, αφού προηγουμένως επιβεβαιωθεί με το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι δεν εξασφαλίζουν 
δικαίωμα στο αντίστοιχο βοήθημα τοκετού. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το βοήθημα εφάπαξ για κάθε τοκετό.  
 

Αποτελέσματα Υπηρεσίας68 
Τίτλος Εγγράφου69:  Απόφαση για παραχώρηση ή απόρριψη του ειδικού βοηθήματος τοκετού 
Αποτέλεσμα Υπηρεσίας70:  Καταβολή του ειδικού βοηθήματος τοκετού 
Φορείς Κοινοποίησης71: 
1. 
2. 
3.  
Follow up υπηρεσία72 
1.  

Χ    Συνήθης  - Βοήθημα τοκετού (Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Επίδομα Τέκνου (Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων), Εφάπαξ Οικονομικη 
Βοήθεια για Αγορά Αυτοκινήτου σε Πολύτεκνες Οικογένειες (Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων)  

 Υποχρεωτική 
2. 

 Συνήθης 
 Υποχρεωτική 

 
Υπο-περιπτώσεις υπηρεσίας73: 

                                                                                                                                                                                                                                           
1. The Greek from former USSR submits the application together with the documents.  
2. The civil servant of RCM, responsible for alien loan issues, receives the documents, puts them into a folder and registers citizens’ application.  
3. The civil servant of RCM certifies that the documents are complete and valid. 
4. The civil servant of RCM certifies that the Greek citizen from former USSR satisfies the preconditions. 
5. The decision is drafted, signed and forwarded to the address of the applicant. 
68 Εδώ καταγράφουμε το τελικό έγγραφο/απόφαση που παράγεται μετά την επιτυχή εκτέλεση της υπηρεσίας. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι μοναδικό. 
69 Ο επίσημος τίτλος  του εγγράφου. 
70 Το πραγματικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας (πχ αν η υπηρεσία είναι η άδεια οικοδόμησης οικίας, το αποτέλεσμα είναι η ανέγερση της οικίας). 
71 Σημειώνουμε στους φορείς που κοινοποιείται η εκτέλεση της υπηρεσίας  
72 Σημειώνουμε αν υπάρχουν υπηρεσίες που είτε θα πρέπει υποχρεωτικά να εκτελεστούν μετά την επιτυχή εκτέλεση της ειδικότερης υπηρεσίας που καταγράφεται εδώ, ή 
εκτελούνται συνήθως (προαιρετικά) από τους πολίτες. 
73 Καταγράφονται όλες οι υπο-περιπτώσεις της υπηρεσίας. Στο παράδειγμα πχ «Έκδοση Άδειας Οδήγησης Φορτηγού Αυτοκινήτου από Αλλαδαπό».  



 
 

  92 

 
Τίτλος υποπερίπτωσης74  
Περιγραφή υποπερίπτωσης75  
Αλλαγές σε σύγκριση με την 
ειδικότερη υπηρεσία76 

 

 
Τίτλος υποπερίπτωσης  
Περιγραφή υποπερίπτωσης  
Αλλαγές σε σύγκριση με την 
ειδικότερη υπηρεσία 

 
 

Σχετική Νομοθεσία77 
 
1 Είδος78: Σχέδιο με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

Τίτλος79: Καταβολή βοηθήματος τοκετού σε όλες τις μητέρες, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης  
Αριθμός80: Αρ. Απόφασης: 66.032, ημερ. 12/9/2007 
Φ.Ε.Κ: Αρ. 4141, Παράρτημα (IV) Μέρος (Ι), 14/11/07 

                                                 
74 Συμπληρώνουμε έναν σύντομο τίτλο για την υποπερίπτωση. 
75 Περιγράφουμε τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ισχύει η υποπερίπτωση (αν δεν είναι προφανές από τον τίτλο). 
76 Περιγράφουμε τα σημεία στα οποία διαφοροποιείται η υπηρεσία στη συγκεκριμένη υποπερίπτωση. Φροντίζουμε τα ομαδοποιούμε τις αλλαγές στις κατηγορίες 
«Δικαιολογητικά», «Ροή», «Κανάλια», «Φορείς» κτλ 
77 Καταγράφουμε τη βασική νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση της υπηρεσίας 
78 Επιλέγουμε από  

 Νόμος  
 Κανονισμός 
 Διατάξεις 
 Οδηγία 
 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου                                                  
 Γνωμάτευση                                                       
 Διάταγμα                                                                         
 Εγκύκλιος/Εγκύκλιος/Επιστολή 
 Άλλα 

79 Σημειώνουμε τον τίτλο της νομοθεσίας (αν υπάρχει) 
80 Σημειώνουμε τον αριθμό αν υπάρχει (Νόμος, Κανονισμός, ΑΥΣ, Εγκύκλιος)  
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Άρθρο/Παράγραφος81:  
Εδάφιο82: 

 Σχόλια83: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Παραχώρηση Επιδόματος Μάνας 
 

                                                 
81 Σημειώνουμε το Άρθρο (για Νόμο) ή την Παράγραφο (για Κανονισμό) 
82 Σε Νόμους σημειώνουμε και το σχετικό Εδάφιο (αν χρειάζεται) 
83 Σχολιάζουμε αν υπάρχει κάτι σχετικό με τη νομοθεσία, πχ υπάρχει μεγάλος αριθμός αποφάσεων/αλλαγών που δεν έχει κωδικοποιηθεί ή πρόκειται να υπάρξει στο άμεσο 
μέλλον αλλαγή σε κάποιες βασικές διατάξεις 
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Φόρμα Καταγραφής Ειδικότερης ∆ημόσιας Υπηρεσίας  
 

Ευρύτερη Υπηρεσία: 
Τίτλος ευρύτερης υπηρεσίας84: Παραχώρηση Επιδόματος Μάνας  

Ειδικότερη υπηρεσία: 
Τίτλος ειδικότερης υπηρεσίας85: Παραχώρηση Επιδόματος Μάνας 
 

Βασικά Στοιχεία Ειδικότερης Υπηρεσίας86 
Περιγραφή87: 
 Παραχωρείται επίδομα μάνας σε: 
 (α) μητέρα τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων που έχει τη συνήθη διαμονή της στην Κυπριακή ∆ημοκρατία και της οποίας το τελευταίο τέκνο έχει 

συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, 
(β)  μητέρα που έχει τη συνήθη διαμονή της στην Κυπριακή ∆ημοκρατία και είχε δικαίωμα σε Επίδομα Τέκνου για Τρίτο Παιδί κατά το έτος 2002 από τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της οποίας το τελευταίο τέκνο έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.  
Νοείται ότι η μητέρα που λαμβάνει επίδομα μάνας δεν λαμβάνει επίδομα τέκνου για κανένα από τα τέκνα της. 
Υπεύθυνος Φορέας88: Υπουργείο Οικονομικών, Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων , 1489 Λευκωσία , τηλ.: 22804000, 22804032, fax.: 22668049, 
22668056, ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy, e-mail: grants@mof.gov.cy .  
Φορείς που παρέχουν την υπηρεσία89 και κανάλια παροχής που χρησιμοποιούν90: ΚΕΠ, Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη-Υπ. Οικονομικών, 
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις (διάθεση έντυπου αίτησης μόνο).  
Κατάθεση δικαιολογητικών: 

 Φορέας Αυτοπροσώπως Αντιπρόσωπο Τηλέφωνο Ταχυδρομείο www Email Fax Άλλο 
1 Υπηρεσία Χορηγιών και 

Επιδομάτων Χ Χ  Χ     

                                                 
84 Καταγράφεται το όνομα της ευρύτερης υπηρεσίας της οποίας η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί ειδικότερη υπηρεσία στη μορφή «Χορήγηση...», «Έκδοση...», κτλ. Στο 
παράδειγμα εδώ «Έκδοση Άδειας Οδήγησης». 
85 Καταγράφεται ο τίτλος της ειδικότερης υπηρεσίας. Αυτή αποτελεί το αντικείμενο καταγραφής της κάθε φόρμας. Στο παράδειγμα πχ «Έκδοση Άδειας Οδήγησης Φορτηγού 
Αυτοκινήτου». Είναι σύνηθες σε μια Ευρύτερη Υπηρεσία να υπάγεται ένας αριθμός ειδικότερων υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτές τις ειδικότερες υπηρεσίες 
σε σχετικά μικρό αριθμό. Αυτό μπορεί να γίνει περιγράφοντας κάποιες σπανιότερες υπο-περιπτώσεις στο επόμενο πεδίο. 
86 Από αυτό το σημείο καταγράφονται στοιχεία για κάθε ειδικότερη υπηρεσία χωριστά.  
87 Περιγράφεται σύντομα η υπηρεσία ώστε να γίνεται αντιληπτό σε ποιούς αφορά και τι προσφέρει. 
88 Είναι ο φορέας που έχει τον έλεγχο (ownership) και παράγει την υπηρεσία 
89 Είναι οι φορείς μέσω των οποίων οι πολίτες αιτούνται ή/και λαμβάνουν το αποτέλεσμα της υπηρεσίας 
90 Ο τρόπος επικοινωνίας που είναι διαθέσιμος για κάθε φορέα 
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2 Κέντρα Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη  Χ Χ        

3 Γραφείο Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη-Υπ. Οικονομικών. Χ Χ       

  
Παραλαβή αποτελέσματος: 

 Φορέας Αυτοπροσώπως Αντιπρόσωπο Τηλέφωνο Ταχυδρομείο www Email Fax Άλλο 
1 Υπηρεσία Χορηγιών και 

Επιδομάτων 
Χ  Χ Χ  Χ Χ  

 

Εκκίνηση υπηρεσίας91: 
 Υποχρεωτική 

Χ     Προαιρετική 
Αυταξία92: 

Χ    Όχι 
 Ναι  

Λήξη93 
Χ    Όχι : Ισόβιο δικαίωμα. 

 Ναι. ∆ιάρκεια: 
Περιοδικότητα (periodicity)94: 

Χ     Όχι 
 Ναι ......... Συχνότητα:  

Εκτιμώμενος μέσος χρόνος εκτέλεσης:   
Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης (max execution time)95:  
Κόστος (Cost)96:  ----------- 
Ανάλυση κόστους97: 

                                                 
91 Επιλέγεται αν η υπηρεσία είναι υποχρεωτική ή αν ίναι στην ευχέρεια του πολίτη να την ζητήσει 
92 Επιλέγεται αν η υπηρεσία ζητείται μόνο για να βοηθήσει την εκτέλεση μιας άλλης υπηρεσίας (πχ πιστοποιητικό γεννήσεως) ή αν παράγει άμεσα αποτελέσματα στον 
αιτόντα (πχ δίπλωμα οδήγησης). 
93 Επιλέγεται αν η υπηρεσία παράγει αποτέλεσμα με ημερομηνία λήξης (πχ αδειοδότηση για 1 χρόνο) ή όχι. 
94 Σημειώνουμε αν η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να καλείται σε τακτά διαστήματα (πχ άδεια λειτουργίας που χρειάζεται ανανέωση, υποβολή φορολογικής δήλωση κάθε έτος). 
Αν η υπηρεσία έχει περιοδικότητα σημειώνουμε εδώ την χρονική περίοδο σε ημέρες (πχ 365 γαι τη φορολογική δήλωση) 
95 Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει σχετική πρόβλεψη από νόμο/απόφαση κτλ για μέγιστο επιτρεπτό χρόνο εκτέλεσης. 
96 Σημειώνουμε το κόστος της υπηρεσίας για τον πολίτη. Καταγράφουμε μόνο το κόστος που σχετίζεται με πληρωμές στο δημόσιο (όχι πχ αμοιβές δικηγόρων , κτλ). Καλό 
είναι πάντως να σημειώνουμε χωριστά την ύπαρξη και τέτοιων κατηγοριών κόστους ώστε ο πολίτης να πληροφορείται ότι υπάρχουν επιπλέον έξοδα που θα πρέπει να λάβει 
υπ’ όψη.  
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Σχόλια:   Ο πολίτης οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν το δικαίωμά του σε επίδομα όπως σε περίπτωση αποχώρησής 
τους από την Κυπριακή ∆ημοκρατία, αλλαγή διεύθυνσης και θάνατος δικαιούχου.  
 

Εισροές Ειδικότερης Υπηρεσίας98: 
ΑΑ Τίτλος Φορέας Έκδοσης99 Λόγος100 Σχόλια 
1 Αίτηση για Επίδομα Μάνας (Ε.Μ.5) Πολίτης  Αίτηση Αυτό το έντυπο το συμπληρώνει ο 

πολίτης και διατίθεται στα παρακάτω 
σημεία:  
α) Υπηρεσία  Χορηγιών και 
Επιδομάτων  
β) Υπ. Οικονομικών (Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Πολίτη) 
γ) Κ.Ε.Π.  
δ) Επαρχιακές  ∆ιοικήσεις  
ε) www.mof.gov.cy   

2 Πιστοποιητικό  Γέννησης ή ∆ελτίο Ταυτότητας 
Τέκνων  

Τμήμα Αρχείου 
Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης 

Εξακρίβωση στοιχείων 
τέκνου 

Αρκεί απλό αντίγραφο 

3 ∆ελτίο Ταυτότητας / Άδεια Προσωρινής 
Παραμονής / Βεβαίωση Εγγραφής Μάνας 

Τμήμα Αρχείου 
Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης 

Εξακρίβωση στοιχείων 
δικαιούχου 

Αρκεί απλό αντίγραφο 

Ροή Εργασίας101 
Η ενδιαφερόμενη συμπληρώνει την αίτηση προσκομίζοντας τα πιστοποιητικά γέννησης ή δελτία ταυτότητας της ίδιας και των τέκνων της και την καταθέτει 
στα σημεία που προαναφέρθηκαν. Αφού παραληφθεί από την Υπηρεσία Χορηγιών κι Επιδομάτων εξετάζεται από αρμόδιους λειτουργούς και αν όλα έχουν 

                                                                                                                                                                                                                                           
97 Καταγράφονται τα επιμέρους κόστη αν το κόστος της υπηρεσίας είναι σύνθετο.  
98 Περιγράφουμε όλες τις εισροές τις υπηρεσίας. Περιλαμβάνουμε πχ όλα τα δικαιολογητικά, τις αιτήσεις, δηλώσεις και πληρωμές. 
99 Ο φορέας έκδοσης του δικαιολογητικού/δήλωσης/αίτησης κτλ. 
100 Ο λόγος για τον οποίο ζητείται η συγκεκριμένη εισροή (πχ πιστοποίηση ηλικίας) 
101 Περιγράφουμε τη διακασία εκτέλεσης χωρίς να μπούμε σε πολλές εσωτερικές λεπτομέρειες (πχ δεν περιγράφουμε ποιός λειτουργός χειρίζεται το θέμα, από ποιούς 
λειτουργούς περνάει η υπόθεση, ποιός υπογράφει την τελική απόφαση, κτλ). Ένα παράδειγμα τέτοιας περιγραφής ακολουθεί: 
1. The Greek from former USSR submits the application together with the documents.  
2. The civil servant of RCM, responsible for alien loan issues, receives the documents, puts them into a folder and registers citizens’ application.  
3. The civil servant of RCM certifies that the documents are complete and valid. 
4. The civil servant of RCM certifies that the Greek citizen from former USSR satisfies the preconditions. 
5. The decision is drafted, signed and forwarded to the address of the applicant. 
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συμπληρωθεί σωστά και ικανοποιηθούν όλες οι πρόνοιες της νομοθεσίας , εγκρίνεται. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το επίδομα κάθε μήνα.  
 
 

Αποτελέσματα Υπηρεσίας102 
Τίτλος Εγγράφου103:  Απόφαση για παραχώρηση ή απόρριψη του επιδόματος  
Αποτέλεσμα Υπηρεσίας104:  Καταβολή του επιδόματος μάνας 
Φορείς Κοινοποίησης105: 
1. 
2. 
Follow up υπηρεσία106 
1.  

 Συνήθης   
 Υποχρεωτική 

Υπο-περιπτώσεις υπηρεσίας107: 
Τίτλος υποπερίπτωσης108  
Περιγραφή υποπερίπτωσης109  
Αλλαγές σε σύγκριση με την ειδικότερη υπηρεσία110  

 
Τίτλος υποπερίπτωσης  
Περιγραφή υποπερίπτωσης  
Αλλαγές σε σύγκριση με την ειδικότερη υπηρεσία  

 

                                                 
102 Εδώ καταγράφουμε το τελικό έγγραφο/απόφαση που παράγεται μετά την επιτυχή εκτέλεση της υπηρεσίας. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι μοναδικό. 
103 Ο επίσημος τίτλος  του εγγράφου. 
104 Το πραγματικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας (πχ αν η υπηρεσία είναι η άδεια οικοδόμησης οικίας, το αποτέλεσμα είναι η ανέγερση της οικίας). 
105 Σημειώνουμε στους φορείς που κοινοποιείται η εκτέλεση της υπηρεσίας  
106 Σημειώνουμε αν υπάρχουν υπηρεσίες που είτε θα πρέπει υποχρεωτικά να εκτελεστούν μετά την επιτυχή εκτέλεση της ειδικότερης υπηρεσίας που καταγράφεται εδώ, ή 
εκτελούνται συνήθως (προαιρετικά) από τους πολίτες. 
107 Καταγράφονται όλες οι υπο-περιπτώσεις της υπηρεσίας. Στο παράδειγμα πχ «Έκδοση Άδειας Οδήγησης Φορτηγού Αυτοκινήτου από Αλλαδαπό».  
108 Συμπληρώνουμε έναν σύντομο τίτλο για την υποπερίπτωση. 
109 Περιγράφουμε τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ισχύει η υποπερίπτωση (αν δεν είναι προφανές από τον τίτλο). 
110 Περιγράφουμε τα σημεία στα οποία διαφοροποιείται η υπηρεσία στη συγκεκριμένη υποπερίπτωση. Φροντίζουμε τα ομαδοποιούμε τις αλλαγές στις κατηγορίες 
«Δικαιολογητικά», «Ροή», «Κανάλια», «Φορείς» κτλ 
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Σχετική Νομοθεσία111 
1 Είδος112: Νομός 

Τίτλος113: Ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος  
Αριθμός114: Ν21(Ι)/2003 
Φ.Ε.Κ: Αρ. 3679, 31.01.2003 
Άρθρο/Παράγραφος115:  
Εδάφιο116: 

 Σχόλια117: Περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Τροποποιητικοί Νόμοι :  23(I) του 2006, 135(I) του 2007, 193(I) του 2007 

                                                 
111 Καταγράφουμε τη βασική νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση της υπηρεσίας 
112 Επιλέγουμε από  

 Νόμος  
 Κανονισμός 
 Διατάξεις 
 Οδηγία 
 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου                                                  
 Γνωμάτευση                                                       
 Διάταγμα                                                                         
 Εγκύκλιος/Εγκύκλιος/Επιστολή 
 Άλλα 

113 Σημειώνουμε τον τίτλο της νομοθεσίας (αν υπάρχει) 
114 Σημειώνουμε τον αριθμό αν υπάρχει (Νόμος, Κανονισμός, ΑΥΣ, Εγκύκλιος)  
115 Σημειώνουμε το Άρθρο (για Νόμο) ή την Παράγραφο (για Κανονισμό) 
116 Σε Νόμους σημειώνουμε και το σχετικό Εδάφιο (αν χρειάζεται) 
117 Σχολιάζουμε αν υπάρχει κάτι σχετικό με τη νομοθεσία, πχ υπάρχει μεγάλος αριθμός αποφάσεων/αλλαγών που δεν έχει κωδικοποιηθεί ή πρόκειται να υπάρξει στο άμεσο 
μέλλον αλλαγή σε κάποιες βασικές διατάξεις 
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4.Παραχώρηση Επιδόματος Τέκνου 
 

Φόρμα Καταγραφής Ειδικότερης ∆ημόσιας Υπηρεσίας  
 

Ευρύτερη Υπηρεσία: 
Τίτλος ευρύτερης υπηρεσίας118: Παραχώρηση Επιδόματος Τέκνου  
 

Ειδικότερη υπηρεσία: 
Τίτλος ειδικότερης υπηρεσίας119: Παραχώρηση Πρόσθετου Επιδόματος Τέκνου 

Βασικά Στοιχεία Ειδικότερης Υπηρεσίας120 
Περιγραφή121: Παραχωρείται πρόσθετο επίδομα τέκνου στις οικογένειες οι οποίες ήδη λαμβάνουν το βασικό επίδομα τέκνου και είχαν εισοδήματα τρία 
χρόνια πριν το έτος καταβολής του επιδόματος τέκνου, μέχρι €34.172,03 (π.χ. για το έτος 2008 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2005). 
Υπεύθυνος Φορέας122: Υπουργείο Οικονομικών, Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων , 1489 Λευκωσία , τηλ.: 22804000, 22804032, fax.: 22668049, 
22668056, ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy, e-mail: grants@mof.gov.cy .  
Φορείς που παρέχουν την υπηρεσία123 και κανάλια παροχής που χρησιμοποιούν124: ΚΕΠ, Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη-Υπ. Οικονομικών, 
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις (διάθεση εντύπου αίτησης μόνο).   
 
Κατάθεση δικαιολογητικών: 

 Φορέας Αυτοπροσώπως Αντιπρόσωπο Τηλέφωνο Ταχυδρομείο www Email Fax Άλλο 
1 Υπηρεσία Χορηγιών και 

Επιδομάτων Χ Χ  Χ     

                                                 
118 Καταγράφεται το όνομα της ευρύτερης υπηρεσίας της οποίας η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί ειδικότερη υπηρεσία στη μορφή «Χορήγηση...», «Έκδοση...», κτλ. Στο 
παράδειγμα εδώ «Έκδοση Άδειας Οδήγησης». 
119 Καταγράφεται ο τίτλος της ειδικότερης υπηρεσίας. Αυτή αποτελεί το αντικείμενο καταγραφής της κάθε φόρμας. Στο παράδειγμα πχ «Έκδοση Άδειας Οδήγησης 
Φορτηγού Αυτοκινήτου». Είναι σύνηθες σε μια Ευρύτερη Υπηρεσία να υπάγεται ένας αριθμός ειδικότερων υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτές τις ειδικότερες 
υπηρεσίες σε σχετικά μικρό αριθμό. Αυτό μπορεί να γίνει περιγράφοντας κάποιες σπανιότερες υπο-περιπτώσεις στο επόμενο πεδίο. 
120 Από αυτό το σημείο καταγράφονται στοιχεία για κάθε ειδικότερη υπηρεσία χωριστά.  
121 Περιγράφεται σύντομα η υπηρεσία ώστε να γίνεται αντιληπτό σε ποιούς αφορά και τι προσφέρει. 
122 Είναι ο φορέας που έχει τον έλεγχο (ownership) και παράγει την υπηρεσία 
123 Είναι οι φορείς μέσω των οποίων οι πολίτες αιτούνται ή/και λαμβάνουν το αποτέλεσμα της υπηρεσίας 
124 Ο τρόπος επικοινωνίας που είναι διαθέσιμος για κάθε φορέα 
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2 Κέντρα Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη  Χ Χ        

3 Γραφείο Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη-Υπ. 
Οικονομικών. 

Χ Χ       

  
Παραλαβή αποτελέσματος: 

 Φορέας Αυτοπροσώπως Αντιπρόσωπο Τηλέφωνο Ταχυδρομείο www Email Fax Άλλο 
1 Υπηρεσία Χορηγιών και 

Επιδομάτων 
Χ  Χ Χ  Χ Χ  

2 Κέντρα Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη  Χ  Χ       

 

Εκκίνηση υπηρεσίας125: 
 Υποχρεωτική 

Χ     Προαιρετική 
Αυταξία126: 

Χ    Όχι 
 Ναι  

Λήξη127 
 Όχι 

Χ  Ναι. ∆ιάρκεια: 1 έτος                      
Περιοδικότητα (periodicity)128: 

     Όχι 
Χ     Ναι ......... Συχνότητα:  Μια φορά τον χρόνο    

Εκτιμώμενος μέσος χρόνος εκτέλεσης:  
Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης (max execution time)129:  
Κόστος (Cost)130:  ----------- 

                                                 
125 Επιλέγεται αν η υπηρεσία είναι υποχρεωτική ή αν ίναι στην ευχέρεια του πολίτη να την ζητήσει 
126 Επιλέγεται αν η υπηρεσία ζητείται μόνο για να βοηθήσει την εκτέλεση μιας άλλης υπηρεσίας (πχ πιστοποιητικό γεννήσεως) ή αν παράγει άμεσα αποτελέσματα στον 
αιτόντα (πχ δίπλωμα οδήγησης). 
127 Επιλέγεται αν η υπηρεσία παράγει αποτέλεσμα με ημερομηνία λήξης (πχ αδειοδότηση για 1 χρόνο) ή όχι. 
128 Σημειώνουμε αν η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να καλείται σε τακτά διαστήματα (πχ άδεια λειτουργίας που χρειάζεται ανανέωση, υποβολή φορολογικής δήλωση κάθε έτος). 
Αν η υπηρεσία έχει περιοδικότητα σημειώνουμε εδώ την χρονική περίοδο σε ημέρες (πχ 365 γαι τη φορολογική δήλωση) 
129 Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει σχετική πρόβλεψη από νόμο/απόφαση κτλ για μέγιστο επιτρεπτό χρόνο εκτέλεσης. 
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Ανάλυση κόστους131: 
Σχόλια:   Ο πολίτης οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν το δικαίωμά του σε επίδομα όπως γάμος τέκνου. θάνατος 
τέκνου, διαζύγιο γονέων, αλλαγή διεύθυνσης και οπωσδήποτε σε περίπτωση αποχώρησής τους από την Κυπριακή ∆ημοκρατία.   
 

Εισροές Ειδικότερης Υπηρεσίας132: 
ΑΑ Τίτλος Φορέας Έκδοσης133 Λόγος134 Σχόλια 
1 Αίτηση για Πρόσθετο Επίδομα Τέκνου (Ε.Τ.5Α) Πολίτης  Αίτηση Αυτό το έντυπο το συμπληρώνει ο 

πολίτης και διατίθεται στα παρακάτω 
σημεία:  
α) Υπηρεσία  Χορηγιών και 
Επιδομάτων  
β) Υπ. Οικονομικών (Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Πολίτη) 
γ) Κ.Ε.Π.  
δ) Επαρχιακές  ∆ιοικήσεις  
ε) www.mof.gov.cy  

2 Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών   Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Εξακρίβωση των 
εισοδημάτων της 
οικογένειας  

Αρκεί απλό αντίγραφο. Σημειώνεται 
ότι σε περίπτωση που η οικογένεια 
επιθυμεί μπορεί να εξουσιοδοτήσει 
τον ∆ιευθυντή των Υπηρεσιών  
Κοινωνικών Ασφαλίσεων να 
κοινοποιήσει στο Γενικό   ∆ιευθυντή 
του Υπουργείου Οικονομικών τις 
πραγματικές αποδοχές της 
οικογένειας.  

3 Φορολογική Βεβαίωση ή Ειδοποίηση  
Επιβολής Φορολογίας  

Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων  

Εξακρίβωση των 
εισοδημάτων της 
οικογένειας 

Αρκεί απλό αντίγραφο. Σημειώνεται 
ότι σε περίπτωση που η οικογένεια 
επιθυμεί μπορεί να εξουσιοδοτήσει 

                                                                                                                                                                                                                                           
130 Σημειώνουμε το κόστος της υπηρεσίας για τον πολίτη. Καταγράφουμε μόνο το κόστος που σχετίζεται με πληρωμές στο δημόσιο (όχι πχ αμοιβές δικηγόρων , κτλ). Καλό 
είναι πάντως να σημειώνουμε χωριστά την ύπαρξη και τέτοιων κατηγοριών κόστους ώστε ο πολίτης να πληροφορείται ότι υπάρχουν επιπλέον έξοδα που θα πρέπει να λάβει 
υπ’ όψη.  
131 Καταγράφονται τα επιμέρους κόστη αν το κόστος της υπηρεσίας είναι σύνθετο.  
132 Περιγράφουμε όλες τις εισροές τις υπηρεσίας. Περιλαμβάνουμε πχ όλα τα δικαιολογητικά, τις αιτήσεις, δηλώσεις και πληρωμές. 
133 Ο φορέας έκδοσης του δικαιολογητικού/δήλωσης/αίτησης κτλ. 
134 Ο λόγος για τον οποίο ζητείται η συγκεκριμένη εισροή (πχ πιστοποίηση ηλικίας) 
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τον ∆ιευθυντή του Τμήματος 
Εσωτερικών Προσόδων να 
κοινοποιήσει στο Γενικό   ∆ιευθυντή 
του Υπουργείου Οικονομικών το ύψος 
των εισοδημάτων  της οικογένειας. 

4 Βεβαίωση εισοδημάτων από φορέα του 
εξωτερικού 

Αρμόδιος φορέας της χώρας  Εξακρίβωση των 
εισοδημάτων της 
οικογένειας 

Αρκεί απλό αντίγραφο. 

 
Ροή Εργασίας135 

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή εξουσιοδοτώντας τους αρμοδίους να κοινοποιήσουν στον 
Γενικό   ∆ιευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός του έτους για το οποίο υποβάλλεται το 
αίτημα για καταβολή του επιδόματος. Παράλειψη υποβολής της αίτησης εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος σε 
επίδομα όσο και η καθυστέρηση στην υποβολή της. Αφού παραληφθεί από την Υπηρεσία Χορηγιών κι Επιδομάτων εξετάζεται από αρμόδιους λειτουργούς 
και αν όλα έχουν συμπληρωθεί σωστά και ικανοποιηθούν όλες οι πρόνοιες της νομοθεσίας , εγκρίνεται. Οι οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα λαμβάνουν το 
πρόσθετο επίδομα στο τέλος του χρόνου. Οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα λαμβάνουν το πρόσθετο  επίδομα κάθε μήνα.  
 
 

Αποτελέσματα Υπηρεσίας136 
Τίτλος Εγγράφου137:  Απόφαση για παραχώρηση ή απόρριψη του πρόσθετου επιδόματος τέκνου 
Αποτέλεσμα Υπηρεσίας138:  Καταβολή του πρόσθετου επιδόματος τέκνου  
Φορείς Κοινοποίησης139: 
1. 
2. 
                                                 
135 Περιγράφουμε τη διακασία εκτέλεσης χωρίς να μπούμε σε πολλές εσωτερικές λεπτομέρειες (πχ δεν περιγράφουμε ποιός λειτουργός χειρίζεται το θέμα, από ποιούς 
λειτουργούς περνάει η υπόθεση, ποιός υπογράφει την τελική απόφαση, κτλ). Ένα παράδειγμα τέτοιας περιγραφής ακολουθεί: 
1. The Greek from former USSR submits the application together with the documents.  
2. The civil servant of RCM, responsible for alien loan issues, receives the documents, puts them into a folder and registers citizens’ application.  
3. The civil servant of RCM certifies that the documents are complete and valid. 
4. The civil servant of RCM certifies that the Greek citizen from former USSR satisfies the preconditions. 
5. The decision is drafted, signed and forwarded to the address of the applicant. 
136 Εδώ καταγράφουμε το τελικό έγγραφο/απόφαση που παράγεται μετά την επιτυχή εκτέλεση της υπηρεσίας. Τις περισσότερες φορές αυτό είναι μοναδικό. 
137 Ο επίσημος τίτλος  του εγγράφου. 
138 Το πραγματικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας (πχ αν η υπηρεσία είναι η άδεια οικοδόμησης οικίας, το αποτέλεσμα είναι η ανέγερση της οικίας). 
139 Σημειώνουμε στους φορείς που κοινοποιείται η εκτέλεση της υπηρεσίας  
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3. 
...  
Follow up υπηρεσία140 
1. 

 Συνήθης  
Υποχρεωτική 

 
Υπο-περιπτώσεις υπηρεσίας141: 

 
 

Τίτλος υποπερίπτωσης142  
Περιγραφή υποπερίπτωσης143  
Αλλαγές σε σύγκριση με την 
ειδικότερη υπηρεσία144 

 

 
Τίτλος υποπερίπτωσης  
Περιγραφή υποπερίπτωσης  
Αλλαγές σε σύγκριση με την 
ειδικότερη υπηρεσία 

 

  
 

Σχετική Νομοθεσία145 
 
1 Είδος146: Νόμος 

                                                 
140 Σημειώνουμε αν υπάρχουν υπηρεσίες που είτε θα πρέπει υποχρεωτικά να εκτελεστούν μετά την επιτυχή εκτέλεση της ειδικότερης υπηρεσίας που καταγράφεται εδώ, ή 
εκτελούνται συνήθως (προαιρετικά) από τους πολίτες. 
141 Καταγράφονται όλες οι υπο-περιπτώσεις της υπηρεσίας. Στο παράδειγμα πχ «Έκδοση Άδειας Οδήγησης Φορτηγού Αυτοκινήτου από Αλλαδαπό».  
142 Συμπληρώνουμε έναν σύντομο τίτλο για την υποπερίπτωση. 
143 Περιγράφουμε τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ισχύει η υποπερίπτωση (αν δεν είναι προφανές από τον τίτλο). 
144 Περιγράφουμε τα σημεία στα οποία διαφοροποιείται η υπηρεσία στη συγκεκριμένη υποπερίπτωση. Φροντίζουμε τα ομαδοποιούμε τις αλλαγές στις κατηγορίες 
«Δικαιολογητικά», «Ροή», «Κανάλια», «Φορείς» κτλ 
145 Καταγράφουμε τη βασική νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση της υπηρεσίας 
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Τίτλος147: Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος  
Αριθμός148: 167 (Ι) του 2002 
Φ.Ε.Κ: Αρ. 3629, 09.08.02 
Άρθρο/Παράγραφος149: Άρθρο 7(2)  
Εδάφιο150: 
 

 Σχόλια151: Περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Τροποποιητικοί Νόμοι  
                  22(I) του 2003, 57(I) του 2003, 136(I) του 2007, 194(I) του 2007 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
146 Επιλέγουμε από  

 Νόμος  
 Κανονισμός 
 Διατάξεις 
 Οδηγία 
 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου                                                  
 Γνωμάτευση                                                       
 Διάταγμα                                                                         
 Εγκύκλιος/Εγκύκλιος/Επιστολή 
 Άλλα 

147 Σημειώνουμε τον τίτλο της νομοθεσίας (αν υπάρχει) 
148 Σημειώνουμε τον αριθμό αν υπάρχει (Νόμος, Κανονισμός, ΑΥΣ, Εγκύκλιος)  
149 Σημειώνουμε το Άρθρο (για Νόμο) ή την Παράγραφο (για Κανονισμό) 
150 Σε Νόμους σημειώνουμε και το σχετικό Εδάφιο (αν χρειάζεται) 
151 Σχολιάζουμε αν υπάρχει κάτι σχετικό με τη νομοθεσία, πχ υπάρχει μεγάλος αριθμός αποφάσεων/αλλαγών που δεν έχει κωδικοποιηθεί ή πρόκειται να υπάρξει στο άμεσο 
μέλλον αλλαγή σε κάποιες βασικές διατάξει 


