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Επιτελική Σύνοψη  

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση και σχεδιασμό ενός γενικού 

πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου έγινε μελέτη μέσω βιβλιογραφικής έρευνας έτσι ώστε 

να τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη και τεκμηρίωση του θέματος.  

Αρχικά γίνεται μελέτη για τη γλώσσα μοντελοποίησης SysML και τη μεθοδολογία 

Sysmod που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και σχεδιασμό του πληροφοριακού 

συστήματος. Στη συνέχεια αιτιολογείται η χρησιμοποίηση της γλώσσας 

μοντελοποίησης SysML για την ανάλυση και σχεδιασμό του πληροφοριακού 

συστήματος και παρουσιάζονται και συγκρίνονται δέκα πληροφοριακά συστήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αφορούν την παροχή υπηρεσιών. Με βάση αυτά 

τα πληροφοριακά συστήματα και κάποια άρθρα από τη βιβλιογραφία 

παρουσιάζονται οι ενδιαφερόμενοι και οι γενικές απαιτήσεις των πληροφοριακών 

συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Τέλος γίνεται η 

ανάλυση και ο σχεδιασμός ενός γενικού πληροφοριακού συστήματος παροχής 

υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός γίνεται με τη 

γλώσσα μοντελοποίησης SysML και ακολουθεί τη μεθοδολογία Sysmod. 

Η μεθοδολογία που ακολουθεί η παρούσα εργασία για την αναζήτηση και 

τεκμηρίωση της βιβλιογραφίας βασίζεται στη μεθοδολογία Webster. Σύμφωνα με 

τα βήματα της μεθοδολογίας Webster, αρχικά μελετάται η γλώσσα μοντελοποίησης 

SysML. Στη συνέχεια προσδιορίζεται ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πιο 

συγκεκριμένα τα πληροφοριακά συστήματα παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια 

Διοίκηση, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση των σχετικών άρθρων. Στη 

συνέχεια αιτιολογείται, μέσα από τη βιβλιογραφία, η χρησιμοποίηση της SysML για 

τη μοντελοποίηση του πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη 

Δημόσια Διοίκηση. Για την αναζήτηση των άρθρων χρησιμοποιήθηκαν 

βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο όπως το Scopus, το Scholar και 

το ISI Web of Knowledge. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: e-

government systems, e-government architectures, e-government platforms, 

public service provision systems, public sector systems and e-government 

systems modeling with SysML.  

Τα κύρια αποτελέσματα της εργασίας είναι τα διαγράμματα απαιτήσεων της 

γλώσσας μοντελοποίησης SysML που απεικονίζουν τις γενικές απαιτήσεις των 

πληροφοριακών συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση και τα 

διαγράμματα, συμπεριφοράς και δομής της SysML που τεκμηριώνουν τη 
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λειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη 

Δημόσια Διοίκηση. 

Τα συμπεράσματα που κατέληξε η εργασία αφορούν τη SysML και τα 

πληροφοριακά συστήματα παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Αρχικά 

προκύπτει ότι η SysML μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση και σχεδιασμό 

πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς είναι μια 

ανεξάρτητη γλώσσα μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για πολύπλοκα 

συστήματα και μπορεί να μοντελοποιήσει απαιτήσεις και φυσικά και λογικά μέρη 

ενός πληροφοριακού συστήματος. Μέσα από τη SysML, δίνεται η δυνατότητα για 

όσον το δυνατόν καλύτερο καθορισμό και μοντελοποίηση των απαιτήσεων των 

πληροφοριακών συστημάτων με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται τα λάθη και οι 

παραλείψεις σε όλη τη μετέπειτα διαδικασία. Όσον αφορά τα πληροφοριακά 

συστήματα που ασχολήθηκε η εργασία προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες 

στους χρήστες τους και υποστηρίζουν διαφορετικές υπηρεσίες. Η μελέτη και 

σύγκριση των πληροφοριακών συστημάτων γίνεται κυρίως για τη μελέτη των 

φάσεων της ανάλυσης και του σχεδιασμού τους. Από τη μελέτη αυτή προκύπτουν 

οι ενδιαφερόμενοι και οι γενικές απαιτήσεις των πληροφοριακών συστημάτων 

παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Οι γενικές απαιτήσεις 

ομαδοποιούνται σε λειτουργικές, χρήσης, αξιοπιστίας, απόδοσης και 

υποστηριξιμότητας και στη συνέχεια με βάση αυτήν την κατηγοριοποίηση 

μοντελοποιούνται με διαγράμματα απαιτήσεων της γλώσσας μοντελοποίησης 

SysML. Τα διαγράμματα απαιτήσεων της SysML δίνουν τη δυνατότητα να γίνουν 

κατανοητές και να καθοριστούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι απαιτήσεις και οι σχέσεις 

που έχουν μεταξύ τους. Στην ανάλυση και σχεδιασμό του πληροφοριακού 

συστήματος περιλαμβάνονται μερικές μόνο από τις γενικές απαιτήσεις και 

χρησιμοποιούνται διαγράμματα απαιτήσεων, διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης, 

διαγράμματα δραστηριοτήτων, διαγράμματα ακολουθίας και διάγραμμα 

καθορισμού τμημάτων.    

Τέλος οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα της παρούσας εργασίας είναι η 

χρησιμοποίηση όλων των γενικών απαιτήσεων για την ανάλυση και σχεδιασμό 

ενός πιο ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, η προσθήκη της φάσης της 

υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος πέρα από την ανάλυση και το 

σχεδιασμό και η δημιουργία πιο συγκεκριμένων απαιτήσεων με βάση τις γενικές 

απαιτήσεις που θα αφορούν καθεμία κατηγορία πληροφοριακών συστημάτων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται η περιγραφή του προβλήματος που εξετάζεται στην 

παρούσα διπλωματική εργασία, το αντικείμενο της μελέτης, το εύρος της μελέτης 

και παρουσιάζεται η δομή της. 

1.1. Περιγραφή του προβλήματος 

Το πιο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και ιδιαίτερα 

πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα οποία 

παρουσιάζουν μεγάλη πολυπλοκότητα, είναι η συλλογή και μοντελοποίηση των 

απαιτήσεων. Ο λόγος είναι ότι η ποιότητα ενός πληροφοριακού συστήματος 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις, πάνω στις οποίες θα δημιουργηθεί 

(Brooks F.P., 1987). Το ποσοστό των αποτυχημένων πληροφοριακών συστημάτων 

μέχρι το 2000 ήταν 30% και σύμφωνα με έρευνα το 63% αυτών οφειλόταν σε 

ασαφής απαιτήσεις χρηστών (Higgins C., 2007). Ακόμη λάθη στη φάση της 

ανάλυσης απαιτήσεων μπορεί να κοστίσουν μέχρι και εκατό περισσότερο από λάθη 

σε οποιαδήποτε φάση (Kotonya, Sommerville, 1998) και οι μη αναγνωρισμένες 

απαιτήσεις είναι ο κύριος λόγος για τη μη ικανοποίηση του πελάτη με το τελικό 

πληροφοριακό σύστημα (Macaulay L.A., 1996). Η παρούσα διπλωματική εργασία 

στοχεύει στην παρουσίαση των γενικών απαιτήσεων των πληροφοριακών 

συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση και στην ανάλυση και 

σχεδιασμό ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος. Για τη μοντελοποίηση των 

απαιτήσεων και για την ανάλυση και σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος 

χρησιμοποιείται η γλώσσα μοντελοποίησης SysML. Για την καλύτερη κατανόηση 

του τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, παρουσιάζονται κάποια πληροφοριακά 

συστήματα που έχουν χαρακτηριστικά και λειτουργίες παρόμοιες με το 

πληροφοριακό σύστημα της εργασίας. Μέσα από τη μελέτη των πληροφοριακών 

συστημάτων αλλά και γενικότερα της βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται οι γενικές 

απαιτήσεις των πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η 

παρουσίαση γίνεται με τη βοήθεια πινάκων και διαγραμμάτων της SysML. Με βάση 

τις γενικές απαιτήσεις και την τροποποίηση τους σε περισσότερο ειδικές και 

συγκεκριμένες, γίνεται η ανάλυση και ο σχεδιασμός του πληροφοριακού 

συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. 

1.2. Αντικείμενο της μελέτης 

Οι βασικοί στόχοι της εργασίας αυτής συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: 

 Κατανόηση της γλώσσας μοντελοποίησης SysML 
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 Μελέτη της βιβλιογραφίας για την παρουσίαση δέκα πληροφοριακών 

συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση 

 Αναγνώριση ενδιαφερόμενων και γενικών απαιτήσεων των  

πληροφοριακών συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση 

 Ανάλυση και σχεδιασμός ενός γενικού πληροφοριακού συστήματος 

παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση 

 Εξαγωγή συμπερασμάτων για την μελέτη που έχει διενεργηθεί και 

παρουσίαση προτάσεων για μελλοντική έρευνα  

1.3. Εύρος της μελέτης 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τα πληροφοριακά συστήματα 

παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Για το λόγο αυτό εξετάζονται 

διάφορα πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες να  

έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για υπηρεσίες, να εκτελούν υπηρεσίες αλλά και  

υποστηρίζουν και διευκολύνουν το έργο των δημοσίων υπαλλήλων. Κάθε άλλο 

πληροφοριακό σύστημα που αφορά διαφορετικές κατηγορίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης από αυτήν της παροχής υπηρεσιών, όπως π.χ. ηλεκτρονική 

ψηφοφορία, ηλεκτρονική καμπάνια κ.τ.λ., δεν ανήκει στο εύρος της εργασίας. Στα 

πληροφοριακά συστήματα που δεν ανήκουν στο εύρος της εργασίας γίνεται 

αναφορά σε ενότητα που ακολουθεί.    

1.4. Περιεχόμενα μελέτης 

Τα περιεχόμενα της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, εκτός από αυτό το 

εισαγωγικό κεφάλαιο, όπου δίνονται η περιγραφή του προβλήματος, το 

αντικείμενο της μελέτης, το εύρος της μελέτης αλλά και τα περιεχόμενα της 

μελέτης, έχουν ως εξής: 

Στο κεφάλαιο 2, περιγράφεται η γλώσσα μοντελοποίησης SysML. Η περιγραφή 

περιλαμβάνει την ιστορική αναδρομή της SysML, τη δομή και τη σύγκριση της με 

τη UML και τη μεθοδολογία SYSMOD που θα ακολουθήσει μετέπειτα η εργασία. 

Στο κεφάλαιο 3, γίνεται οριοθέτηση του πεδίου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Αιτιολογείται η χρησιμοποίηση της SysML για την ανάλυση και σχεδιασμό του 

πληροφοριακού συστήματος της εργασίας. Στη συνέχεια, γίνεται μελέτη δέκα 

πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αφορούν την 

παροχή υπηρεσιών και γίνεται σύγκριση με βάση κάποιων χαρακτηριστικών τους. 

Πέρα από αυτά τα δέκα πληροφοριακά συστήματα, γίνεται μια απλή αναφορά σε 

πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που δεν ενδιαφέρουν 

περαιτέρω τη συγκεκριμένη εργασία. 
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Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται οι ενδιαφερόμενοι και οι γενικές απαιτήσεις των 

πληροφοριακών συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Οι 

γενικές απαιτήσεις παρουσιάζονται μέσα από πίνακες και διαγράμματα απαιτήσεων.  

Στο κεφάλαιο 5, ακολουθεί η ανάλυση και σχεδιασμός ενός πληροφοριακού 

συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Για την ανάλυση και 

σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος ακολουθείται η μεθοδολογία SYSMOD 

που αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.  
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2. Εισαγωγή στη SysML 

2.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η γλώσσα μοντελοποίησης SysML (System 

Modeling Language). Οι ενότητες που ακολουθούν περιλαμβάνουν μια ιστορική 

αναδρομή της SysML, τη δομή της, τη σύγκριση της με τη UML και τη μεθοδολογία 

που θα ακολουθήσει η εργασία μετέπειτα για την ανάλυση και σχεδιασμό του 

πληροφοριακού συστήματος, η οποία ονομάζεται Sysmod Approach (System 

Modeling Approach).  

2.2. Ιστορική Αναδρομή 

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια ιστορική αναδρομή της SysML (System Modeling 

Language). 

Η UML καθιερώθηκε ως γλώσσα μοντελοποίησης στον τομέα της ανάπτυξης 

λογισμικού. Η προσαρμογή της UML στον τομέα του system engineering 

ονομάζεται SysML (System Modeling Language). 

Το system engineering, με λίγα λόγια, επικεντρώνεται στον καθορισμό και την 

τεκμηρίωση των απαιτήσεων του συστήματος στη φάση της ανάπτυξης κατά την 

οποία γίνεται η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η επιβεβαίωση με βάση τις απαιτήσεις 

του συστήματος. 

Η ανάγκη για την ύπαρξη μιας γλώσσας μοντελοποίησης για το system 

engineering έδωσε την ώθηση για τη δημιουργία της SysML. Το 2001 ο 

παγκόσμιος οργανισμός International Council of System Engineering (INCOSE) σε 

συνεργασία με την εταιρεία Object Management Group ίδρυσαν το System 

Engineering Domain Special Interest Group (SE DSIG) που είχε στόχο την 

ανάπτυξη μιας επέκτασης της UML, η οποία θα χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση, 

ανάλυση και επιβεβαίωση πολύπλοκων συστημάτων. Το 2003 μια ομάδα με το 

όνομα SysML Partners που εργαζόταν στο έργο πρότεινε ως επέκταση τη SysML 

(System Modeling Language). Έπειτα από λίγους μήνες το πρώτο προσχέδιο της 

SysML είχε υλοποιηθεί και τον Απρίλιο του 2006 στο St.Louis καθιερώθηκε η 

SysML ως πρότυπο. Η πρώτη έκδοση SysML v1.0  βγήκε στην αγορά το 

Σεπτέμβριο του 2007, ωστόσο είχε κάποια λάθη και παραλείψεις. Το Νοέμβριο του 

2008 ήταν διαθέσιμη η δεύτερη έκδοση SysML v1.1, η οποία είχε ως στόχο να 

διορθώσει τα λάθη της προηγούμενης. Η τρίτη έκδοση SysML v1.2 βρίσκεται σε 

εξέλιξη και αναμένεται να είναι διαθέσιμη τα επόμενα χρόνια. (Weilkiens T., 2006) 
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2.3. Δομή της SysML και Σύγκριση με τη UML   

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η δομή της SysML και η σύγκριση της με τη 

UML. Η SysML υποστηρίζει τον προσδιορισμό, την ανάλυση, το σχεδιασμό, την 

επιβεβαίωση και την επισημοποίηση συστημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν 

hardware, software, δεδομένα, προσωπικό και διαδικασίες. Τα διαγράμματα της 

SysML χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες τα διαγράμματα δομής (structure 

diagrams), συμπεριφοράς (behavior diagrams) και απαιτήσεων (requirement 

diagram).Τα διαγράμματα δομής περιλαμβάνουν: 

 το διάγραμμα καθορισμού τμημάτων (block definition diagram)  

 το διάγραμμα εσωτερικών τμημάτων (internal block diagram) 

 το διάγραμμα παραμέτρων (parametric diagram)  

 το διάγραμμα πακέτων (package diagram)  

 

Τα διαγράμματα συμπεριφοράς περιλαμβάνουν: 

 το διάγραμμα δραστηριοτήτων (activity diagram) 

 το διάγραμμα ακολουθίας (sequence diagram) 

 το διάγραμμα κατάστασης (state machine diagram)   

 το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (use case diagram) 

 

  

Εικόνα 1: Διαγράμματα της SysML 

 

Κάθε διάγραμμα πρέπει να έχει ένα πλαίσιο (diagram frame), το οποίο αποτελείται 

από την επικεφαλίδα (header), την περιγραφή του διαγράμματος (diagram 
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description) και το περιεχόμενο (content). Η επικεφαλίδα αποτελείται από τα εξής 

μέρη: 

 Το είδος του διαγράμματος (diagram kind) 

 Τον τύπο του στοιχείου του μοντέλου (model element type) 

 Το όνομα του στοιχείου του μοντέλου (model element name) 

 Το όνομα του διαγράμματος (diagram name) 

 Τη χρήση του διαγράμματος (diagram usage) 

 

Η περιγραφή του διαγράμματος αποτελείται από:  

 την έκδοση (version)   

 την περιγραφή (description)  

 την κατάσταση ολοκλήρωσης (completion status)  

 την αναφορά (reference)  

 τα πεδία που καθορίζονται από το χρήστη (user-defined fields) 

 

Το περιεχόμενο διαγράμματος αποτελείται από: 

 ιδιότητες (properties)  

 λέξεις κλειδιά (keywords)  

 κόμβους (node symbols)  

 μονοπάτια (path symbols)  

 εικόνες (icon symbols)   

 σημειώσεις (note symbols) 

 

 

Εικόνα 2:  Δομή διαγραμμάτων SysML 
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Εκτός από τα παραπάνω, η SysML υποστηρίζει και πίνακες, μήτρες και δέντρα. 

Παρακάτω θα αναλυθούν τα διαγράμματα της SysML και ιδιαίτερα αυτά που 

διαφέρουν με την UML. (Weilkiens T., 2006) 

 

2.3.1. Διάγραμμα Απαιτήσεων 

Το διάγραμμα απαιτήσεων παρουσιάζει τις απαιτήσεις του έργου και τη σχέση τους 

με άλλες απαιτήσεις, στοιχεία του σχεδιασμού και περιπτώσεις ελέγχου, οι οποίες 

υποστηρίζουν ανίχνευση απαιτήσεων. Απαίτηση είναι η ιδιότητα ή συμπεριφορά 

ενός συστήματος, η οποία θα πρέπει πάντα να ικανοποιείται. Τα βασικά στοιχεία 

από τα οποία αποτελείται ένα διάγραμμα απαιτήσεων είναι η μοναδική ταυτότητα 

που θα πρέπει να έχει (ID) και το κείμενο που θα την περιγράφει (text). Οι σχέσεις 

(relationships) μεταξύ δύο απαιτήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Requirement (Απαίτηση) 

 

Derive relationship, η οποία περιγράφει 

μια απαίτηση η οποία προέρχεται από 

μια άλλη απαίτηση.  

Namespace containment, η οποία 

περιγράφει μια απαίτηση η οποία 

περιέχεται σε μια άλλη απαίτηση.  

Satisfy relationship, η οποία περιγράφει 

ένα στοιχείο του σχεδιασμού το οποίο 

ικανοποιεί μια απαίτηση.  

Copy relationship, η οποία περιγράφει 

μια απαίτηση η οποία είναι αντίγραφο 

μια άλλης απαίτησης.   

Verify relationship, η οποία συνδέει μια 

περίπτωση ελέγχου με μια απαίτηση η 

οποία επαληθεύεται από την περίπτωση 

ελέγχου.  

Test case είναι μια ροή που ελέγχει εάν 

το σύστημα ικανοποιεί μια απαίτηση. 
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Refine relationship, η οποία καθορίζει το 

στοιχείο του συστήματος που 

περιγράφει τις ιδιότητες μιας απαίτησης 

με περισσότερες λεπτομέρειες. 
 

Trace relationship είναι η σχέση μεταξύ 

μιας απαίτησης και ενός αυθαίρετου 

στοιχείου του συστήματος.  

Allocation relationship είναι μια γενική 

σχέση μεταξύ στοιχείων διαφορετικού 

τύπου ή διαφορετικών επιπέδων.  

Πίνακας 1: Σύνταξη διαγράμματος απαιτήσεων 

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα διαγράμματος απαιτήσεων. 

 

 

Εικόνα 3:  Διάγραμμα απαιτήσεων 

 

2.3.2. Διάγραμμα Καθορισμού Τμημάτων 

Το διάγραμμα καθορισμού τμημάτων (block definition diagram) παρουσιάζει τη 

σύνθεση και κατάταξη δομικών στοιχείων τα οποία ονομάζονται blocks. Το block 

αποτελείται από τις τιμές (values), τις λειτουργίες (operations), τους περιορισμούς 

(constraints), τα τμήματα (parts) και τις αναφορές (references). Άλλα στοιχεία 

που συμπεριλαμβάνονται σε ένα block είναι η διανομή των ορισμών (distribution 

definition) που περιγράφει πως οι τιμές διανέμονται σε ένα εύρος τιμών, ο τύπος 

της τιμής (value type), η μονάδα (unit) που περιγράφει τη δομή μιας φυσικής 
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μονάδας και η διάσταση (dimension) που περιγράφει την ποσότητα μιας μονάδας. 

Όσον αφορά τις θύρες (ports) και τις ροές υπάρχει η θύρα ροής (flow port), η 

οποία περιγράφει ένα σημείο αλληλεπίδρασης ενός block και η ροή αντικειμένου 

(item flow), η οποία περιγράφει τη σύνδεση συγκεκριμένων αντικειμένων. 

 

Block 

 

Association είναι η σχέση μεταξύ δύο 

blocks. 

 

Generalization είναι η ταξινομική σχέση 

μεταξύ του ειδικού και του γενικού 

block.   

Dependency είναι η σχέση μεταξύ δύο 

στοιχείων, η οποία περιγράφει τι 

χρειάζεται το ένα στοιχείο από το άλλο 

για την υλοποίηση του. 
 

Πίνακας 2: Σύνταξη διαγράμματος καθορισμού τμημάτων 

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα διαγράμματος καθορισμού τμημάτων. 

 

 

Εικόνα 4: Διάγραμμα καθορισμού τμημάτων 
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2.3.3. Διάγραμμα Εσωτερικών τμημάτων 

Το διάγραμμα εσωτερικών τμημάτων (internal block diagram) περιγράφει την 

εσωτερική δομή των τμημάτων (blocks) σε επίπεδο ρόλων. Η δομή και η σύνταξη 

του διαγράμματος εσωτερικών τμημάτων είναι ίδια με του διαγράμματος 

καθορισμού τμημάτων. 

 

2.3.4. Διάγραμμα Παραμέτρων 

Το διάγραμμα παραμέτρων (parametric diagram), παρόλο που δεν θα 

χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση του πληροφοριακού συστήματος της παρούσας 

εργασίας λόγω της μη ύπαρξης παραμετρικών σχέσεων, ενδεικτικά παρουσιάζει  τις 

παραμετρικές σχέσεις, εάν τυχόν υπάρχουν, ανάμεσα στα blocks. 

 

2.3.5. Διάγραμμα Δραστηριοτήτων 

Το διάγραμμα δραστηριοτήτων (activity diagram) παρουσιάζει τη συμπεριφορά σε 

χρονική σειρά των ενεργειών οι οποίες βασίζονται στη διαθεσιμότητα εισροών, 

εκροών, ελέγχου και πως οι ενέργειες μετατρέπονται σε εισροές και εκροές. Η 

διαφορά μεταξύ του διαγράμματος δραστηριοτήτων της SysML και της UML είναι ο 

εκτεταμένος έλεγχος ροής με περισσότερες πληροφορίες για τη διακοπή 

ενεργειών, η υποστήριξη μοντελοποίησης συνεχόμενων συστημάτων, η 

υποστήριξη πιθανοτήτων στις ροές και η μοντελοποίηση κανόνων για 

δραστηριότητες στο διάγραμμα καθορισμού τμημάτων. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται σε ένα διάγραμμα δραστηριοτήτων είναι ο διαχειριστής ελέγχου 

(control operator) που καθορίζει εάν μια συμπεριφορά καθίσταται ικανή ή όχι από 

μια ενέργεια και αυτό γίνεται μέσω μιας τιμής, η οποία ονομάζεται τιμή ελέγχου 

(control value), η εκτίμηση (rate) που περιγράφει τη συχνότητα με την οποία 

εμφανίζονται τα στοιχεία σε μια δραστηριότητα ή ροή και η πιθανότητα 

(probability), η οποία περιγράφει πόσο πιθανό είναι να χρησιμοποιηθεί μια 

εξερχόμενη ροή.  

 

Action και Activity απεικονίζουν μια 

συμπεριφορά ή μια ενέργεια.  
 

Control flow δείχνει τη σειρά με την 

οποία εκτελούνται τα γεγονότα. 
 

Object flow δείχνει τη ροή ενός 

αντικειμένου από τη μια δραστηριότητα 

στην άλλη.  
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Rate 

 

 

Probability 
 

Initial node απεικονίζει την έναρξη των 

γεγονότων.  

Final-activity node απεικονίζει τη λήξη 

των γεγονότων.  

Final-flow node χρησιμοποιείται για να 

σταματήσει το control flow ή το object 

flow.  

Decision node χρησιμοποιείται για να 

αναπαραστήσει μια συνθήκη και για να 

εξασφαλίσει ότι η ροή θα ακολουθήσει 

ένα μόνο μονοπάτι. 

 

Merge node χρησιμοποιείται για να 

επαναφέρει διαφορετικά μονοπάτια σε 

ένα decision node.  

Πίνακας 3: Σύνταξη διαγράμματος δραστηριοτήτων 

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα διαγράμματος δραστηριοτήτων. 

 

 

Εικόνα 5: Διάγραμμα δραστηριοτήτων 
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2.3.6. Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης  

Το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (use case diagram) παρουσιάζει τη 

λειτουργικότητα ενός συστήματος και πως ένα σύστημα ή μια οντότητα 

χρησιμοποιείται από εξωτερικές οντότητες (χρήστες) για να επιτευχθεί ένας 

στόχος. 

 

2.3.7. Διάγραμμα Ακολουθίας 

Το διάγραμμα ακολουθίας (sequence diagram) παρουσιάζει τη συμπεριφορά των 

μηνυμάτων που ανταλλάσσονται ανάμεσα στα μέρη του συστήματος. 

 

Lifeline δηλώνει τη ζωή ενός 

αντικειμένου κατά τη διάρκεια της 

ακολουθίας. 

 

Execution δηλώνει την αποστολή η 

παραλαβή μηνύματος από ένα 

αντικείμενο. 

 

Call Message μεταφέρει μηνύματα από 

το ένα αντικείμενο στο άλλο.  
 

Reply Message μεταφέρει την απάντηση 

σε αποσταλμένο μήνυμα.  

 

Delete Message είναι η παύση ενός 

αντικειμένου.  

Πίνακας 4: Σύνταξη διαγράμματος ακολουθίας 

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα διαγράμματος ακολουθίας. 
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Εικόνα 6:  Διάγραμμα ακολουθίας 

 

2.3.8. Διάγραμμα Κατάστασης 

Το διάγραμμα κατάστασης (state machine diagram) παρουσιάζει τη συμπεριφορά 

μιας οντότητας μέσα από καταστάσεις, οι οποίες προκαλούνται από γεγονότα. 

 

2.3.9. Διάγραμμα Πακέτων 

Το διάγραμμα πακέτων (package diagram) παρουσιάζει τη δομή και οργάνωση του 

μοντέλου σε πακέτα τα οποία περιέχουν στοιχεία του συστήματος. 

 

2.3.10. Διαφορές SysML και UML 

Η SysML και η UML είναι στενά συνδεδεμένες, καθώς η SysML είναι επέκταση της 

UML. Οι επιπλέον λειτουργίες ή αλλαγές της SysML σε σχέση με τη UML είναι: 

 Προσθήκη νέων διαγραμμάτων: requirement diagram και parametric 

diagram. 

 Οι κλάσεις ονομάζονται blocks και το αντίστοιχο διάγραμμα 

ονομάζεται block definition diagram αντί για class diagram.  

 To διάγραμμα της UML composite structure diagram ονομάζεται στη 

SysML internal block diagram. 

 Οι item flows μεταξύ των στοιχείων σε ένα internal block diagram 

μπορούν να μοντελοποιηθούν. 

 Συνεχόμενες λειτουργίες μπορούν να υποστηριχθούν από action και 

object nodes στα activity diagrams και στα enhanced functional block 

diagrams. 

 H προσθήκη της ISO AP-233 τυποποίησης δεδομένων για την 

υποστήριξη ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εργαλείων 
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 Παράληψη στοιχείων της UML που δεν χρειάζονται στον τομέα του 

system engineering. 

 

Εκτός από τις επιπλέον λειτουργίες και αλλαγές της SysML σε σχέση με τη UML, o 

πυρήνας της UML που είναι o object orientation (κλάσεις, αντικείμενα κ.τ.λ.) δεν 

αποτελεί βασικό στοιχείο της SysML με αποτέλεσμα κάποιος να μην  χρειάζεται να 

έχει γνώσεις object orientation για να χρησιμοποιήσει τη SysML. (Weilkiens T., 

2006) 

2.4. Μεθοδολογία Sysmod     

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί στα 

επόμενα κεφάλαια για την ανάλυση και σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος 

της εργασίας, η οποία ονομάζεται Sysmod Approach (System Modeling Approach). 

Ασφαλώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες μεθοδολογίες, ωστόσο 

επιλέχθηκε η συγκεκριμένη διότι προτείνεται από την επίσημη ιστοσελίδα του OMG 

SysML και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συστήματα οποιουδήποτε μεγέθους. Η 

μεθοδολογία αυτή έχει αποτέλεσμα εάν τηρηθεί η σειρά των βημάτων της. Με 

αυτή τη λογική κάθε βήμα θα πρέπει να ξεκινάει εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλα 

τα υπόλοιπα.   

Στην αρχή του έργου θα πρέπει να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις του έργου και 

αυτό γίνεται μέσα από τέσσερα βήματα. Στο πρώτο βήμα που ονομάζεται πλαίσιο 

του έργου (project context) αναλύονται οι βασικές ιδέες, οι στόχοι του συστήματος 

και γενικότερα πληροφορίες και συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον του 

έργου. Είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστούν οι στόχοι ενός έργου, διότι οι 

στόχοι βοηθούν στη σωστή λήψη αποφάσεων. Στο δεύτερο βήμα αναγνωρίζονται 

οι ενδιαφερόμενοι του έργου (stakeholders), δηλ τα άτομα ή οι οργανισμοί που 

ενδιαφέρονται για το έργο και πιθανώς έχουν απαιτήσεις πάνω σε αυτό. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι χρήστες του συστήματος, διευθυντές της 

επιχείρησης, πελάτες κ.τ.λ.. Είναι καλύτερο να υπάρχουν κάποιοι πιθανοί 

ενδιαφερόμενοι που ενδέχεται τελικά να μην είναι στη λίστα, παρά να λείπουν 

κάποιοι από αυτούς. Οι ενδιαφερόμενοι παρουσιάζονται σε έναν πίνακα ανάλογα 

με την προτεραιότητα τους σε σχέση με το έργο. Στο τρίτο βήμα συλλέγονται οι 

απαιτήσεις του συστήματος. Γενικά η συλλογή των απαιτήσεων γίνεται μέσα από 

συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση, ανάλυση εγγράφων, συσκέψεις 

κ.τ.λ.. Στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η συλλογή απαιτήσεων είναι η 

διαδικασία καταγραφής των αναγκών που προέρχονται από τη Δημόσια Διοίκηση, 

από τις επιχειρήσεις και από τους πολίτες (Chutimaskul W., 2003). Στην 
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περίπτωση του πληροφοριακού συστήματος της εργασίας η συλλογή των 

απαιτήσεων βασίζεται στη βιβλιογραφική αναζήτηση. 

Οι απαιτήσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε διάφορες κατηγορίες, σύμφωνα με το 

μοντέλο FURPS του Robert Grady (Hewlett Packard) οι απαιτήσεις 

κατηγοριοποιούνται σε: 

 Λειτουργικές απαιτήσεις (functional requirements) 

 Απαιτήσεις χρήσης (usability requirements) 

 Απαιτήσεις αξιοπιστίας (reliability requirements) 

 Απαιτήσεις απόδοσης (performance requirements) 

 Απαιτήσεις υποστηριξιμότητας (supportability requirements) 

Εκτός από το μοντέλο του FURPS υπάρχουν και άλλες κατηγοριοποιήσεις όπως 

αυτή του Robertson που ομαδοποιεί τις απαιτήσεις σε τακτικής, επιχειρησιακές και 

ασφάλειας, το πρότυπο ISO/IEC Standard 9126 που ομαδοποιεί τις απαιτήσεις σε 

λειτουργικές, χρήσης, απόδοσης, αξιοπιστίας, συντηρησιμότητας και 

μεταφερσιμότητας, η βασισμένη στην υπηρεσία ταξινόμηση που ομαδοποιεί τις 

απαιτήσεις σε λειτουργικές, διαδικαστικές, εξωτερικές και υπηρεσιακές.    

Στο τέταρτο βήμα με βάση τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει παραπάνω γίνεται το 

διάγραμμα απαιτήσεων (requirement diagram). 

Στη συνέχεια του έργου θα πρέπει να μοντελοποιηθούν οι παραπάνω πληροφορίες 

με τη χρήση διαγραμμάτων συμπεριφοράς. Αρχικά θα πρέπει να αναγνωριστούν τα 

άτομα ή οι οργανισμοί που αλληλεπιδρούν με το σύστημα, πώς το σύστημα 

ανταλλάσει πληροφορίες με το περιβάλλον και να γίνει περιγραφή των 

περιπτώσεων χρήσης. Με βάση τα παραπάνω γίνεται η μοντελοποίηση σε ένα 

διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (use case diagram), το οποίο απεικονίζει τα 

βασικά στοιχεία και λειτουργίες του συστήματος. Έπονται τα διαγράμματα 

δραστηριοτήτων (activity diagrams) που απεικονίζουν τις λειτουργίες, διαδικασίες, 

ενέργειες, δραστηριότητες και διεργασίες που εκτελούνται σε υψηλό επίπεδο και 

το λεξιλόγιο που περιέχει  τις κύριες δραστηριότητες και όρους του έργου, έτσι 

ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες και οποιοσδήποτε συμμετέχει στο έργο να 

έχει πλήρη επίγνωση της ορολογίας που χρησιμοποιείται σε αυτό. Το επόμενο βήμα 

είναι η μοντελοποίηση της κύριας γνώσης (domain knowledge) με τη χρήση 

διαγραμμάτων δομής. Καταρχήν μέσα από ένα διάγραμμα καθορισμού τμημάτων 

(block definition diagram) απεικονίζεται η δομή των κύριων όρων του συστήματος. 

Στο βήμα αυτό γίνονται ακόμη τα διαγράμματα ακολουθίας (sequence diagram) 

και τα διαγράμματα κατάστασης (state machine diagram), που τα μεν πρώτα 

απεικονίζουν τα αντικείμενα που συμμετέχουν σε μια περίπτωση χρήσης και τα 

μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των αντικειμένων με βάση τη χρονική 

ακολουθία και τα δεύτερα απεικονίζουν τις καταστάσεις των τμημάτων του 
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συστήματος όταν κάποιες αλλαγές γίνονται σε αυτό. Τέλος γίνεται ένα πολύ 

σημαντικό βήμα στην διαδικασία της ανάπτυξης το οποίο είναι ο έλεγχος του 

συστήματος. Ο έλεγχος γίνεται για να εξακριβωθεί εάν οι απαιτήσεις του 

συστήματος είναι σωστές και εάν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι του έργου. Εφόσον 

έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος γίνεται μια απεικόνιση του συστήματος μέσα από δύο 

στοιχεία που προσφέρει η SysML την απεικόνιση μοντέλου (model view), η οποία 

παρουσιάζει κάποια στοιχεία και διαγράμματα του συστήματος έτσι ώστε να 

καλυφθούν όλες οι ανάγκες των ενδιαφερόμενων και την άποψη του μοντέλου 

(model viewpoint), η οποία περιγράφει τους ενδιαφερόμενους, τις απαιτήσεις τους 

και κάποια στοιχεία για το πώς δημιουργήθηκε το σύστημα. (Weilkiens T., 2006) 

2.5. Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο μελετήθηκε η SysML, η οποία έχει καθιερωθεί ως γλώσσα 

μοντελοποίησης του system engineering. Η SysML έχει μόλις τρία χρόνια που είναι 

διαθέσιμη, καθώς η πρώτη έκδοση της κυκλοφόρησε το 2007. Η δομή της SysML 

είναι παρόμοια με της UML, ωστόσο υπάρχουν κάποιες αλλαγές και κάποια 

επιπλέον διαγράμματα με κυριότερο από αυτά το διάγραμμα απαιτήσεων που 

αποτελεί και το κύριο λόγο ύπαρξης της SysML. Ακόμη μελετήθηκε η μεθοδολογία 

Sysmod, η οποία εφαρμόζεται στη μοντελοποίηση συστημάτων. Τα βήματα που 

ακολουθεί η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων, η  

μοντελοποίηση αυτών με τη χρήση διαγραμμάτων συμπεριφοράς και 

διαγραμμάτων δομής, ο έλεγχος και τέλος η απεικόνιση του συστήματος. 
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3. Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

3.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται δέκα πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που αφορούν την παροχή υπηρεσιών. Στις ενότητες που 

ακολουθούν δίνονται κάποιες γενικές πληροφορίες για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και γίνεται αναφορά στις πηγές που ώθησαν στη χρησιμοποίηση της 

SysML για την ανάλυση και σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος σε 

επόμενο κεφάλαιο. Στη συνέχεια περιγράφεται καθένα από τα πληροφοριακά 

συστήματα ξεχωριστά με την παρουσίαση διαγραμμάτων και πληροφοριών σχετικά 

με την αρχιτεκτονική τους και τη χρήση τους από τους πολίτες. Συγκεκριμένα, 

περιγράφονται πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που 

αφορούν τομείς της Δημόσιας Διοίκησης όπως φορολογία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

αγροτική ανάπτυξη, κοινωνική ασφάλιση, αναζήτηση πληροφοριών και έκδοση 

εγγράφων και πιστοποιητικών. Στη συνέχεια ακολουθεί σύγκριση των 

πληροφοριακών συστημάτων που αναλύθηκαν.  

3.2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (E-Government) 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται πληροφορίες για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση όπως ιστορικά στοιχεία, χαρακτηριστικά, μοντέλα, κατηγορίες και  οι 

διαφορές της από την παραδοσιακή διακυβέρνηση. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένας σχετικά νέος όρος, ο οποίος προτάθηκε το 

1993 από τις ΗΠΑ. Ο σκοπός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να καθιερώσει 

μια αποτελεσματική, αδιάφθορη και δίκαιη μορφή διακυβέρνησης. Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση βασίζεται στους υπολογιστές και στο ιντερνέτ και περιλαμβάνει 

ηλεκτρονικές και αυτοματοποιημένες δραστηριότητες ανάμεσα σε τμήματα της 

Δημόσιας Διοίκησης, σε τμήματα της Δημόσιας Διοίκησης και επιχειρήσεις και σε 

τμήματα της Δημόσιας Διοίκησης και τους πολίτες. Τα χαρακτηριστικά της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι: 

 Πολυπλοκότητα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι μια πολύπλοκη 

διαδικασία, η οποία απαιτεί τη χρήση hardware, software, δικτύου και 

μηχανοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και λήψης αποφάσεων. 

 Στάδια. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση χωρίζεται σε πέντε στάδια. Κατά το 

πρώτο στάδιο δημιουργούνται πληροφορίες για τις δημόσιες υπηρεσίες, οι 
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οποίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Στο δεύτερο στάδιο παρέχονται 

μονόπλευρες υπηρεσίες από τις δημόσιες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Στο 

τρίτο στάδιο υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες και 

τους πολίτες. Το τέταρτο στάδιο είναι αυτό της διεκπεραίωσης και τέλος το 

πέμπτο στάδιο κατά τη διάρκεια του οποίου παρέχονται, ανά πάσα στιγμή, 

υπηρεσίες στους πολίτες από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. 

 Αλληλεπίδραση. Ο σκοπός της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να 

πετυχαίνει σωστή αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες, την 

κοινωνία  και τους πολίτες. 

 Διαφάνεια. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να διασφαλίζει τη 

διαφάνεια στις δημόσιες υπηρεσίες και να φροντίζει για την ομαλή 

λειτουργία τους. 

 Μετρήσιμα αποτελέσματα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένα σχετικά 

νέο μοντέλο διακυβέρνησης οπότε για την πρόοδο του μοντέλου αυτού θα 

πρέπει να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. 

 

Τα κύρια μοντέλα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι: 

 G2G (government to government), το οποίο απευθύνεται στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση μεταξύ τμημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που βρίσκονται 

στο ίδιο ή σε διαφορετικό επίπεδο. Το συγκεκριμένο μοντέλο εξασφαλίζει 

τη συνεργασία, την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα 

σε τμήματα της Δημόσιας Διοίκησης. 

 G2E (government to employee), το οποίο απευθύνεται στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση μεταξύ τμημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και των 

εργαζομένων τους. 

 G2B (government to business), το οποίο απευθύνεται στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση μεταξύ τμημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και επιχειρήσεων. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο υποστηρίζει εργαλεία για την πληρωμή φόρων 

on-line και βοηθάει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.  

 G2C (government to citizen), το οποίο απευθύνεται στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση μεταξύ τμημάτων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών. 

Επιτρέπουν στον πολίτη να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες 

άμεσα και εύκολα από οποιοδήποτε σημείο. (Li T., Shen X.et all, 2007) 

 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση χωρίζεται σε κάποιες κατηγορίες ανάλογα με τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά της. Οι κύριες κατηγορίες είναι η διοίκηση, η 

οικονομία, η πολιτική και η κοινωνία. Η διοίκηση περιλαμβάνει την ηλεκτρονική 

φορολόγηση, τη διαφάνεια της κυβέρνησης, την αναγνώριση εγγράφων και 
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γενικές πληροφορίες για τις δημόσιες υπηρεσίες. Η οικονομία περιλαμβάνει την 

ηλεκτρονική συναλλαγή, την ηλεκτρονική προμήθεια, τις τράπεζες και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Η πολιτική περιλαμβάνει την ηλεκτρονική ψηφοφορία, την 

ηλεκτρονική καμπάνια, την πολιτική συμμετοχή και τα μέτρα κατά της διαφθοράς. 

Η κοινωνία περιλαμβάνει τον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της δημόσιας 

ασφάλειας, της κουλτούρας, της κοινότητας και τέλος της προστασίας του 

καταναλωτή. (Debnath N. et all, 2008)  

Οι διαφορές μεταξύ της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της παραδοσιακής 

διακυβέρνησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Κατηγορίες Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση 

Παραδοσιακή 

Διακυβέρνηση 

Υπάρχουσες Φόρμες Εικονικές φόρμες στο 

διαδίκτυο 

Κανονικές φόρμες 

Στυλ Γραφείου Πέρα από γεωγραφικούς 

περιορισμούς 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

Δομή οργανισμού Δομή δικτύου Δομή πυραμίδας 

Μέθοδοι 

Αποτελεσματικότητας 

Διοίκηση αποκεντροποίησης Διοίκηση κεντροποίησης 

Προγράμματα 

Επεξεργασίας 

Ηλεκτρονική υπογραφή Επίσημη σφραγίδα, υπογραφή 

Κέντρα Εργασίας Κέντρο εξυπηρέτησης και 

καθοδήγησης 

Κέντρο διοίκησης, ελέγχου και 

βελτίωσης 

Κύρια Μέθοδος 

επικοινωνίας 

Συνεδριάσεις Διαδικτύου Συνεδριάσεις 

Συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων   

Συνεργασία εσωτερικής και 

εξωτερικής κυβέρνησης 

Κυρίως συγκεντρωμένη μέσα 

στην κυβέρνηση 

Πίνακας 5: Διαφορές ηλεκτρονικής με παραδοσιακή διακυβέρνηση 

(Wei H., Junsha T. et all, 2009) 

3.3. SysML – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Η επιλογή της γλώσσας μοντελοποίησης SysML για την ανάλυση και σχεδιασμό του 

πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση που 

γίνεται σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας ήταν αποτέλεσμα μελέτης της 

σχετικής βιβλιογραφίας. Από τη μελέτη αυτή προέκυψαν έντεκα πηγές που 

αναφέρουν, είτε ότι η SysML χρησιμοποιείται για την ανάλυση και σχεδιασμό 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, είτε γίνεται παρουσίαση ενός 
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πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που έχει αναλυθεί και 

σχεδιασθεί με τη SysML. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι πηγές που έχουν 

επιλεγεί.   

Στο βιβλίο [48], στο site [61] και στα άρθρα [52], [54], [56] και [59] γίνεται  

αναφορά ότι η ένας από τους πολλούς τομείς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

SysML, για την ανάλυση και σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, είναι αυτός 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

Τα άρθρα [53] και [58] παρουσιάζουν δύο πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης 

φυσικών καταστροφών. Το πληροφοριακό σύστημα στο άρθρο [53] επιτρέπει τη 

συνεργασία κυβερνητικών και ιδιωτικών φορέων για την αντιμετώπιση 

περιπτώσεων όπως είναι πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι κ.τ.λ.. Η χρήση μιας 

ανεξάρτητης-τομέα (domain-independent) γλώσσας, όπως είναι η SysML παρέχει 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την ανάλυση και σχεδιασμό ενός τέτοιου  

πολύπλοκου πληροφοριακού συστήματος. Το πληροφοριακό σύστημα στο άρθρο 

[58] έχει ως στόχο τη συλλογή, ανταλλαγή δεδομένων και την επικοινωνία μεταξύ 

τοπικών και εθνικών συστημάτων διάφορων χωρών για την κατανόηση θεμάτων 

όπως είναι ο καιρός, οι κλιματικές αλλαγές, οι φυσικές καταστροφές κ.τ.λ.. Ο 

λόγος που χρησιμοποιήθηκε η SysML σε αυτό το πληροφοριακό σύστημα είναι η 

μοντελοποίηση των απαιτήσεων, αλλά και η δυνατότητα της να μοντελοποιεί 

συστήματα που δεν χρησιμοποιούν μόνο λογισμικό. 

Τα άρθρα [55], [57] και [60] παρουσιάζουν τη μελέτη μιας περίπτωσης ενός 

πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης ενός δημοσίου οργανισμού. Ο 

οργανισμός έχει 350 γραφεία, 15.000 υπαλλήλους και παρέχει 300 διαφορετικές 

υπηρεσίες στους πολίτες. Ο κύριος στόχος του συστήματος είναι να παρέχει 

εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, εφτά μέρες την εβδομάδα πρόσβαση στους 

χρήστες του και να μειώσει την προσέλευση των πολιτών στα γραφεία του 

δημοσίου τομέα. Η SysML χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την περίπτωση για την 

παρουσίαση της αρχιτεκτονικής του συστήματος μέσω του διαγράμματος 

καθορισμού τμημάτων, για τη μοντελοποίηση των απαιτήσεων που παρέχει αλλά 

και λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος.     

3.4. Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πολιτών για την 

Αναζήτηση Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης πολιτών για την αναζήτηση υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα 

πραγματοποιήθηκε λόγω της ανάγκης για παροχή υψηλά εξατομικευμένων 

υπηρεσιών και αναζωογόνησης των δημοκρατικών διαδικασιών με την 
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ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων. Το 

πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από τέσσερις τύπους πρακτόρων (agents): 

 Πράκτορες των πολιτών (citizen αgent), οι οποίοι βοηθούν τους πολίτες 

στην αναζήτηση υπηρεσιών που τους ενδιαφέρουν και υποστηρίζει την 

επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. 

 Πράκτορες δημόσιας διαχείρισης (public administration agent), οι οποίοι 

βοηθούν τα κυβερνητικά στελέχη στη διατήρηση χαρακτηριστικών από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες στις βάσεις δεδομένων. 

 Ενδιάμεσο πράκτορα (intermediary agent), ο οποίος επιτυγχάνει τη  

συνεργασία μεταξύ των πρακτόρων των πολιτών και των πρακτόρων 

δημόσιας διαχείρισης και εμφανίζει τις ανάγκες και τα ερωτήματα των 

πολιτών. 

 Πράκτορα κοινωνικής δικτύωσης (social network agent), ο οποίος 

διαχειρίζεται ένα κοινωνικό δίκτυο για την περιγραφή των 

αλληλεπιδράσεων των πολιτών και επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε 

ομογενείς ομάδες. 

 

 

Εικόνα 7:  Αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος 

 

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, οι πράκτορες των πολιτών 

επιτρέπουν στους πολίτες την εύκολη υποβολή ερωτημάτων. Οι πράκτορες 

δημόσιας διαχείρισης επιτρέπουν την εισαγωγή, ανανέωση και μετακίνηση των 
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πληροφοριών που παρέχουν οι υπηρεσίες. Η αλληλεπίδραση των ενδιάμεσων 

πρακτόρων, των πρακτόρων των πολιτών και των πρακτόρων δημόσιας 

διαχείρισης δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να έχει πρόσβαση σε ετερογενής 

πηγές. Κάθε ένας πολίτης έχει ένα προφίλ στο οποίο καταχωρούνται οι προτιμήσεις 

και οι ανάγκες του και με βάση αυτές συμμετέχει σε ομάδες που ονομάζονται 

κοινότητες (communities). Σε περίπτωση που μεταβληθούν οι ανάγκες ή οι 

προτιμήσεις των πολιτών, το σύστημα αυτόματα εκχωρεί τον πολίτη σε άλλη 

κοινότητα. Κάθε φορά που ένας πολίτης υποβάλει μια ερώτηση, η ερώτηση αυτή 

προωθείται σε όλα τα μέλη της κοινότητας. Ακόμη το σύστημα αντιμετωπίζει το 

πρόβλημα της συμφόρησης του δικτύου καθώς προωθεί τις ερωτήσεις των πολιτών 

σε συγκεκριμένο αριθμό πρακτόρων δημόσιας διαχείρισης έτσι ώστε να προληφθεί 

η υπερχείλιση όλου του δικτύου με μια τεράστια ποσότητα μηνυμάτων. Επίσης το 

σύστημα χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτες κοινωνικές ικανότητες σύμφωνα με τις 

οποίες διοχετεύει κατάλληλα τις απαιτήσεις των πολιτών μέσω των μηχανισμών 

που προσφέρουν οι πράκτορες των πολιτών με αποτέλεσμα να δίνεται η 

δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν μια δημόσια συζήτηση για να προτείνουν 

νέες υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν. 

Η διαδικασία με την οποία λειτουργεί το σύστημα είναι η εξής: κάθε φορά που 

ένας πολίτης αναζητά μια υπηρεσία, υποβάλει ένα ερώτημα μέσω μιας λέξης- 

κλειδί στον πράκτορα των πολιτών. Με την υποβολή του ερωτήματος μέσω του 

πράκτορα δημόσιας διαχείρισης «φορτώνεται» το προφίλ του πολίτη από τη βάση 

δεδομένων των πολιτών και μαζί με το ερώτημα του προωθούνται στον ενδιάμεσο 

πράκτορα, ο οποίος παράγει μια λίστα με τους πράκτορες δημόσιας διαχείρισης που 

είναι κατάλληλοι να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Στη συνέχεια οι 

επιλεγόμενοι πράκτορες δημόσιας διαχείρισης, αφού ανακτήσουν τις πληροφορίες 

για τις υπηρεσίες από τις βάσεις δεδομένων τους, επικοινωνούν με τον ενδιάμεσο 

πράκτορα και του αποστέλλουν τα αποτελέσματα. Ο ενδιάμεσος πράκτορας 

ενημερώνει τον πολίτη που υπέβαλε την ερώτηση και επικοινωνεί με τον πράκτορα 

κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώσει τους πολίτες που βρίσκονται στην 

κοινότητα του. Τέλος το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να 

εκτελέσουν την υπηρεσία που επιθυμούν. 

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του συστήματος, το σύστημα ακολουθεί τη δομή 

της προσανατολισμένης στην υπηρεσία αρχιτεκτονική (service-oriented 

architecture), η οποία χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης για την υποστήριξη εξεύρεσης πληροφοριών και τη συγκρότηση 

έργων. Κάθε ένας πράκτορας πολιτών και δημόσιας διαχείρισης υποστηρίζεται από 

μια κατάλληλη βάση δεδομένων όπου βρίσκονται αποθηκευμένα τα δεδομένα του. 

Η βάση δεδομένων των πολιτών περιέχει τα προφίλ των πολιτών που έχουν 
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πρόσβαση στο σύστημα, το κοινωνικό δίκτυο των πολιτών και το σύνολο των 

κοινοτήτων. Η βάση δεδομένων των στελεχών της κυβέρνησης αποθηκεύει 

πληροφορίες για  τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Τα πλεονεκτήματα του πληροφοριακού συστήματος σε σχέση με τα υπόλοιπα του 

είδους του είναι πρώτον ότι παρέχει αποτελεσματικότερη εξεύρεση υπηρεσιών, 

δεύτερον ότι έχει ιδιότητες όπως αυτονομία, προ-λειτουργικότητα και 

κοινωνικότητα και τέλος λόγω ότι είναι κατανεμημένο, δεν απαιτεί τον ανθρώπινο 

παράγοντα για τη διαχείριση και ανάπτυξη του.  

Το πληροφοριακό σύστημα με βάση τη δομή και αρχιτεκτονική του δίνει τη 

δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ετερογενής υπηρεσίες και 

πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται προσωπικά σε κάθε ένα από αυτούς, ενώ 

παράλληλα μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα και να χρησιμοποιήσουν φιλικά 

προς το χρήστη και διαφανή εργαλεία για την επιλογή και πρόσβαση υπηρεσιών 

που τους ενδιαφέρουν. (De Meo P., Quattrone G. et all, 2007) 

3.5. Rural-eGov observatory - Πληροφοριακό Σύστημα   

Αγροτικής Ανάπτυξης 

Το Rural-eGov observatory είναι ένα πληροφοριακό σύστημα αγροτικής ανάπτυξης 

που έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών σε μικρές και μεσαίες αγροτικές 

επιχειρήσεις. Οι περισσότερες αγροτικές επιχειρήσεις είναι μακριά από τις δημόσιες 

υπηρεσίες με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις 

πληροφορίες που αυτές παρέχουν. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης του Rural-eGov observatory καλύπτει τις ανάγκες ενδιαφερόμενων 

όπως αγροτών και κατόχων αγροτικών εκτάσεων. Οι απαιτήσεις των αγροτών, που 

είναι και οι κύριοι ενδιαφερόμενοι ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος, είναι 

η πληροφόρηση σε κρίσιμα θέματα που τους αφορούν και η παροχή συμβουλών 

από ειδικούς. Το Rural-eGov observatory επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

να βρίσκουν πληροφορίες από υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες 

αφορούν την περιοχή τους και δίνει πρόσβαση σε υλικό ηλεκτρονικής διδασκαλίας 

για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες αυτές. Ακόμη, οι 

κυβερνητικές αρχές προσφέρουν υπηρεσίες στις δημοτικές αρχές σε εθνικό 

επίπεδο έτσι ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής. Οι κύριοι στόχοι του έργου 

Rural-eGov είναι η μελέτη των αναγκών των δημόσιων υπηρεσιών σε πέντε χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ελλάδα, Σλοβενία και 

Πολωνία), η αναθεώρηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με 

τις ανάγκες που έχει η κάθε αγροτική περιοχή, η σχεδίαση και υλοποίηση του  

Rural-eGov observatory, η ανάπτυξη κατάλληλων και καινοτόμων προγραμμάτων  
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ηλεκτρονικής διδασκαλίας και τέλος η δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων τα 

οποία θα τεθούν προς αξιολόγηση από αντιπροσωπευτικά γκρουπ. 

Για την ανάλυση και το σχεδιασμό του Rural-eGov observatory χρησιμοποιήθηκε η 

γλώσσα μοντελοποίησης UML και η RUP, η οποία είναι μια διαδικασία ανάπτυξης 

λογισμικού. Το έργο χωρίστηκε σε τέσσερα στάδια, τη μοντελοποίηση των 

εργασιών, τις απαιτήσεις και τη μοντελοποίηση των περιπτώσεων χρήσης, την 

ανάλυση και το σχεδιασμό και την υλοποίηση. Κατά τη μοντελοποίηση εργασιών 

εντοπίστηκαν οι δράστες του έργου (actors), που σε αυτήν την περίπτωση είναι οι 

πελάτες που ενδιαφέρονται για την εύρεση υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και οι συντελεστές του έργου που ενδιαφέρονται να παρέχουν 

υπηρεσίες στους πελάτες. Οι απαιτήσεις του έργου είναι: η υποστήριξη 

διαφορετικών τύπων εκπαιδευτικού υλικού, η διαθεσιμότητα των πέντε γλωσσών 

από τις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυνατότητα αναζήτησης 

υπηρεσιών σύμφωνα με κριτήρια τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών 

και η δυνατότητα «κατεβάσματος» πληροφοριών. Η μοντελοποίηση των 

περιπτώσεων χρήσης περιλαμβάνει τους δράστες του συστήματος, οι οποίοι είναι οι 

χρήστες που χρησιμοποιούν το σύστημα, οι πάροχοι που εισάγουν τις πληροφορίες 

και τα δεδομένα (eGRO συλλέκτης και DTO αναλυτής) και ο διαχειριστής που έχει 

ως κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο των λειτουργιών του συστήματος. Οι λειτουργίες 

του συστήματος όσον αφορά τους χρήστες είναι:  

 Εγγραφή  

 Πρόσβαση 

 Λήψη πληροφοριών και υπηρεσιών  

 Παρακολούθηση λαθών  

 Ύπαρξη μιας λίστας με τις συχνότερες υπηρεσίες και πληροφορίες που 

ενδιαφέρουν το χρήστη για ευκολότερη πρόσβαση σε αυτές.  

 

Όσον αφορά τους παρόχους είναι:  

 Πιστοποίηση της ταυτότητας τους  

 Παροχή πληροφοριών  

 Προσθήκη πληροφοριών και υπηρεσιών  

 Διόρθωση πληροφοριών  

 

Τέλος, όσον αφορά το διαχειριστή είναι:  

 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση χρηστών και παρόχων 

 Παρακολούθηση των εγγεγραμμένων χρηστών και παρόχων  

 Παρακολούθηση λαθών και πληροφοριών  

 Εξουσιοδότηση των αιτημάτων των παρόχων  
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 Login  

 Διαγραφή δεδομένων και σχολίων 

 

Συνοψίζοντας όλες τις παραπάνω έννοιες παρουσιάζετε το διάγραμμα περιπτώσεων 

χρήσης με τις συνολικές λειτουργίες και τους δράστες του συστήματος. 

 

 

Εικόνα 8: Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης του Rural-eGov observatory 

 

Στα στάδια της ανάλυσης και σχεδιασμού του έργου χρησιμοποιήθηκαν 

διαγράμματα ακολουθίας και κλάσεων για αρτιότερη μοντελοποίηση του 

συστήματος. 

Στο στάδιο της υλοποίησης σχεδιάστηκαν οι διεπαφές και η απεικόνιση του δικτύου  

του συστήματος. Η βασική διεπαφή του συστήματος είναι η διαχείριση και από 

αυτήν προέρχονται όλες οι υπόλοιπες δευτερεύουσες διεπαφές όπως είναι η 

απενεργοποίηση, η ενεργοποίηση, η σύνθεση, η αποθήκευση, η τροποποίηση και η 

παροχή. Το δίκτυο του συστήματος περιλαμβάνει ένα πελάτη φυλλομετρητή (client 

browser), ο οποίος συνδέετε μέσω ιντερνέτ με έναν εξυπηρετητή εφαρμογών 

(application server) και αυτός με τη σειρά του συνδέετε με μια βάση δεδομένων 

(database server). 
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Εικόνα 9:  Δίκτυο του Rural-eGov observatory  

 

Το Rural-eGov observatory είναι προσβάσιμο από όλους τους κοινούς 

φυλλομετρητές όπως Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox κ.τ.λ..  

Κατόπιν της υλοποίησης του Rural-eGov observatory, ακολούθησε η φάση της 

αξιολόγησης κατά την οποία τέθηκαν οι στόχοι της εκτίμησης της ικανοποίησης 

του χρήστη και η εκτίμηση της χρηστικότητας του συστήματος από τους 

ανθρώπους που το δημιούργησαν. Όσον αφορά την εκτίμηση της ικανοποίησης 

του χρήστη δόθηκε η δυνατότητα σε χρήστες να απαντήσουν σε ένα on-line 

ερωτηματολόγιο για τη λειτουργικότητα και την ικανοποίηση τους από το σύστημα. 

Επίσης διοργανώθηκε στην Ελλάδα μια δοκιμή αξιολόγησης όπου μαθητές που 

χρησιμοποιούσαν το σύστημα για ένα μήνα απάντησαν σε ένα εκτενές 

ερωτηματολόγιο. Οι εκτιμήσεις των ανθρώπων που το δημιούργησαν βασίστηκαν 

σε κριτήρια όπως καταλληλότητα, ακρίβεια, εκφραστικότητα και αναλυτικότητα.          

(Karetsos S., Manouselis N. et all, 2009) 

3.6. Pe-Gov-Πληροφοριακό Σύστημα Προσωποποιημένων 

Υπηρεσιών  προς τους Πολίτες 

Το Pe-Gov στοχεύει στην παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους πολίτες 

μέσα από μια πολίτο-κεντρική προσέγγιση και με τη μικρότερη δυνατή εισαγωγή 

στοιχείων και δεδομένων. Το Pe-Gov αποτελείται από τέσσερα βασικά τμήματα: τη 

διεπαφή του χρήστη, το συλλέκτη δεδομένων των χρηστών, την έξυπνη μηχανή 

σύστασης και την αποθήκη δεδομένων. Τα τμήματα αυτά συνεργάζονται, όπως 

φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται όσον το 

δυνατόν περισσότερο στις απαιτήσεις των πολιτών. Οι τομείς που μπορεί να 

εφαρμοστεί το σύστημα είναι ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η κοινωνική πρόνοια και 

η υγεία.  

 



 
 

27

Εικόνα 10: Αρχιτεκτονική του PE-GOV 

 

Η διεπαφή του χρήστη διευκολύνει τη αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα. 

Ο χρήστης μέσα από τη διεπαφή έχει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας μια φόρμα 

να: 

 παρέχει στο σύστημα δημογραφικά στοιχεία 

 παρέχει ενδιαφέροντα και προτιμήσεις 

 εγγραφεί στο σύστημα 

 πλοηγηθεί στον ιεραρχικό κατάλογο υπηρεσιών 

 αιτηθεί μια υπηρεσία μέσα από το κατάλογο 

 παρακολουθήσει τις σχετικότερες συστάσεις για μια υπηρεσία 

 παρακολουθεί και να ανανεώνει τα στοιχεία του  

 παρέχει ανάδραση (feedback) για τις συστάσεις που λαμβάνει 

 

Όσον αφορά το σύστημα μέσα από τη διεπαφή:  

 διευκολύνεται η διαδικασία εγγραφής 

 γίνεται αξιολόγηση 

 προσφέρονται με ιεραρχική δομή υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 προσφέρονται διαδραστικές υπηρεσίες για τη συλλογή αιτημάτων των 

χρηστών  

 προσφέρεται προσωποποιημένη έξοδος ως σύσταση για το αίτημα του 

χρήστη, όπως επίσης και φόρμες ανάδρασης του χρήστη  
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Ο συλλέκτης δεδομένων χρηστών είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των 

πληροφοριών των χρηστών, των δημογραφικών στοιχείων τους, των 

ενδιαφερόντων και των προτιμήσεων τους. Η αποθήκη δεδομένων είναι υπεύθυνη 

για την αποθήκευση όλων των δεδομένων που απαιτούνται για την παροχή 

προσωποποιημένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αποτελείται από την 

οντολογία υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και από τη βάση δεδομένων 

των προφίλ των χρηστών. Η οντολογία καθορίζει τις κύριες έννοιες που θα 

χρησιμοποιηθούν για να αναπαραστήσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τη 

σχέση μεταξύ αυτών. Η βάση δεδομένων υποστηρίζει την αποτελεσματική 

επικοινωνία του συστήματος με τους χρήστες. Η έξυπνη μηχανή σύστασης είναι 

υπεύθυνη για την παραγωγή συστάσεων των σχετικότερων υπηρεσιών προς στους 

χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις τους. Αποτελείται από τον 

αναλυτή συνδυασμού δεδομένων που έχει ως στόχο να βρει το βαθμό ομοιότητας 

του αιτήματος του χρήστη με τις διαθέσιμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και από τη γεννήτρια προσωποποιημένης σύστασης, η οποία 

χρησιμοποιεί το βαθμό ομοιότητας για να δημιουργήσει διαφορετική ταξινόμηση 

των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των σχετικότερων 

υπηρεσιών για κάθε χρήστη. 

Για την καλύτερη κατανόηση του συστήματος ακολουθεί το παράδειγμα μιας 

εργαζόμενης γυναίκας με δύο παιδιά που θέλει να μάθει πως θα επηρεαστεί το 

επίδομα οικογένειας που λαμβάνει από κάποιες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.  

Χρησιμοποιώντας απλές διαδικτυακές υπηρεσίες η γυναίκα θα έπρεπε να ψάξει για 

νέα που αφορούν αλλαγές στο φορολογικό σύστημα και να υπολογίσει μόνη της 

αν θα επηρεαστεί το επίδομα της οικογένειας της.    

Η διαδικασία για τη χρήση του Pe-Gov είναι η εξής: καταρχήν πρέπει να εγγραφεί 

στο σύστημα και να καταχωρήσει προσωπικές πληροφορίες που στην προκειμένη 

περίπτωση είναι αριθμός παιδιών, εργασία, ετήσιο εισόδημα και εθνικότητα. Αφού 

καταχωρήσει όλα τα στοιχεία, θα ενημερώνεται για κάθε αλλαγή που γίνεται στο 

φορολογικό σύστημα και την επηρεάζει. Η ειδοποίηση για κάθε αλλαγή θα 

εμφανίζεται στην προσωπική της ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια 

μεταβολή των στοιχείων της, όπως π.χ. του ετήσιου εισοδήματος της, το σύστημα 

θα την ειδοποιεί για τις μεταβολές αυτές. Ακόμη, θα μπορεί να δέχεται συστάσεις 

για υπηρεσίες που ενδεχομένως να την ενδιαφέρουν. (Al-hassan M., Lu H., Lu J., 

2009)   
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3.7. Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων 

Το προτεινόμενο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εγγράφων έχει ως στόχους 

την υποστήριξη των δημόσιων υπαλλήλων στη σύνθεση διοικητικών πράξεων, 

στην αυτόματη ανανέωση του νομικού πλαισίου που λαμβάνεται υπόψη για την 

παραγωγή τους και την υποστήριξη των πολιτών με ουσιαστικές και λογικές 

πράξεις όπως πρόσβαση σε νόμους, επεξηγηματικό υλικό, γνώμες και αποφάσεις. 

Βασίζεται στη λειτουργία του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web), στο Πλαίσιο 

Περιγραφής Πηγών (Resource Description Framework) και στη Γλώσσα 

Οντολογίας Ιστού (Web Ontology Language). Ο Σημασιολογικός Ιστός παρέχει ένα 

ενιαίο πλαίσιο για τη διανομή και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων μεταξύ 

εφαρμογών, επιχειρήσεων και κοινοτήτων. Το Πλαίσιο Περιγραφής Πηγών 

χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση πληροφοριών και για την ανταλλαγή 

γνώσης στο διαδίκτυο. Η Γλώσσα Οντολογίας Ιστού χρησιμοποιείται για τη 

δημοσιοποίηση όρων που λέγονται οντολογίες και υποστηρίζουν την εξελιγμένη 

αναζήτηση στο διαδίκτυο και τη διαχείριση της γνώσης. Η διαλειτουργικότητα είναι 

μια από τις προκλήσεις που αφορά όλα μοντέρνα πληροφοριακά συστήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επιτυγχάνεται στο προτεινόμενο πληροφοριακό 

σύστημα καθώς συνδυάζεται ο τομέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τις 

τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού.   

Η αρχιτεκτονική του συστήματος αποτελείται μια γνωστική πύλη (knowledge 

portal), η οποία είναι και το κύριο τμήμα του συστήματος και περιέχει τις 

διαδικασίες που εκτελούνται σε κάθε μια περίπτωση. Τα κύρια τμήματα της πύλης 

είναι η οντολογία Δημόσιας Διοίκησης και η αποθήκη μεταδεδομένων. Η οντολογία 

Δημόσιας Διοίκησης αναπαριστά ποιοι τύποι εγγράφων παράγονται από ποιές 

υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης και τις ροές αυτών των εγγράφων από τη μια 

υπηρεσία στην άλλη. Η αποθήκη μεταδεδομένων χρησιμοποιείται για διάφορα 

έγγραφα που πρέπει να τροφοδοτήσουν και να καθοδηγήσουν τις διαδικασίες της 

Δημόσιας Διοίκησης για να παραχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Με την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών ο δημόσιος υπάλληλος, καθοδηγούμενος από ένα 

πρόγραμμα, χρησιμοποιεί κάποια προκαθορισμένα πρότυπα για την παραγωγή 

διοικητικών εγγράφων. Τα πρότυπα αυτά σχεδιάζονται από ένα μηχανικό γνώσης 

(knowledge engineer) και μπορούν αναθεωρηθούν από τους προϊστάμενους της 

Δημόσιας Διοίκησης. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η εξακρίβωση 

ενός εγγράφου το οποίο μπορεί να διευκολύνει τους πολίτες στην επαλήθευση της 

αξιοπιστίας μιας απόφασης της Δημόσιας Διοίκησης αλλά να διευκολύνει και τους 

δημόσιους υπαλλήλους στη λήψη επίκαιρων νομοθετικών πλαισίων. 
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Εικόνα 11: Αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος 

 

Όλες οι διαδικασίες και λειτουργίες του συστήματος εξηγούνται μέσω της Εικόνας 

10 που απεικονίζει την αρχιτεκτονική του συστήματος. 

Τα έγγραφα της Δημόσιας Διοίκησης χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

 Διοικητικά, τα οποία παράγονται από τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης 

και μπορούν να έχουν είτε ενημερωτικό χαρακτήρα είτε να έχουν επίδραση 

στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.   

 Πολιτών, τα οποία παράγονται από τους πολίτες και χρησιμοποιούνται σαν 

εισερχόμενα στις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης όπως αιτήσεις, 

δηλώσεις κ.τ.λ.. 

 Νόμων, οι οποίοι περιέχουν το νομοθετικό πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης 

και έχουν γενική ισχύ. 

 Νομολογίας, αποφάσεις δηλ. που λήφθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο 

στο παρελθόν και χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων αλλά και ως 

κατευθυντήρια γραμμή σε νέες περιπτώσεις. 

 

Η επιλογής ενός εγγράφου από ένα χρήστη γίνεται μέσω μιας διαδικασίας κατά την 

οποία ο χρήστης επιλέγει τον τύπο του εγγράφου που επιθυμεί και το σύστημα 

ανακτά το έγγραφο μέσω των περιορισμών που έχουν τεθεί. Το έγγραφο μπορεί 

να έχει τη μορφή περίληψης ή τη μορφή αιτιολογίας. Επιλέγοντας ο χρήστης τη 
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μορφή περίληψης εμφανίζεται ένα πρότυπο μεταδεδομενών. Ο χρήστης έχει την 

επιλογή να ανακτήσει ολόκληρο το άρθρο ή μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα μέρος 

αυτού σε περίπτωση που τα μεταδεδομένα αναφέρονται σε μια παράγραφο του. 

Επιλέγοντας ο χρήστης τη μορφή αιτιολογίας μπορεί να εντοπίσει μεταδεδομένα 

από απόψεις, νομολογίες κ.τ.λ. που είναι οργανωμένα σε κατηγορίες. 

Το πληροφοριακό σύστημα βοηθά σε σημαντικό βαθμό τους δημόσιους 

υπαλλήλους αλλά και τους πολίτες στη γρήγορη και ολοκληρωμένη χρήση της 

νομοθεσίας. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οργανισμοί που να υποστηρίζουν 

τέτοιου είδους συστήματα έτσι ώστε να επιτευχθεί αλληλοσύνδεση όλων των 

υπηρεσιών και ένα ενιαίο εθνικό και λειτουργικό πρότυπο.   

(Savvas I., Bassiliades N., 2008) 

3.8. OPEN System – Πληροφοριακό Σύστημα κατά της 

Διαφθοράς 

Το OPEN (On-line Procedure ENhancement for civil applications) είναι το 

πληροφοριακό σύστημα της  μητροπολιτικής κυβέρνησης της Σεούλ για τη μείωση 

της διαφθοράς. Προτάθηκε από το δήμαρχο Koh της Σεούλ και εφαρμόστηκε για 

πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1999. Το OPEN έχει χαρακτηριστεί από  την 

κυβέρνηση, τους κατοίκους της Κορέας, αλλά και διεθνείς οργανισμούς ως ένα 

πληροφοριακό σύστημα που προάγει τη διοικητική διαφάνεια και μειώνει τη 

διαφθορά. Η επιτυχία του OPEN ώθησε την κυβέρνηση της Κορέας στην υιοθέτηση 

των αρχών του OPEN σε ένα εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το 

οποίο ονομάστηκε Saeol. 

Οι ενδιαφερόμενοι ενός συστήματος όπως είναι το OPEN είναι οι πολίτες, τα 

κοινωνικά γκρουπ, οι δημόσιοι υπάλληλοι, η εσωτερική διοίκηση και οι 

προμηθευτές. Είναι σημαντικό να γίνει μια αναφορά στο περιβάλλον που 

λειτούργησε το OPEN. Η διείσδυση και ανάπτυξη πολυεθνικών επιχειρήσεων στην 

Κορέα συνέβαλε στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέσα από αυτήν την ανάπτυξη 

εξελίχθηκαν νέας γενιάς υποδομές, υπηρεσίες και εφαρμογές οι οποίες έκαναν την 

Κορέα μια από τις πιο αναπτυγμένες χώρες σε διάφορους τομείς και ηγέτη στον 

τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Το OPEN χρησιμοποιείται για τη γνωστοποίηση στους πολίτες διάφορων 

διοικητικών διαδικασιών από τομείς όπως κατασκευές, υγεία, δημόσιος σχεδιασμός 

κ.τ.λ.. Σκοπός του είναι η επίτευξη διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση μέσω της 

πρόβλεψης άσκοπων καθυστερήσεων ή άδικης μεταχείρισης των κοινωνικών 

δικαιωμάτων από τους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και τον έλεγχο των 
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κοινωνικών δικαιωμάτων από τους πολίτες μέσω του ιντερνέτ δίνοντας τους τη 

δυνατότητα του ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και κάθε σταδίου των διοικητικών 

διαδικασιών. Για παράδειγμα εάν ένας πολίτης κάνει αίτηση για μια 

κατασκευαστική άδεια θα μπορεί, χωρίς να συναντήσει ή να τηλεφωνήσει στον 

αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο, να υποβάλει την αίτηση και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. Μετά την παραλαβή της αίτησης από τον αρμόδιο υπάλληλο ο 

πολίτης θα έχει τη δυνατότητα μέσω του ιντερνέτ να δει σε πραγματικό χρόνο την 

πορεία της αίτησης του και λεπτομέρειες όπως εάν εγκρίθηκε, για ποιους λόγους 

απορρίφθηκε κ.τ.λ.. Εκτός από τη διαφάνεια μέσω του OPEN επιτυγχάνεται 

αποδοτικότητα και λειτουργικότητα στους διάφορους τομείς της Δημόσιας 

Διοίκησης, αλλά και εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων 

υπαλλήλων.  

Η εφαρμογή του OPEN μείωσε σε σημαντικό βαθμό τη διαφθορά στην Κορέα και το 

2000 αποφασίστηκε η εφαρμογή του και σε άλλες χώρες όπως το Βιετνάμ,  

Ινδονησία, Βουλγαρία, Ιαπωνία, Κίνα κ.α..Η εξάπλωση αυτή ανάγκασε τους 

δημιουργούς του OPEN να μεταφράσουν το εγχειρίδιο του σε άλλες έξι γλώσσες. 

Οι λόγοι που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του OPEN είναι οι 

μηχανισμοί που αναπτύχθηκαν και οι στρατηγικές που ακολουθήθηκαν στις φάσεις 

της σχεδίασης και της υλοποίησης του συστήματος. Οι μηχανισμοί που 

αναπτύχθηκαν είναι ο δεοντολογικός μηχανισμός, ο ρυθμιστικός μηχανισμός και ο 

μιμητικός μηχανισμός. Ο δεοντολογικός μηχανισμός αφορά τις νόρμες που 

επικρατούν στον τομέα ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση της Κορέας μια σειρά από 

σκάνδαλα ώθησε τους πολίτες και τη μητροπολιτική κυβέρνηση να επικεντρωθούν  

περισσότερο σε θέματα όπως η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια με 

αποτέλεσμα τη συνολική αποδοχή του συστήματος. Ο ρυθμιστικός μηχανισμός 

επηρεάζεται από την πολιτική και τη νομοθεσία. Σε αυτό το στάδιο ο μηχανισμός 

λειτούργησε έτσι ώστε να μην υπάρξουν αντιδράσεις και παράπονα από τους 

αξιωματούχους της Δημόσιας Διοίκησης καθώς με την ύπαρξη του OPEN μειώθηκε 

σε μεγάλο βαθμό η εχεμύθεια μεταξύ τους. Ο μιμητικός μηχανισμός αναφέρεται 

στην αντιγραφή τεχνικών και λειτουργιών άλλων συστημάτων. Το OPEN δεν 

παρείχε συγκεκριμένους μιμητικούς μηχανισμούς τους οποίους είχαν υιοθετήσει  

άλλα πληροφοριακά συστήματα. Ωστόσο έγινε αντικείμενο προς μίμηση από άλλα 

πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Από τους τρείς 

μηχανισμούς αυτός που διαδραμάτισε το σημαντικότερο ρόλο είναι ο ρυθμιστικός 

μηχανισμός. Οι στρατηγικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι η 

πρόληψη, η επιβολή, η πρόσβαση σε πληροφορίες, η ενδυνάμωση και η δόμηση 

χωρητικότητας. Ο ρυθμιστικός μηχανισμός προκαλεί τη στρατηγική της πρόσβασης 

σε πληροφορίες και της ενδυνάμωσης λόγω του ότι για να επιτευχθούν τα μέτρα 
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κατά της διαφθοράς πρέπει οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι και να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες. Ο ρυθμιστικός μηχανισμός χρειάζεται την υλοποίηση 

των στρατηγικών της πρόληψης και της επιβολής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

προτυποποίηση, η υπευθυνότητα και η διαφάνεια. Για τη λειτουργία του μιμητικού 

μηχανισμού χρειάζεται η στρατηγική της δόμησης χωρητικότητας καθώς θα πρέπει 

να κατασκευαστούν υποδομές τηλεπικοινωνιών και εγκαταστάσεις προετοιμασίας. 

Πέρα από τους μηχανισμούς και τις στρατηγικές σημαντικό ρόλο έπαιξε και η 

καθοδήγηση και ο στρατηγικός σχεδιασμός από το δήμαρχο Koh της Σεούλ. 

(Seongcheol K., Kim H.J., Lee H., 2008) 

3.9. cPortfolio Project - Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

Εγγράφων 

Το cPortfolio Project είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει στους πολίτες 

να διαχειρίζονται προσωπικά έγγραφα και δεδομένα. Τα πλεονεκτήματα του 

συστήματος όσον αφορά τα έγγραφα είναι η ψηφιοποίηση και η διατήρηση τους σε 

αυτή τη μορφή από τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις του cPortfolio Project είναι:  

 η διαχείριση εγγράφων, σύμφωνα με την οποία ένας πολίτης μπορεί να 

προσθέσει ή να διαγράψει έγγραφα, να ανακτήσει μια λίστα εγγράφων και 

να επιλέξει την ανάκτηση ενός από αυτά  

 η διαχείριση προσωπικών δεδομένων επιτρέπει την ανανέωση και έλεγχο 

των προσωπικών δεδομένων του πολίτη  

 η είσοδος και έξοδος δεδομένων από το cPortfolio, κατά την οποία 

παράγεται ένα πακέτο που περιέχει όλα τα δεδομένα του συστήματος 

 η πρόσβαση στα δεδομένα του cPortfolio  

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του cPortfolio πρέπει να παρέχει ένα προφίλ του 

χρήστη με προσωπικά δεδομένα και έγγραφα και να παρέχει μια λύση λογισμικού 

που να υλοποιεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα έγγραφα τα οποία υποστηρίζει το 

cPortfolio είναι αιτήσεις, πιστοποιητικά, άδειες και προσωπικά έγγραφα. Οι 

λειτουργικές απαιτήσεις του cPortfolio παρουσιάζονται και στην παρακάτω εικόνα. 
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 Εικόνα 12:  Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για την παροχή 

πληροφοριών  του cPortfolio Project 

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το cPortfolio και η υποστήριξη της παροχής  

πληροφοριών βασίζονται στο σημασιολογικό ιστό (semantic web). Κάποια θέματα 

πολιτών που δίνει πληροφορίες το σύστημα είναι: τα έγγραφα που ανήκουν σε ένα 

πολίτη, τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία ένας πολίτης μπορεί να ανακτήσει 

συγκεκριμένα έγγραφα, προσωπικές πληροφορίες, αν ένα έγγραφο είναι σε ισχύ 

κ.τ.λ.. Μέσα από αυτές τις πληροφορίες και ακολουθώντας τα βήματα μιας 

μεθοδολογίας δημιουργείται ένα οντολογικό σύστημα που έχει ως κλάσεις τους 

πολίτες, τα έγγραφα και τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Το σύστημα αποτελείται από έναν πελάτη-εξυπηρετητή (client-server), ο οποίος 

επικοινωνεί με τους υπόλοιπους εξυπηρετητές των δημόσιων υπηρεσιών μέσω http 

καναλιών, μια βάση δεδομένων διαχείρισης του συστήματος που περιέχει όλες τις 

πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες, τη διεπαφή όπου οι πολίτες μπορούν να 

εισέλθουν και να ανανεώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Το σύστημα κατά τη 

διαδικασία διαχείρισης εγγράφων φροντίζει για τη ψηφιοποιημένη έκδοση του 

εγγράφου την οποία αποθηκεύει στον εξυπηρετητή ενώ το cPortfolio είναι σε 

λειτουργία. Όταν όλα τα κομμάτια της πληροφορίας συμπεριλαμβανομένων του 

αρχείου και των σχετικών δεδομένων είναι σε όρους οντολογίας αποθηκεύονται 
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στο σύστημα και ο πολίτης από εκείνη τη στιγμή μπορεί να βρει ένα έγγραφο που 

τον ενδιαφέρει. Ο πολίτης μέσω του συστήματος μπορεί:  

 να ανακαλύψει ποια έγγραφα δεν είναι σε ισχύ  

 πότε λήγουν τα έγγραφα του π.χ. διαβατήριο  

 να ειδοποιηθεί για τη λήξη τους από το σύστημα  

 να ανακαλύψει διπλά έγγραφα από διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες 

δίνοντας του τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά τους  

 να αλλάξει την κοινωνική του κατάσταση (διαχείριση εγγράφων),  

 να δημιουργεί και να διαγράφει πακέτα πληροφοριών (είσοδος-έξοδος)  

 να κάνει διαθέσιμο ένα έγγραφο σε μια δημόσια υπηρεσία εξασφαλίζοντας 

του μυστικότητα (πρόσβαση) 

 

Όσον αφορά την υλοποίηση του συστήματος αναπτύχθηκε ένα αντίγραφο που είχε 

δύο διαφορετικούς πράκτορες λογισμικού. Από τη μια πλευρά είναι ένας 

εξυπηρετητής που είναι υπεύθυνος για τις υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν οι 

πολίτες και τη διαχείριση των δεδομένων τους και από την άλλη πλευρά είναι η 

υλοποίηση ενός πελάτη που θέτει σε λειτουργία τις υπηρεσίες που έχουν 

αναγνωριστεί προηγουμένως. Για την ασφάλεια τους συστήματος υπάρχουν οι 

παρακάτω λειτουργίες: τα έγγραφα έχουν έναν κωδικό, ο οποίος ελέγχεται από 

τους πράκτορες, οι χρήστες αποδεικνύουν την ταυτότητα τους μέσω μια υποδομής 

δημόσιου κλειδιού (PKI infrastructure), υπάρχουν ασφαλή κανάλια για την 

επικοινωνία μεταξύ των πρακτόρων και εξασφαλίζεται η end-to-end ασφάλεια.        

(Sabucedo L.Á., Rifón L.A., 2010) 

3.10. Πληροφοριακό Σύστημα για την Ηλεκτρονική 

Εξυπηρέτηση των Πολιτών της Υπαίθρου  

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 

πολιτών της υπαίθρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας επιτρέπει τη 

διάχυση περιεχομένου που αφορά τις κυριότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες 

της υπαίθρου, τις τάσεις της αγοράς, την εξέλιξη της τεχνολογίας, την ορθολογική 

διαχείριση των φυσικών πόρων και τα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα 

χρηματοδότησης και επιχορήγησης. Εκτός από την πληροφόρηση το σύστημα  

παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών. Η πρόσβαση στις πληροφορίες του 

συστήματος γίνεται μέσω του διαδικτύου, αλλά και μέσω συμβατικών μεθόδων 

επικοινωνίας όπως π.χ. τηλέφωνο. Οι τομείς που ενδιαφέρουν το πληροφοριακό 

σύστημα είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, ο αγροτουρισμός, η αγορά και η πώληση 
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προϊόντων, οι επιχειρήσεις – φορείς, οι ειδήσεις και ο καιρός. Το περιεχόμενο του 

συστήματος ελέγχεται, ταξινομείται και αποθηκεύεται, μέσω ενός συστήματος 

διαχείρισης και ταξινόμησης περιεχομένου, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο και 

αναζητήσιμο. Ακόμη το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει τη διεκπεραίωση 

συναλλαγών μεταξύ των πολιτών, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων, συλλόγων και 

δημόσιων φορέων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να καταθέτουν on-line 

αιτήσεις και να λαμβάνουν απαντήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι 

κατηγορίες αιτήσεων που επιλύονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος είναι η 

υποβολή αιτήσεων για χορήγηση βεβαιώσεων όπως βεβαίωση καλλιέργειας, 

βεβαίωση κυρίου επαγγέλματος κ.τ.λ., η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση αδειών 

όπως άδεια αγροτικού αυτοκινήτου, άδεια παύσης γεωργικής δραστηριότητας και 

παρακολούθηση πορείας καταβολής επιδοτήσεων και λοιπών ενισχύσεων όπου ο 

πολίτης με τη χρήση ενός προσωπικού κωδικού θα μπορεί να παρακολουθήσει το 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αναμενόμενη καταβολή επιδότησης ή ενίσχυσης 

όπως κοινοτική επιδότηση, καταβολή αποζημίωσης λόγω καιρού κ.τ.λ.. 

Οι πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες στους πολίτες είναι:  

 οδηγίες σχετικές με αγροτικά και κτηνοτροφικά ζητήματα  

 προγράμματα χρηματοδότησης  

 νόμοι και προεδρικά διατάγματα για τη γεωργία και κτηνοτροφία  

 οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής  

 καιρικές συνθήκες  

 τιμές αγροτικών προϊόντων  

 μάρκετινγκ προϊόντων  

 στατιστικά στοιχεία 

 κτηματολόγιο  

 σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων  

 ποιοτικός έλεγχος αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων  

 δυνατότητα ανάληψης δανείων  

 

Οι πολίτες δηλώνοντας για ποια θέματα ενδιαφέρονται θα ενημερώνονται μέσω e-

mail για αυτά.      

Το πληροφοριακό σύστημα βασίζεται στους εξής τύπους αρχιτεκτονικής: ανοικτή 

αρχιτεκτονική, αρθρωτή αρχιτεκτονική, πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική, φυσική 

αρχιτεκτονική, λογική αρχιτεκτονική και διαλειτουργικότητα. Η ανοικτή 

αρχιτεκτονική επιτρέπει τη συνεργασία με συστήματα που βρίσκονται σε άλλα 

υποδίκτυα. Η αρθρωτή αρχιτεκτονική  επιτρέπει μελλοντικές επεκτάσεις, 

αντικαταστάσεις και αναβαθμίσεις τμημάτων λογισμικού και εξοπλισμού. Η 

πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική βασίζεται στη χρήση ενός ή περισσοτέρων 
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εξυπηρετητών ενδιάμεσων επιπέδων έτσι ώστε να μοιράζεται το βάρος των 

εφαρμογών και των δεδομένων. Η φυσική αρχιτεκτονική υποστηρίζει το φυσικό 

διαχωρισμό των front-end εξυπηρετητών στους οποίους έχουν πρόσβαση οι 

εξωτερικοί χρήστες και συστήματα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 

προστασία. Η λογική αρχιτεκτονική αποτελείται από τη διαδικτυακή πύλη, το 

επίπεδο παρουσίασης πληροφορίας, το σύστημα διαχείρισης ροής διαδικασιών, το 

υποσύστημα αιτήσεων, την κεντρική βάση δεδομένων, την ασφάλεια και τη 

διαχείριση χρηστών. Τέλος η διαλειτουργικότητα αφορά τη συνεργασία μεταξύ των 

διάφορων διοικητικών υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Η 

αρχιτεκτονική του συστήματος παρουσιάζεται και στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 13:  Αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος 

 

Η διαδικτυακή πύλη υποστηρίζει την  ηλεκτρονική δημοσίευση, τη διάθεση 

φορμών σε εκτυπώσιμη μορφή, την αμφίδρομη διάδραση μεταξύ δημόσιων 

υπηρεσιών και πολιτών και τη συναλλαγή μεταξύ πολιτών και δημόσιων 

υπηρεσιών. Ακόμη παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης, ειδοποίησης και 

ανταλλαγής απόψεων. 

Το επίπεδο παρουσίασης πληροφορίας αποτελείται από τη διεπαφή διαδικτύου 

μέσω των Περιφερειακών Γραφείων Αγροτικής Ανάπτυξης ή των ΚΕΠ, η οποία 

αποτελεί τη βασική διεπαφή του συστήματος και δίνει τη δυνατότητα στον 

υπάλληλο να εκτελεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, τη φωνητική διεπαφή και 

διεπαφή μηνυμάτων για το ευρύ κοινό, τη διεπαφή μηνυμάτων μέσω κινητού 

τηλεφώνου και τη διεπαφή διαδικτύου για το ευρύ κοινό, η οποία θα περιέχει 

πληροφορίες που θα απευθύνονται στους πολίτες.  

Το σύστημα διαχείρισης ροής διαδικασίας επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν 

αιτήσεις, να βλέπουν την πρόοδο τους, να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, να 

προωθούν το αρχικό αίτημα στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας και να βλέπουν το 

ιστορικό των αιτημάτων. 
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Το υποσύστημα αιτήσεων δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη αφού συμπληρώσει την  

αναλυτική περιγραφή του αιτήματος του και τα στοιχεία ταυτοποίησης του να 

παρακολουθεί την εξέλιξη του αιτήματος του. 

Η ασφάλεια του συστήματος περιλαμβάνει τη διασφάλιση της εγκυρότητας των 

δεδομένων, τη διασφάλιση μη αποποίησης εκτέλεσης εργασιών,  την προστασία 

από καταστροφές, την  εξασφάλιση εμπιστευτικότητας, την παροχή μηχανισμών 

εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη και την εξασφάλιση διαθεσιμότητας της 

πληροφορίας και των υπηρεσιών του συστήματος. 

Τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος είναι η διεύρυνση των 

δυνατοτήτων ενημέρωσης του πολίτη της υπαίθρου σε θέματα που τον 

ενδιαφέρουν, η στροφή των πολιτών της υπαίθρου σε ηπιότερες μορφές 

απασχόλησης, η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών μέσω ενημερώσεων σε θέματα 

τοπικών δραστηριοτήτων, αξιοποίησης κονδυλίων, αγροτουρισμού κ.τ.λ., η 

δημιουργία θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο και η ενίσχυση των δεσμών 

συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων φορέων και των πολιτών. (Mentoring AE, 

2006) 

3.11. Πληροφοριακό Σύστημα TAXIS και TAXISNET 

Το TAXIS και το TAXISNET αποτελούν πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης 

φορολογικών θεμάτων που συνδέουν τις εφορίες σ’ ένα ενιαίο δίκτυο. Απώτεροι 

στόχοι της ανάπτυξης των συστημάτων αυτών αφορούν: τη βελτίωση της 

παρακολούθησης και της είσπραξης των εσόδων, την ομοιόμορφη εφαρμογή της 

φορολογικής νομοθεσίας, την υποστήριξη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης 

των πολιτών, την ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων και την 

αντιμετώπιση προβλημάτων φοροδιαφυγής και χάραξης δικαιότερης φορολογικής 

πολιτικής.  

Η ανάπτυξη του TAXISNET οδήγησε στην ένταξη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου συστήματος 

πρόσθετων και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το TAXISNET αποτελεί 

μια ηλεκτρονική υπηρεσία οικονομικών συναλλαγών, που συγχρηματοδοτείται από 

το πρόγραμμα “Κλεισθένης”. Είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που έχει 

δημιουργηθεί και ελέγχεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, όπου οι 

Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης είναι υποχρεωμένες να 

υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέσω αυτού. Προαιρετικά μπορεί να το 

χρησιμοποιήσει κάθε φορολογούμενος πολίτης καθώς και οι υπόλοιπες νομικές 

μορφές εταιριών που υπάρχουν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους. 
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Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω TAXISNET απευθύνονται σε 

όλους τους πολίτες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2, Ε3, 

Ε9, σε πολίτες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. και 

τριμηνιαίους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Επιπλέον  

απευθύνεται σε πολίτες, επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν 

συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών, σε επιχειρήσεις 

που υποβάλλουν Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 

(ΦΜΥ) και σε όλες τις επιχειρήσεις πώλησης πετρελαίου θέρμανσης προκειμένου 

να υποβάλλουν τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πωλήσεων Πετρελαίου 

Θέρμανσης. Τέλος απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, επιχειρήσεις και  φορείς της 

Δημόσιας Διοίκησης που επιθυμούν να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης για τις 

λοιπές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ όπως για παράδειγμα Έκδοση 

Πιστοποιητικών, e-ΑΠΑΑ, ενημέρωσης και εκκαθάρισης. Τα δικαιολογητικά των 

δηλώσεων που υποβάλλονται μέσω ιντερνέτ δεν υποβάλλονται στην εφορία αλλά 

πρέπει να φυλαχθούν μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 

Το TAXISNET προσφέρει την υπηρεσία εγγραφής νέου χρήστη. Επιλέγοντας τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία ανοίγει μια φόρμα που απαιτεί να συμπληρωθούν από το 

χρήστη τα προσωπικά του στοιχεία. Μετά την εγγραφή και την πιστοποίηση του 

ενδιαφερόμενου αποστέλλεται απαντητικό e-mail με τον κωδικό χρήστη και το 

συνθηματικό του για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία. Η διαδικασία 

πιστοποίησης διαρκεί από 3 έως 5 εργάσιμες μέρες. Τα στοιχεία που έχουν 

υποβληθεί ελέγχονται και εφόσον πιστοποιηθεί η ορθότητα τους, εκδίδεται ένας 

κωδικός χρήστη (username) και μια συνθηματική λέξη (password), τα οποία 

αποστέλλονται στο νέο χρήστη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που 

συμπληρώθηκε στην αίτηση. Αν κάποιος δεν παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης 

μέσα σε πέντε ημέρες πιθανότατα υπήρξε κάποιο λάθος στα στοιχεία εγγραφής 

στην υπηρεσία, το οποίο δεν επέτρεψε την πιστοποίηση. Οι κωδικοί ονόματος και 

τα συνθηματικά που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών για κάθε χρήστη 

είναι μοναδικά και προσωπικά. Ο χρήστης αφού έχει εγγραφεί επιτυχώς και θέλει 

να συμπληρώσει το έντυπο της κάθε υπηρεσίας, επιλέγει την υπηρεσία που 

επιθυμεί από την ιστοσελίδα και καταχωρεί τα κατάλληλα στοιχεία. Εφόσον ο 

χρήστης καταχωρήσει τα στοιχεία οριστικοποιείται η υποβολή της δήλωσης και η 

υπηρεσία στέλνει το αποτέλεσμα καθώς και τον κωδικό υποβολής του εντύπου. 
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Εικόνα 14: Διάγραμμα δραστηριοτήτων του TAXIS για πολίτη-επιχείρηση 

 

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τους 

αναγκαίους κανόνες ασφαλείας. Οι πληροφορίες των δηλώσεων που διακινούνται 

μέσω ιντερνέτ προστατεύονται με κρυπτογράφηση, σύμφωνα με τα σύγχρονα 

πρότυπα. Οι κωδικοί ονόματος και τα συνθηματικά που εκδίδονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών είναι μοναδικά και προσωπικά για κάθε χρήστη. Κάθε 

πολίτης ή επιχείρηση που εγγράφεται στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής 

δηλώσεων είναι υπεύθυνος για την υποβολή δήλωσης που πραγματοποιείται με 

χρήση του ονόματος χρήστη και του συνθηματικού. Υπάρχει ασφάλεια του 

συστήματος έναντι της πρόσβασης τρίτων. Η υπηρεσία του TAXISNET, θα 

χρησιμοποιεί στην πλήρη ανάπτυξή της: διαπιστευτήρια σύνδεσης, πρωτόκολλα 

ασφαλούς επικοινωνίας με τους χρήστες, ηλεκτρονικές υπογραφές. Τα μέτρα αυτά 

καθιστούν αδύνατη την υποκλοπή ή παραποίηση των στοιχείων που 

αποστέλλονται. (Floropoulos J., Spathis C. et all, 2009) 
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Εικόνα 15: Λειτουργία του TAXISNET για εισερχόμενους φόρους 

(Tahinakis P., Mylonakis J., Protogeros N., 2006) 

 

Τα πλεονεκτήματα του TAXISNET είναι: 

 H διαθεσιμότητα του συστήματος 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την 

εβδομάδα. 

 Η εξοικονόμηση χρόνου με παράλληλη μείωση κόστους μετακινήσεων. 

 Η μη ύπαρξη κόστους εγγραφής του χρήστη. 

 Η υποβολή της δήλωσης από οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει ιντερνέτ. 

 Η ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

 Η αποφυγή  συμφόρησης στις δημόσιες υπηρεσίες. 

 Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. 

 Η παροχή πλήρης ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που 

καταχωρούνται στο σύστημα. 

 Η αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων που εισάγει ο χρήστης στο 

TAXISNET. 

 Ο εκτεταμένος έλεγχος λαθών κατά την υποβολή της δήλωσης με 

αποτέλεσμα το μηδενισμό της πιθανότητας να μην εκκαθαριστεί. 

 Η αποφυγή πληροφόρησης αναρμόδιων για το περιεχόμενο της δήλωσής. 

 Η μη απαραίτητη υποβολή των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη 

δήλωση. 

 Η γρήγορη εκκαθάριση με την έγκριση έγκυρου εκκαθαριστικού 

σημειώματος. 

 Η γρήγορη επιστροφή φόρου και παραλαβή του ποσού. 

 Η δυνατότητα εκτύπωσης του εκκαθαριστικού σημειώματος. 
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Τα μειονεκτήματα του TAXISNET είναι: 

 Η διαφύλαξη των δικαιολογητικών για πέντε χρόνια μετά τη δήλωση. 

 Η προϋπόθεση καλής χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ιντερνέτ. 

 Σε μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις δεν δίνεται η δυνατότητα 

τροποποίησης μέσω του συστήματος παρά μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 Σε χρεωστικές δηλώσεις δεν παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης παρά 

μόνο η διαγραφή και η επανυποβολή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. 

(www.taxisnet.gr) 

3.12. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ, είναι το σημαντικότερο έργο 

του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος και αποτελεί έργο 

μηχανογράφησης των διοικητικών υπηρεσιών μόνο του ΙΚΑ. Αποκαλείται 

"Ολοκληρωμένο" γιατί μηχανοργανώνει όλα τα αντικείμενα και τις λειτουργίες, 

που αναπτύσσονται μέσα σε μια τυπική διοικητική μονάδα του ΙΚΑ (π.χ. ένα 

Υποκατάστημα), ώστε να αλληλοσυνδέονται και η μία λειτουργία να τροφοδοτεί 

αυτόματα την άλλη και οι πληροφορίες από την καθημερινή λειτουργία των 

μονάδων να είναι αξιοποιήσιμες σε όλο το σύστημα. 

Το λογισμικό της Α' φάσης των επιχειρησιακών περιοχών, δηλ. ασφαλιστικών 

εισφορών, μητρώου ασφαλισμένων, παροχών ασθενείας και οικονομικής 

διαχείρισης, λειτουργεί επιτυχώς σε όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του 

ΙΚΑ.  

Η εξάπλωση του λογισμικού Β' φάσης και η θέση σε παραγωγική λειτουργία των 

επιχειρησιακών περιοχών του πληροφοριακού συστήματος όπως είναι οι 

ασφαλιστικές εισφορές, οι συντάξεις, η οικονομική διαχείριση και οι δαπάνες 

υγείας, επίσης έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν επιτυχώς. Το πληροφοριακό 

σύστημα υποστηρίζει καθημερινά τις συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων 

ασφαλισμένων και εργοδοτών. Χρησιμοποιείται από πάνω από 9.000 περίπου 

χρήστες υπαλλήλους του ΙΚΑ, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε διάφορους ρόλους 

αποκλειστικά από εκπαιδευτές του Ιδρύματος.  

Το πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ λειτουργεί με τη χρήση ενός ιδιωτικού δικτύου 

πολλαπλών υπηρεσιών "ΙΚΑΝΕΤ", μέσω του οποίου μπορεί να διακινούνται 

δεδομένα, φωνή και εικόνα, παρέχοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και 

διαθεσιμότητας. Το ΙΚΑΝΕΤ συνδέει όλα τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ και λοιπά 

σημεία εγκατάστασης με τις κεντρικές υπηρεσίες. 

Μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ ο εργαζόμενος: ενημερώνεται με γενικές 

πληροφορίες για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ π.χ. το οργανόγραμμα του, μπορεί να δει ποιοι 
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δικαιούνται περίθαλψη υπηρεσιών υγείας καθώς και τις υπηρεσίες υγείας που 

παρέχει το ΙΚΑ και πώς να τις χρησιμοποιήσει, μπορεί να λάβει γενικές 

πληροφορίες για ότι αφορά τη σύνταξή του, μπορεί να ενημερωθεί για ότι αφορά 

την ασφάλισή του, εξασφαλίζει έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ μαζί με τις οδηγίες χρήσης. Ο εργοδότης μπορεί 

να ενημερωθεί σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχει και του παρέχονται βοηθήματα 

για καλύτερη εξυπηρέτηση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ακόμη το 

ΙΚΑ δημοσιεύει αναλογιστικές και στατιστικές μελέτες, πληροφορίες σχετικά με τις 

διοικητικές διαδικασίες του ΙΚΑ που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ, τηρεί αρχεία 

προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων του, το Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων 

των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρας, καθώς και το Εθνικό Γενικό 

Μητρώο Εργοδοτών. 

 Το ΙΚΑ παρέχει σε 24ωρη βάση ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου προς 

τους πολίτες και ειδικότερα τους ασφαλισμένους, εργοδότες και λοιπούς 

πιστοποιημένους φορείς οι οποίοι συναλλάσσονται με το Ίδρυμα. Οι Υπηρεσίες που 

προσφέρει είναι: Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών, Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Ειδικότερα η Ηλεκτρονική 

Υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), έτυχε ευρείας αποδοχής. 

Για να έχει κάποιος πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή στο 

σύστημα. Για να γίνει η εγγραφή θα πρέπει να δηλωθεί η διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προκειμένου να αποσταλούν από την 

υπηρεσία ο προσωρινός κωδικός πρόσβασης (PIN) καθώς και μια ηλεκτρονική 

διεύθυνση, η οποία θα οδηγήσει τον χρήστη στο επόμενο βήμα. Στη συνέχεια το 

ΙΚΑ θα φροντίσει να αποσταλούν με e-mail οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης. Σε 

πρώτη φάση θα σταλεί ο κωδικός χρήστη (username) και σε δεύτερη φάση με νέο 

e-mail ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης (PIN) και ο κωδικός μεταβολής στοιχείων 

και επικοινωνίας με το ΙΚΑ (PUK). Για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι κωδικοί ονόματος και τα συνθηματικά (PIN, PUK), 

που εκδίδονται από το ΙΚΑ για κάθε χρήστη είναι μοναδικοί και προσωπικοί. Κάθε 

επιχείρηση που εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνη για τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χρήση του κωδικού της και 

του συνθηματικού. Οι πληροφορίες που διακινούνται προστατεύονται με 

κρυπτογράφηση σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. 

Τα πλεονεκτήματα του πληροφοριακού συστήματος του ΙΚΑ είναι: 

 Η ιστοσελίδα είναι σε διαθεσιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την 

εβδομάδα. 

 Η εξοικονόμηση χρόνου με παράλληλη μείωση κόστους μετακινήσεων. 

 Η μη ύπαρξη κόστους εγγραφής του χρήστη. 
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 Η υποβολή της δήλωσης από οπουδήποτε, αρκεί να υπάρχει ιντερνέτ. 

 Η ύπαρξη καταληκτικής ημερομηνίας για όλους τους Αριθμούς Μητρώου 

Εργοδότη (Α.Μ.Ε.). 

 Η αποφυγή συμφόρησης στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ. 

 Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.  

 Η παροχή πλήρης ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που 

καταχωρούνται στο σύστημα. 

 Η αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων που εισάγει ο εργοδότης στο 

σύστημα 

 Η αποφυγή πληροφόρησης αναρμόδιων για το περιεχόμενο της δήλωσής. 

 Η ύπαρξη δυνατότητας διόρθωσης των δηλώσεων ηλεκτρονικά. 

 Η παροχή χρήσιμων τηλεφώνων, e-mail και διευθύνσεις για όλα τα 

υποκαταστήματα του ΙΚΑ. 

 Η παροχή όλων των εγκυκλίων και όλα τα δελτίων τύπου που αφορούν το 

ΙΚΑ. 

 Η δυνατότητα απαντήσεων σε τυχόν ερωτήσεις – απορίες των 

ασφαλισμένων. 

 Η παροχή πληροφοριών για τους ασφαλισμένους. 

 Η παροχή πληροφοριών για τους εργοδότες. 

 Η παροχή οδηγού για τον υπολογισμό της σύνταξης. 

 

Το μοναδικό μειονέκτημα του πληροφοριακού συστήματος του ΙΚΑ είναι η 

προϋπόθεση καλής χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ιντερνέτ. (www.ika.gr) 

3.13. Access–eGov -  Πληροφοριακό Σύστημα Παροχής 

Υπηρεσιών σε Υπερεθνικό Επίπεδο 

Το Access-eGov είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο για τη δημιουργία μιας υπερεθνικής 

πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία θα παρέχει φιλική προς το 

χρήστη καταχώρηση υπηρεσιών για τους δημόσιους υπαλλήλους και εύκολη 

εξεύρεση των υπηρεσιών από τους πολίτες.  Το Access-eGov έχει δημιουργηθεί σε 

ένα ευέλικτο ομότιμο δίκτυο (peer-to-peer network) και βασίζεται στη βασισμένη 

στην υπηρεσία αρχιτεκτονική (service-oriented architecture). Η αρχιτεκτονική 

αυτή δίνει τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστημα όχι μόνο να περιλαμβάνει τα 

δεδομένα μιας υπηρεσίας, αλλά να αποδίδει μια σημασιολογική περιγραφή σε κάθε 

μια από αυτές. 

Οι γενικές απαιτήσεις του συστήματος είναι: η υψηλή διαθεσιμότητα, η 

αποκέντρωση της διαχείρισης, η σημασιολογική περιγραφή των υπηρεσιών, η 
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συγκρότηση των ροών εργασίας, η σχεδίαση μεταξύ των σημασιολογιών, τα 

ανοικτά πρότυπα και η ασφάλεια. 

Ο πάροχος πληροφοριών, δηλ. ο δημόσιος υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να 

καταχωρήσει νέες και παλιές υπηρεσίες, να σχολιάσει υπηρεσίες και να 

δημιουργήσει μια ροή εργασίας. Οι λειτουργίες αυτές φαίνονται και στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. 

 

  

Εικόνα 16:  Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για την παροχή πληροφοριών  

του Access – eGov 

 

Το Access-eGov παρέχει υπηρεσίες σχετικές με γεγονότα ζωής (life events) όπως 

π.χ. είναι ο γάμος. Ο αποδέκτης της πληροφορίας, δηλ, ο πολίτης έχει τη 

δυνατότητα όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα να καθορίσει το στόχο 

του, να τον εκτελέσει και να εκτελέσει μια δραστηριότητα εκτός γραμμής (off-

line). 

  



 
 

46

 

Εικόνα 17:  Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για την λήψη πληροφοριών  

του Access – eGov 

 

Η χρήση του Access-eGov για οποιοδήποτε γεγονός ζωής δίνει τη δυνατότητα στον 

ενδιαφερόμενο να λάβει πληροφορίες γενικές αλλά και ειδικές για υποπεριπτώσεις 

του γεγονότος, να λάβει πληροφορίες επικοινωνίας με τις ανάλογες υπηρεσίες και 

να λάβει μια λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα για το γεγονός αυτό. Για 

παράδειγμα στην περίπτωση που το γεγονός είναι ο γάμος, ο ενδιαφερόμενος θα 

λάβει: γενικές πληροφορίες για το γάμο και τις απαραίτητες διεργασίες που πρέπει 

να γίνουν, ειδικές πληροφορίες όπως π.χ. τις διαδικασίες για το γάμο ενός Έλληνα 

πολίτη και μιας αλλοδαπής, πληροφορίες για τοποθεσίες για τη γαμήλια τελετή, 

πληροφορίες επικοινωνίας και ωράρια όλων των σχετικών υπηρεσιών και μια λίστα 

με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.   

Οι απαιτήσεις ασφάλειας του συστήματος είναι η εμπιστοσύνη, η απόκρυψη 

δεδομένων και ο έλεγχος πρόσβασης. Το σύστημα ασφάλειας αποτελείται από την 

ασφάλεια της πλατφόρμας, την εφεδρική ασφάλεια και την ασφάλεια της 

προσωπικής βοήθειας.   

H αρχιτεκτονική του συστήματος χωρίζεται σε τρία βασικά τμήματα: την υποδομή 

του συστήματος όπου βρίσκονται οι βάσεις δεδομένων του συστήματος και όλες οι 
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υπηρεσίες που στη συνέχεια διαμοιράζονται στους πολίτες, τον προσωπικό βοηθό 

που αποτελεί τη διεπαφή του συστήματος με τους πολίτες και τα εργαλεία 

δημόσιας διαχείρισης που περιέχουν το σχολιασμό των υπηρεσιών. Η 

αρχιτεκτονική του συστήματος και οι λειτουργίες του κάθε τμήματος της 

παρουσιάζονται και στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 18: Αρχιτεκτονική του Access – eGov 

 (Durbeck S., Schillinger R., Kolter J., 2007) 

3.14. Σύγκριση Πληροφοριακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

Στην ενότητα αυτή συγκρίνονται τα πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Η σύγκριση γίνεται 

με βάση τους δράστες, την αρχιτεκτονική, τον τύπο εγγράφων που υποστηρίζουν, 

την υποστήριξη αναζήτησης πληροφοριών, την εκτέλεση των υπηρεσιών που 

παρέχουν, την υποστήριξη γεγονότων ζωής, την υποστήριξη προφίλ χρηστών,  

την υποβολή αιτημάτων-ερωτήσεων των χρηστών και τις υπηρεσίες ασφάλειας του 

συστήματος. Η σύγκριση γίνεται σε τρεις διαφορετικούς πίνακες διότι δεν 

μπορούσαν να παρατεθούν σε ένα ενιαίο πίνακα λόγω του όγκου των δεδομένων. 

Στον πίνακα 5 συγκρίνονται  το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης πολιτών για 

την αναζήτηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το Rural-eGov και το Pe-

Gov. 
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 Υποστήριξης 

Πολιτών για  

Αναζήτηση 

Υπηρεσιών 

 

Rural-eGov 

 

Pe-Gov 

Δράστες Πολίτες, δημόσιοι 

υπάλληλοι 

Πολίτες, πάροχοι,  

διαχειριστής 

Πολίτες 

Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη 

στην υπηρεσία 

Προσανατολισμένη 

στο μοντέλο 

Προσανατολισμένη στην 

υπηρεσία 

Αναζήτηση 

υπηρεσιών 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Εκτέλεση 

υπηρεσιών 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

Γεγονότα 

ζωής 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τύπος εγγράφων 

 

Οποιοσδήποτε Αγροτικής 

ανάπτυξης 

Τουρισμός, εκπαίδευση,  

κοινωνική πρόνοια, υγεία 

Προφίλ χρηστών ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Υποβολή 

αιτημάτων-

ερωτήσεων 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ασφάλεια Μηχανισμοί 

εξακρίβωσης  

ταυτότητας  

χρήστη 

Μηχανισμοί 

εξακρίβωσης  

ταυτότητας  

χρήστη 

Μηχανισμοί εξακρίβωσης  

ταυτότητας  χρήστη 

Πίνακας 6: Σύγκριση πληροφοριακών συστημάτων (1) 

 

Στον πίνακα 6 συγκρίνονται το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εγγράφων, το 

OPEN, το cPortfolio και το πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης  

πολιτών της υπαίθρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας.  

 

 

 

 

 

 



 
 

49

 Διαχείρισης 

Εγγράφων 

OPEN cPortfolio Ηλεκτρονικής 

Εξυπηρέτησης  

Πολιτών της 

Υπαίθρου 

Δράστες Πολίτες, δημόσιοι 

υπάλληλοι 

Πολίτες, δημόσιοι 

υπάλληλοι 

Πολίτες, δημόσιοι 

υπάλληλοι 

Πολίτες, 

δημόσιοι 

υπάλληλοι 

Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη 

στη διαδικασία 

Προσανατολισμένη 

στην υπηρεσία 

Προσανατολισμένη 

στην υπηρεσία 

Προσανατολι- 

σμένη στην 

υπηρεσία 

Αναζήτηση 

υπηρεσιών 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Εκτέλεση 

υπηρεσιών 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Γεγονότα 

ζωής 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 

Τύπος 

εγγράφων 

Νομικό πλαίσιο, 

νομολογίες, 

εγκρίσεις, 

ειδοποιήσεις 

 

Αιτήσεις, άδειες 

Αιτήσεις, άδειες, 

Πιστοποιητικά, 

προσωπικά 

έγγραφα 

Αιτήσεις, 

άδειες, 

βεβαιώσεις 

Προφίλ 

χρηστών 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Υποβολή 

αιτημάτων-

ερωτήσεων 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ασφάλεια  

- 

Μηχανισμοί 

εξακρίβωσης  

ταυτότητας  

χρήστη 

Κωδικοί, υποδομή 

δημόσιου κλειδιού, 

ασφαλή κανάλια  

επικοινωνίας,  

end-to-end 

ασφάλεια 

Εμπιστευτικό- 

τητα, μη 

αποποίηση, 

προστασία, 

μηχανισμοί 

εξακρίβωσης  

ταυτότητας  

χρήστη,   

διαθεσιμότητα 

πληροφοριών 

Πίνακας 7: Σύγκριση πληροφοριακών συστημάτων (2) 
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Στον πίνακα 7 συγκρίνονται το TAXIS, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 

του ΙΚΑ και το Access – eGov. 

 

 TAXIS-TAXISNET IKA Access – eGov 

 

Δράστες Πολίτες, δημόσιοι 

υπάλληλοι, 

επιχειρήσεις 

Πολίτες, δημόσιοι 

υπάλληλοι, 

επιχειρήσεις 

Πολίτες, δημόσιοι υπάλληλοι 

Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη 

στην υπηρεσία 

Προσανατολισμένη 

στην υπηρεσία 

Προσανατολισμένη στην 

υπηρεσία 

Αναζήτηση 

υπηρεσιών 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Εκτέλεση 

υπηρεσιών 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Γεγονότα 

ζωής 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Τύπος εγγράφων Δηλώσεις, 

πιστοποιητικά 

Δηλώσεις Αιτήσεις, άδειες, 

πιστοποιητικά, προσωπικά 

έγγραφα 

Προφίλ χρηστών ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Υποβολή αιτημάτων-

ερωτήσεων 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ασφάλεια Διαπιστευτήρια 

σύνδεσης, 

πρωτόκολλα 

ασφαλούς 

επικοινωνίας, 

ηλεκτρονικές 

υπογραφές 

Μηχανισμοί 

εξακρίβωσης  

ταυτότητας  

χρήστη, 

κρυπτογράφηση με 

σύγχρονα πρότυπα 

Εμπιστοσύνη, απόκρυψη 

δεδομένων, έλεγχος 

πρόσβασης 

Πίνακας 8: Σύγκριση πληροφοριακών συστημάτων (3)  

3.15. Άλλα Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, πέρα από τα πληροφοριακά συστήματα που 

αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, περιλαμβάνει συστήματα: 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ηλεκτρονικής καμπάνιας, ηλεκτρονικών προμηθειών, 

υγείας, δημόσιας ασφάλειας και εκπαίδευσης. Τα συστήματα ηλεκτρονικής 
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ψηφοφορίας επιτρέπουν στους πολίτες να ψηφίσουν μέσω ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή που επιθυμούν και να μην μεταβούν στο εκλογικό τους κέντρο 

αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή, την αποτελεσματικότητα, την ακρίβεια και τη 

διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας. Τα συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών 

δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις - φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 

διαγωνισμούς του Δημοσίου και επιτυγχάνουν την πληρότητα και την προσαρμογή 

του θεσμικού πλαισίου σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των 

προμηθειών. Τα συστήματα που αφορούν την υγεία παρέχουν στους πολίτες 

πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες υγείας. Τα 

συστήματα που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια συγκεντρώνουν και διαμοιράζουν 

δεδομένα και στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια. Κύρια αρμοδιότητα τους είναι η 

βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και των 

υπηρεσιών δημόσιας επείγουσας ανάγκης. Τα συστήματα που αφορούν την 

εκπαίδευση βελτιώνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ενδιαφερόμενους των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών με την ενημέρωση σε θέματα που τους αφορούν και 

την παροχή δικαιολογητικών και βεβαιώσεων. 

Πέρα από αυτήν την ενότητα η παρούσα εργασία δεν θα ασχοληθεί περαιτέρω με 

αυτού του είδους τα πληροφοριακά συστήματα. 

3.16. Συμπεράσματα 

Στο παρών κεφάλαιο οριοθετήθηκε αρχικά το πεδίο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, παραθέτοντας χαρακτηριστικά της, μοντέλα, κατηγορίες και 

διαφορές της με την παραδοσιακή διακυβέρνηση. Τα συμπεράσματα που μπορούν 

να εξαχθούν από τα παραπάνω είναι ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι μια 

πολύπλοκη διαδικασία, με μεγάλες διαφορές με την παραδοσιακή διακυβέρνηση, 

που έχει ως σκοπό την τη ομαλή αλληλεπίδραση των πολιτών και φορέων με τις 

υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια μέσα από βιβλιογραφική έρευνα 

παρουσιάστηκαν οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της SysML για την ανάλυση 

και σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος που ακολουθεί στο κεφάλαιο 5 της 

εργασίας. Ακόμη παρουσιάστηκαν δέκα πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που αφορούν την παροχή υπηρεσιών και έγινε απλή αναφορά σε 

άλλα πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που δεν θα 

απασχολήσουν περαιτέρω την παρούσα εργασία. Τέλος έγινε σύγκριση των 

πληροφοριακών συστημάτων και μέσα από αυτή τη διαδικασία δόθηκε η 

δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των λειτουργιών, ενδιαφερόμενων, 

απαιτήσεων, αρχιτεκτονικών, τεχνικών και  τεχνολογιών που αφορούν τα 

πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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4. Ενδιαφερόμενοι και Γενικές Απαιτήσεις  

Πληροφοριακών Συστημάτων Παροχής υπηρεσιών 

για τη Δημόσια Διοίκηση  

4.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι γενικές απαιτήσεις των πληροφοριακών 

συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Στις ενότητες που 

ακολουθούν παρουσιάζονται οι ενδιαφερόμενοι και αναλύονται οι γενικές 

απαιτήσεις των πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

4.2. Ενδιαφερόμενοι  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ενδιαφερόμενοι των πληροφοριακών 

συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Οι ενδιαφερόμενοι 

χρησιμοποιούν ή έχουν κάποιο όφελος από το πληροφοριακό σύστημα. Οι 

ενδιαφερόμενοι χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Τελικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών, μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, δηλαδή απλοί πολίτες ή επιχειρήσεις, οργανισμοί, ιδρύματα, 

κ.τ.λ.. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι και εξουσιοδοτημένοι 

εκπρόσωποι. 

 Υπάλληλοι της υπηρεσίας, είναι οι εργαζόμενοι ενός οργανωτικού τμήματος 

του Δημοσίου που είναι αρμόδιο και υπεύθυνο για την παροχή μίας 

συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 Δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίοι είναι: 

Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες, Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εποπτευόμενοι φορείς 

του Δημόσιου Τομέα, Ανεξάρτητες Αρχές. 

 Ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίοι είναι: 

Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, Τραπεζικοί και Χρηματοπιστωτικοί 

Οργανισμοί, Επιχειρήσεις Πληροφορικής και Υπηρεσιών που 

δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή συναφών 

υπηρεσιών για φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. 
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4.3. Γενικές Απαιτήσεις Πληροφοριακών Συστημάτων  

Παροχής Υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι γενικές απαιτήσεις των πληροφοριακών 

συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. 

Σύμφωνα με το μοντέλο FURPS, που αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, οι 

απαιτήσεις ομαδοποιούνται σε λειτουργικές, χρήσης, αξιοπιστίας, απόδοσης, 

υποστηριξιμότητας. Οι απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας προέκυψαν έπειτα 

από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Το SysML εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

για τη μοντελοποίηση των απαιτήσεων, αλλά και την ανάλυση και σχεδιασμό του 

πληροφοριακού συστήματος του επόμενου κεφαλαίου, είναι το Topcased 

Modeling-Eclipse Platform. Παρακάτω παρατίθενται οι απαιτήσεις που αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία κατηγοριοποιημένες σύμφωνα με το μοντέλο FURPS. 

 

4.3.1. Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις ενός πληροφοριακού συστήματος σχετίζονται με τις 

διαδικασίες τις οποίες μπορεί να διεκπεραιώσει. Οι λειτουργικές απαιτήσεις ενός 

πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση 

χωρίζονται σε απαιτήσεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης, σε 

απαιτήσεις των τελικών δικαιούχων, σε απαιτήσεις που μπορούν να έχουν γενικά 

οι ενδιαφερόμενοι και στις άλλες απαιτήσεις.  

Οι απαιτήσεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης αφορούν τις 

δυνατότητες που παρέχει το ΠΣ στον υπάλληλο, έτσι ώστε να υποστηρίζει και να 

διευκολύνει το έργο του. Συγκεκριμένα ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα μπορεί να 

διαχειρίζεται τους χρήστες και να διαχειρίζεται δεδομένα και πληροφορίες. Η 

διαχείριση χρηστών περιλαμβάνει: τη δημιουργία «ηλεκτρονικού φακέλου του 

τελικού δικαιούχου», στον οποίο θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά όλα τα 

προσωπικά στοιχεία του, τη ψηφιοποίηση των αποδεικτικών των προσωπικών 

στοιχείων, τα οποία θα συνάπτει στον ηλεκτρονικό φάκελο και θα αποθηκεύει τον 

ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος θα είναι έτοιμος για περαιτέρω επεξεργασία, την 

ηλεκτρονική αποστολή του φακέλου του τελικού δικαιούχου σε ενδιαφερόμενους 

στη διαδικασία φορείς και την ενημέρωση με e-mail των τελικών δικαιούχων για 

τυχόν αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών. Ακόμη ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ή να διαγράψει ένα χρήστη, αλλά και να 

εκπαιδεύεται ηλεκτρονικά (e-learning), έτσι ώστε να αφομοιώνει νέες τεχνολογίες, 

να εξειδικεύεται σε κάποιους τομείς και να αυξάνεται η τεχνογνωσία του. 

Η διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών περιλαμβάνει: την αναζήτηση ενός 

φακέλου τελικού δικαιούχου με χρήση διαφόρων κριτηρίων, την ανανέωση των 
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στοιχείων του και το «ανέβασμα» στοιχείων και πληροφοριών στον ιστοχώρο της 

υπηρεσίας με σκοπό την κοινοποίηση τους. 

Στο σύστημα θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, 

οι οποίοι εμπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών. Κάθε υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

έχει δυνατότητα εισαγωγής, τροποποίησης και διαγραφής στοιχείων που αφορούν 

μόνο τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος, ενώ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες 

θα έχει μόνο δικαίωμα προβολής. 

Οι απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων αφορούν γενικά όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς, υπαλλήλους και τελικούς δικαιούχους. Σε ένα πληροφοριακό σύστημα της 

δημόσιας διοίκησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να 

ανακτούν δεδομένα, να εκτυπώνουν φόρμες, πληροφορίες κ.τ.λ., τα οποία 

επικυρώνονται με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, μπορούν να αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους και έχουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής αποστολής στοιχείων 

μεταξύ τους. 

Οι απαιτήσεις των τελικών δικαιούχων αποβλέπουν στην αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του πληροφορικού συστήματος από τους τελικούς δικαιούχους. Οι 

τελικοί δικαιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της διαδικτυακής πύλης για 

τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν και πιο συγκεκριμένα για υπηρεσίες όπως π.χ. 

για δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης, πιθανό κόστος, 

φορείς στους οποίους πρέπει να απευθυνθεί, απαιτούμενο χρονικό διάστημα για 

την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, σχετική νομοθεσία κ.τ.λ., θα μπορούν να 

αναζητούν πληροφορίες για τις διάφορες υπηρεσίες με χρήση διαφόρων κριτηρίων 

αλλά και με ελεύθερη αναζήτηση, θα μπορούν να εγγράφονται στο σύστημα και να 

καθορίζουν πλήρως το προφίλ τους, κατά τη διαδικασία θα προκύπτει αυτόματα 

εάν είναι δικαιούχοι κάποιας υπηρεσίας καθώς και η ακριβής υπό-περίπτωση στην 

οποία ανήκουν. Ακόμη θα μπορούν να αποστέλλουν δημόσια μηνύματα, να 

«ανεβάζουν» αιτήματα, να «κατεβάζουν» από το διαδίκτυο όλο το υλικό που 

σχετίζεται με κάποια υπηρεσία π.χ. σχετική αίτηση, οδηγίες συμπλήρωσης, σχετική 

νομοθεσία κ.τ.λ., να υποβάλλουν ερωτήσεις για πληροφορίες που τους 

ενδιαφέρουν, να εκτελούν-αιτούνται μια υπηρεσία και να κάνουν ηλεκτρονική 

υποβολή δήλωσης. Τέλος, οι τελικοί δικαιούχοι θα μπορούν μέσω ασφαλούς 

επικοινωνίας να πληροφορούνται για την πορεία της αίτησης την οποία έχουν 

υποβάλλει. Η πληροφόρηση περιέχει το στάδιο της αίτησης, τυχόν προβλήματα και 

ενδεχόμενες ενέργειες που απαιτούνται από την πλευρά των τελικών δικαιούχων 

και ηλεκτρονική ενημέρωση όταν απαιτείται να προσέλθουν στην υπηρεσία. 

Οι άλλες απαιτήσεις είναι οι υπόλοιπες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί το ΠΣ. 

Αυτές είναι η παραγωγή και διαχείριση ηλεκτρονικών εντύπων και φορμών, η 

οποία διευκολύνει τους χρήστες στη διαδικασία της εισαγωγής δεδομένων. Οι 
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ηλεκτρονικές φόρμες σχεδιάζονται με σκοπό να συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες 

που σχετίζονται με τα δεδομένα έτσι ώστε να υπάρχει συνοχή. 

Επίσης το ΠΣ θα πρέπει να έχει ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες όπου θα αποθηκεύονται 

τα ηλεκτρονικά αρχεία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μακρόχρονη διατήρηση και 

πρόσβαση σε αυτά. Μια άλλη απαίτηση του συστήματος είναι η μέτρηση της 

ικανοποίησης του χρήστη, η οποία έχει σκοπό να υποδείξει την ικανοποίηση των 

τελικών δικαιούχων από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι 

παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών είναι η προσβασιμότητα, 

η διαθεσιμότητα, η αποτελεσματικότητα, καθώς και η ποιότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η τελευταία απαίτηση είναι η αυτόματη συμπλήρωση του αριθμού πρωτοκόλλου σε 

κάθε αίτηση, έτσι ώστε να διευκολύνεται το έργο των υπαλλήλων της υπηρεσίας. 

Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

 

ID Όνομα Κείμενο Αναφορές 

 Απαιτήσεις των 

υπαλλήλων της 

υπηρεσίας 

  

 

R1.1.1. Διαχείριση 

χρηστών 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να διαχειρίζεται τους 

χρήστες του πληροφοριακού 

συστήματος. 

 

[1] 

R1.1.1.1. Δημιουργία 

ηλεκτρονικού 

φακέλου 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

δημιουργεί τον ηλεκτρονικό φάκελο 

του τελικού δικαιούχου. 

 

[43] 

 

R1.1.1.2. Ενημέρωση με e-

mail 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να ενημερώνει με e-mail 

τους τελικούς δικαιούχους. 

 

[43] 

R1.1.1.3. Προσθήκη Χρήστη Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να προσθέσει ένα χρήστη. 

[1] 

R1.1.1.4. Διαγραφή χρήστη Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να διαγράψει ένα χρήστη. 

[1] 

R1.1.1.5. Καταχώρηση 

στοιχείων 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να καταχωρήσει στοιχεία 

τελικών δικαιούχων της υπηρεσίας. 

 

 

 

[43] 
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R1.1.1.6. Πρόσβαση 

διάφορων  

οργανισμών της 

δημόσιας 

διοίκησης  

Οι υπάλληλοι διάφορων 

οργανισμών της δημόσιας διοίκησης 

θα μπορούν έχουν πρόσβαση στο 

σύστημα. 

 

 

[31] 

R1.1.1.7. Ηλεκτρονική 

εκπαίδευση 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να εκπαιδεύεται 

ηλεκτρονικά. 

 

[7] 

R1.1.1.8. Ψηφιοποίηση 

αποδεικτικών 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να ψηφιοποιεί τα 

αποδεικτικά των προσωπικών 

στοιχείων των τελικών δικαιούχων. 

 

[43] 

R1.1.2. Διαχείριση 

δεδομένων και 

πληροφοριών 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να διαχειρίζεται δεδομένα 

και πληροφορίες. 

 

[11] 

R1.1.2.1. «Ανέβασμα» 

πληροφοριών 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να «ανεβάζει» πληροφορίες. 

[49] 

R1.1.2.2. Αναζήτηση 

πληροφοριών και 

δεδομένων 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες, 

δεδομένα, στοιχεία, φακέλους 

κ.τ.λ.. 

 

[2] 

R1.1.2.3. Ανανέωση 

πληροφοριών και 

δεδομένων 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να ανανεώνει πληροφορίες 

και δεδομένα. 

[30] 

R1.1.2.4. Αποθήκευση 

δεδομένων 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα. 

[1] 

R1.1.2.5. Κατάργηση 

πληροφοριών και 

δεδομένων 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να καταργήσει πληροφορίες 

και δεδομένα. 

[8] 

 Απαιτήσεις των 

ενδιαφερόμενων 

  

R1.2.1. Πρόσβαση σε 

δεδομένα 

Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να 

έχει πρόσβαση σε δεδομένα και 

πληροφορίες της υπηρεσίας. 

 

[11] 

R1.2.1.1. Ανάκτηση 

δεδομένων 

Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να 

ανακτά δεδομένα. 

 

[50] 
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R1.2.1.2. Εκτύπωση 

δεδομένων 

Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να 

εκτυπώνει φόρμες, πληροφορίες 

κ.τ.λ.. 

 

     [11] 

R1.2.2. Αλληλεπίδραση 

των 

ενδιαφερομένων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

 

[8] 

R1.2.2.1. Αποστολή 

στοιχείων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη 

δυνατότητα της ηλεκτρονικής 

αποστολής στοιχείων μεταξύ τους. 

 

[2] 

R1.2.2.2. Επικοινωνία  

ενδιαφερόμενων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους. 

[8] 

 Απαιτήσεις των 

τελικών 

δικαιούχων 

  

 

R1.3.1. Αναζήτηση 

πληροφοριών 

Ο τελικός δικαιούχος θα μπορεί να 

αναζητήσει πληροφορίες. 

[2] 

R1.3.1.1. «Ανέβασμα» 

αιτημάτων 

Ο τελικός δικαιούχος θα μπορεί να 

«ανεβάζει» αιτήματα. 

 

[2] 

R1.3.1.1.1. Αποστολή 

δημόσιων 

μηνυμάτων 

Ο τελικός δικαιούχος θα μπορεί να 

αποστέλλει δημόσια μηνύματα. 

 

[2] 

R1.3.1.1.2. Υποβολή 

ερωτήσεων 

Ο τελικός δικαιούχος θα μπορεί να 

υποβάλλει ερωτήσεις.  

[11] 

R1.3.1.3. Εκτέλεση-αίτηση 

υπηρεσίας 

Ο τελικός δικαιούχος θα μπορεί να 

εκτελέσει-αιτηθεί μια υπηρεσία. 

[32] 

R1.3.1.3.1. Ηλεκτρονική 

υποβολή 

δηλώσεων 

Ο τελικός δικαιούχος θα μπορεί να 

κάνει ηλεκτρονική υποβολή 

δήλωσης. 

 

[9] 

R1.3.1.3.2. Ενημέρωση 

πορείας αίτησης 

Ο τελικός δικαιούχος θα μπορεί να 

ενημερωθεί για την πορεία της 

αίτησης του. 

 

[4] 

R1.3.1.2. Λήψη 

πληροφοριών 

Ο τελικός δικαιούχος θα μπορεί να  

λαμβάνει πληροφορίες. 

[2] 

R1.3.1.2.1. Ενημέρωση 

τελικών 

δικαιούχων 

Ο τελικός δικαιούχος θα μπορεί να 

ενημερώνεται για νέες υπηρεσίες 

μέσω e-mail. 

 

 

[2] 



 
 

58

R1.3.2. Εγγραφή χρήστη Ο τελικός δικαιούχος θα μπορεί να 

κάνει εγγραφή (registration).  

 

[1] 

 Άλλες απαιτήσεις   

R1.4.1. Ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες  

δεδομένων 

Το ΠΣ θα πρέπει να έχει 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες με 

πληροφορίες και δεδομένα. 

 

[31] 

R1.4.1.1. Παραγωγή και 

διαχείριση 

ηλεκτρονικών 

εντύπων και 

φορμών 

Το ΠΣ θα πρέπει να υποστηρίζει την 

παραγωγή και διαχείριση 

ηλεκτρονικών εντύπων και 

φορμών. 

 

 

[30] 

R1.4.2. Αυτόματη 

καταχώρηση 

αριθμού 

πρωτοκόλλου 

αίτησης 

Το ΠΣ κατά την καταχώρηση του 

φακέλου θα συμπληρώνει αυτόματα 

τον αριθμό πρωτοκόλλου της 

αίτησης. 

 

[43] 

R1.4.3. Μέτρηση της 

ικανοποίησης του 

χρήστη 

Το ΠΣ θα έχει τη δυνατότητα 

μέτρησης της ικανοποίησης του 

χρήστη. 

 

[12] 

Πίνακας 9: Λειτουργικές απαιτήσεις 
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Εικόνα 19: Διάγραμμα  λειτουργικών απαιτήσεων 

 

4.3.2. Απαιτήσεις Χρήσης 

Οι απαιτήσεις χρήσης ενός πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη 

Δημόσια Διοίκηση αφορούν το φυσικό και τεχνικό περιβάλλον στο οποίο θα 

λειτουργεί το σύστημα, όπως επίσης και τις πολιτισμικές, πολιτικές και νομικές 

απαιτήσεις του. 

Ένα πληροφορικό σύστημα παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση 

σχεδιάζεται έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες του να είναι on-line και να είναι 

προσβάσιμες μέσω τεχνολογίας φυλλομετρητών ιστού (web browsers), 
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εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία πρόσβασης μέσω συγκεκριμένου φυλλομετρητή 

ιστού. 

Μία άλλη βασική απαίτηση είναι η φιλικότητα των λειτουργιών τους. Στο πλαίσιο 

αυτό, χαρακτηριστικά όπως η ύπαρξη απλών και κατανοητών διεπαφών, η παροχή 

on-line βοήθειας, η εύκολη εύρεση υπηρεσιών και πληροφοριών και η εύκολη 

πλοήγηση είναι απαραίτητα. Η παροχή βοήθειας είναι πολύ σημαντική για το λόγο 

ότι όταν ένας τελικός δικαιούχος έχει κάποιο πρόβλημα ή χρειάζεται κάποια 

επεξήγηση, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει πρέπει να επιλύεται μέσα από ένα 

αρχείο βοήθειας. Πολλοί ιστοχώροι πάσχουν από ασαφής ετικέτες και μηχανές 

αναζήτησης που αποφέρουν άσχετα αποτελέσματα με την αναζήτηση που 

πραγματοποιείται για το λόγο αυτό η πλοήγηση στο πληροφοριακό σύστημα θα 

πρέπει να είναι εύκολη και αποτελεσματική. Επίσης, τα μηνύματα λάθους που 

εμφανίζονται στο χρήστη πρέπει να είναι κατανοητά και να διευκρινίζουν κατά 

πόσο εκτελέστηκε το αίτημά του ή όχι. 

Ακόμη θα πρέπει να προστατεύονται τα πολιτισμικά και νομικά δικαιώματα των 

τελικών δικαιούχων. Όλες οι λειτουργίες που προτείνονται στον τελικό δικαιούχο 

και όλες οι συνέπειες από τη εκτέλεση τους θα πρέπει να γίνονται με σεβασμό στα 

νομικά και αστικά δικαιώματα του. 

Η υποστήριξη κατ’ ελάχιστον της γλώσσας που ομιλείται σε κάθε χώρα και της 

Αγγλικής γλώσσας συνίσταται κατ’ ελάχιστον στην παρουσίαση πληροφοριών που 

αφορούν το φορέα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, στη δυνατότητα 

εντοπισμού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο φορέας, καθώς και στη 

δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στο φορέα. 

Μια ακόμη παράμετρος είναι η σχεδίαση των πληροφοριακών συστημάτων έτσι 

ώστε να παρέχουν πρόσβαση σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), εθνικές μειονότητες, 

αλλοδαπούς και γενικά να μην δημιουργούνται συνθήκες κοινωνικού ή ψηφιακού 

αποκλεισμού. 

Απαραίτητη είναι η χρήση του επίσημου Domain Naming Policy της Δημόσιας 

Διοίκησης, όπως αυτό καθορίζεται από το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων 

Διαδικτυακών Τόπων της κάθε χώρας.  

Η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων, δομών, προγραμμάτων και εφαρμογών αποτελεί 

μία από τις πλέον βασικές απαιτήσεις των συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων αφενός εξασφαλίζει ότι οι νέες 

εφαρμογές ή συστήματα που θα τα αξιοποιήσουν θα είναι εξ αρχής συμβατά και 

αφετέρου θα μειωθεί το κόστος και ο χρόνος ανάπτυξης των νέων συστημάτων, 

ενώ παράλληλα θα μειωθεί σημαντικά η εμφάνιση λαθών. 
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ID Όνομα Κείμενο Αναφορές 

R2.1. On-line Το ΠΣ θα πρέπει να παρέχει on-

line υπηρεσίες. 

[35] 

R2.1.1. Προσβάσιμο μέσω 

φυλλομετρητών 

ιστού 

Το ΠΣ θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμο μέσω τεχνολογίας 

φυλλομετρητών ιστού (web 

browsers). 

 

[38] 

R2.1.2. Real Time 

Ενημέρωση και 

χρήση Υπηρεσιών 

Ο τελικός δικαιούχος των 

υπηρεσιών θα μπορεί να 

ενημερώνεται και να κάνει χρήση 

των υπηρεσιών σε πραγματικό 

χρόνο (real time). 

 

 

[35] 

R2.2. Φιλικότητα με το 

χρήστη 

Το ΠΣ θα πρέπει να είναι φιλικό με 

το χρήστη. 

[38] 

R2.2.1. Απλές, κατανοητές  

και εύχρηστες 

διεπαφές 

Το ΠΣ θα πρέπει να έχει απλές, 

κατανοητές και εύχρηστες 

διεπαφές.  

 

[35] 

R2.2.2 Εύκολη εύρεση 

πληροφοριών 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη 

δυνατότητα εύκολης εύρεσης 

πληροφοριών και υπηρεσιών. 

 

[18] 

R2.2.3. Εύκολη πλοήγηση Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 

πλοηγηθούν εύκολα στην 

υπηρεσία. 

 

[18] 

R2.2.4. Παροχή βοήθειας Το ΠΣ θα πρέπει να παρέχει στους 

ενδιαφερόμενους ένα αρχείο 

βοήθειας, σε περίπτωση που τη 

χρειαστούν. 

 

[35] 

2.3. Υποστήριξη 

πολιτισμικών και 

νομικών δικαιωμάτων 

Το ΠΣ θα πρέπει να υποστηρίζει 

πολιτισμικά και νομικά 

δικαιώματα. 

 

[38] 

R2.3.1. Προστασία νομικών 

δικαιωμάτων 

Το ΠΣ θα πρέπει να προστατεύει 

νομικά τα δικαιώματα των 

χρηστών. 

 

[38] 

R2.3.2. Υποστήριξη 

διγλωσσικού 

περιεχομένου  

Το ΠΣ θα πρέπει να υποστηρίζει 

τουλάχιστον τη γλώσσα της χώρας 

από την οποία προέρχεται και την 

Αγγλική γλώσσα. 

 

[38] 
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R2.3.3. Πρόσβαση σε ΑμεΑ 

εθνικές μειονότητες 

και αλλοδαπούς 

Το ΠΣ  θα πρέπει να παρέχουν 

πρόσβαση σε Άτομα με Αναπηρία 

(ΑμεΑ), εθνικές μειονότητες και 

αλλοδαπούς. 

 

[38] 

R2.3.4. Επίσημο Domain 

Naming Policy 

Το ΠΣ θα πρέπει να ακολουθεί το 

επίσημο Domain Naming Policy 

της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

[38] 

R2.4. Επαναχρησιμοποίηση 

δεδομένων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 

επαναχρησιμοποιήσουν  στοιχεία, 

δομές, προγράμματα και 

εφαρμογές. 

 

[38] 

Πίνακας 10:  Απαιτήσεις χρήσης 

 

 

Εικόνα 20: Διάγραμμα απαιτήσεων χρήσης 
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4.3.3. Απαιτήσεις Αξιοπιστίας 

Οι απαιτήσεις αξιοπιστίας ενός πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών 

για τη Δημόσια Διοίκηση χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: ασφάλεια, διαφάνεια και 

ποιότητα υπηρεσιών. 

Η ασφάλεια αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα για την αξιοπιστία ενός 

πληροφοριακού συστήματος. Οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης συλλέγουν, 

επεξεργάζονται και αποθηκεύουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του συνόλου 

των πολιτών και των επιχειρήσεων. Είναι αναγκαία η ύπαρξη και αναβάθμιση 

μηχανισμών όπως πρωτόκολλα ασφαλείας, μηχανισμοί κρυπτογράφησης, χρήση 

κωδικού ασφαλείας, χρήση τοίχους προστασίας, ανιχνευσιμότητα και υπηρεσιών 

αυθεντικοποίησης, έτσι ώστε η πληροφορία που ανταλλάσσεται μεταξύ 

πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων του δημόσιου τομέα για την παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών να προστατεύεται τόσο κατά την πρόσβαση σε αυτή, όσο 

και κατά τη μετάδοσή της.  

Τα πρωτόκολλα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στη Δημόσια Διοίκηση είναι 

κυρίως πρωτόκολλα υπηρεσιών ιστού και πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων. Τα 

πρωτόκολλα υπηρεσιών ιστού διασφαλίζουν την επικοινωνία και τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας 

Διοίκησης. Τα πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων παρέχουν ασφαλή επικοινωνία 

μέσω του Διαδικτύου για ενέργειες όπως φυλλομέτρηση ιστοσελίδων (web 

browsing), αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 

αποστολή μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας (φαξ) μέσω Διαδικτύου (Internet φαξ) και 

άλλες ανταλλαγές δεδομένων. 

Οι μηχανισμοί κρυπτογράφησης χρησιμοποιούν αλγόριθμους κρυπτογράφησης για 

την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση δεδομένων. Η κρυπτογράφηση πετυχαίνει  

την απόκρυψη πληροφοριών με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η ανωνυμία των 

τελικών δικαιούχων σε ένα πληροφοριακό σύστημα Δημόσιας Διοίκησης. 

Ο κάθε πολίτης που θα επιθυμεί την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικά θα οφείλει να 

είναι εγγεγραμμένος στο πληροφοριακό σύστημα. Κατά την εγγραφή του θα του 

εκχωρείται κωδικός χρήστη (password) και όνομα χρήστη (username) που θα του 

επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες που επιθυμεί.   

Το τοίχος προστασίας διαχειρίζεται το επίπεδο εφαρμογής του μοντέλου OSI και 

στόχος του είναι να προστατεύει τα δεδομένα του συστήματος και να αποτρέπει 

την είσοδο στο σύστημα σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.  

Η ανιχνευσιμότητα διασφαλίζει την αυτοματοποιημένη αναγνώριση, ανίχνευση και 

παρακολούθηση των εγγράφων, πιστοποιητικών και γενικότερα ενεργειών που 

πραγματοποιήθηκαν από το ΠΣ. Με άλλα λόγια απαντά σε ερωτήματα όπως πότε 
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που και από ποιόν δημιουργήθηκε, τροποποιήθηκε, δημοσιοποιήθηκε και 

αποθηκεύτηκε ένα έγγραφο, πιστοποιητικό κ.τ.λ..    

Η αυθεντικοποίηση προστατεύει τα πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αλλοίωση. Η υποδομή 

δημόσιου κλειδιού αποτελεί μια μέθοδο αυθεντικοποίησης, η οποία πιστοποιεί την 

εγκυρότητα κάθε φυσικού προσώπου που εμπλέκεται σε μια συναλλαγή στο 

Διαδίκτυο και παράλληλα προστατεύει την ασφάλεια της συναλλαγής. Η χρήση της 

ψηφιακής υπογραφής είναι μια άλλη μέθοδος αυθεντικοποίησης, η οποία 

διασφαλίζει την επίτευξη ασφαλών εφαρμογών στο Διαδίκτυο, την πιστοποίηση 

του αποστολέα ενός μηνύματος μιας διαδικτυακής υπηρεσίας και την ακεραιότητα 

των δεδομένων σε συνδυασμό με επιπρόσθετες απαιτήσεις για κλειδιά, 

αλγορίθμους κρυπτογράφησης, επεξεργασία και ερμηνεία των μηνυμάτων. Η 

εξελιγμένη ψηφιακή υπογραφή συνδυάζει την απλή ψηφιακή υπογραφή με μια 

σφραγίδα χρόνου (time stamp), έτσι ώστε να υπάρχει κρυπτογραφική δέσμευση 

και να εξασφαλίζεται η νομική αξιοπιστία της ψηφιακής υπογραφής. Με τη χρήση 

της εξελιγμένης ψηφιακής υπογραφής εξασφαλίζεται η απαίτηση του συστήματος 

για «μη αποποίηση», ο αποστολέας δηλ. να μην μπορεί να αρνηθεί ότι απέστειλε 

το συγκεκριμένο μήνυμα με το συγκεκριμένο περιεχόμενο καθώς επίσης και ο 

παραλήπτης να μην μπορεί να αρνηθεί ότι το παρέλαβε.  Πέρα από αυτές τις δύο 

μεθόδους αυθεντικοποίησης υπάρχει και η ψηφιακή σφραγίδα, η οποία  

χρησιμοποιείται κατά την εκτύπωση για να εξασφαλίσει την πιστοποίηση του 

εγγράφου. 

Η διαφάνεια των πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

εξασφαλίζει την παροχή λεπτομερώς καθορισμένων και τεκμηριωμένων διεπαφών, 

προκειμένου να επιτρέπουν την εύκολη ολοκλήρωση και αξιοποίηση των 

υπηρεσιών τους από άλλα συστήματα. 

Η ποιότητα των υπηρεσιών εξασφαλίζει την ακρίβεια ενός πληροφοριακού 

συστήματος, την αξιοπιστία, τη διαλειτουργικότητα και την αντιστρεψιμότητα. 

Διαλειτουργικότητα είναι «η δυνατότητα μεταφοράς και χρησιμοποίησης της 

πληροφορίας και των δυνατοτήτων ενός πληροφοριακού συστήματος με ομοιογενή 

και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ συνεργαζόμενων πληροφοριακών συστημάτων 

διαφόρων οργανισμών» (Αποστολάκης και συν., 2004). Η αντιστρεψιμότητα 

εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνει από τους χρήστες θα μπορεί να 

αναιρεθεί και ο χρήστης θα μπορεί να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση. 

Τέλος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να στηρίζονται σε ευρέως διαδεδομένα 

πρότυπα.  
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ID Όνομα Κείμενο Αναφορές 

R3.1. Ασφάλεια Το ΠΣ θα παρέχει στους 

ενδιαφερόμενους της 

υπηρεσίας ασφάλεια. 

 

[34] 

R3.1.1. Μηχανισμοί 

κρυπτογράφησης 

Το ΠΣ θα υποστηρίζει 

μηχανισμούς 

κρυπτογράφησης. 

 

[14] 

R3.1.1.1. Απόκρυψη 

πληροφοριών 

Το ΠΣ θα υποστηρίζει 

απόκρυψη πληροφοριών. 

[38] 

R3.1.1.1.1. Ανωνυμία τελικών 

δικαιούχων 

Το ΠΣ  θα διασφαλίζει την 

ανωνυμία των τελικών 

δικαιούχων. 

 

[14] 

R3.1.2. Πρωτόκολλα 

ασφαλείας 

Το ΠΣ θα έχει πρωτόκολλα 

ασφαλείας υπηρεσιών ιστού 

και μετάδοσης δεδομένων. 

 

[38] 

R3.1.2.1. Τιμιότητα και 

ακεραιότητα 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν 

να διεκπεραιώνουν τις 

διαδικασίες με τιμιότητα και 

ακεραιότητα. 

 

[13] 

R3.1.2.2. Κωδικός ασφαλείας Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν 

κωδικό ασφαλείας για την 

είσοδο τους στο ΠΣ. 

 

[13] 

R3.1.3. Τοίχος προστασίας  Το ΠΣ θα πρέπει να κάνει τη 

χρήση τοίχους προστασίας 

(firewall). 

 

[15] 

R3.1.4. Υπηρεσίες 

αυθεντικοποίησης 

Το ΠΣ θα υποστηρίζει 

υπηρεσίες αυθεντικοποίησης. 

[13] 

R3.1.4.1. Υποδομή δημόσιου 

κλειδιού 

Το ΠΣ θα υποστηρίζει υποδομή 

δημόσιου κλειδιού (public 

key). 

 

[38] 

R3.1.4.2. Ψηφιακή υπογραφή Το ΠΣ θα υποστηρίζει τη 

χρήση ψηφιακής υπογραφής. 

[11] 

R3.1.4.2.1. Εξελιγμένη ψηφιακή 

υπογραφή 

Το ΠΣ θα υποστηρίζει τη 

χρήση εξελιγμένης ψηφιακής 

υπογραφής. 

 

 

 

 

[11] 
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R3.1.4.2.1.1. Μη αποποίηση Το ΠΣ θα πρέπει να 

υποστηρίζει «μη αποποίηση» 

(non repudiation). 

 

[13] 

R3.1.5. Ψηφιακή σφραγίδα Το ΠΣ θα πρέπει να 

υποστηρίζει τη χρήση 

ψηφιακής σφραγίδας κατά την 

εκτύπωση. 

 

[16] 

R3.1.6. Ανιχνευσιμότητα          Το ΠΣ θα πρέπει να υποστηρίζει 

ανιχνευσιμότητα. 

 [8] 

R3.2. Διαφάνεια Το ΠΣ θα διασφαλίζει την 

διαφάνεια των υπηρεσιών. 

[8] 

R3.3. Ποιότητα Το ΠΣ θα διασφαλίζει την 

ποιότητα των υπηρεσιών. 

[34] 

R3.3.1 Ακρίβεια Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν 

να διεκπεραιώνουν τις 

διαδικασίες με ακρίβεια. 

[34] 

R3.3.2. Αξιοπιστία Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν 

να διεκπεραιώνουν τις 

διαδικασίες με αξιοπιστία. 

 

[34] 

R3.3.3. Διαλειτουργικότητα Το ΠΣ θα πρέπει να είναι 

διαλειτουργικό. 

[14] 

R3.3.4. Αντιστρεψιμότητα Οι διαδικασίες που γίνονται 

μέσω του ΠΣ θα πρέπει να 

είναι αντιστρέψιμες. 

 

[14] 

R3.3.5. Προτυποποίηση Το ΠΣ θα πρέπει να βασίζεται 

σε ευρέως διαδεδομένα 

πρότυπα. 

 

[38] 

Πίνακας 11:  Απαιτήσεις αξιοπιστίας 
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Εικόνα 21: Διάγραμμα απαιτήσεων αξιοπιστίας 

 

4.3.4. Απαιτήσεις Απόδοσης 

Οι απαιτήσεις απόδοσης ενός πληροφορικού συστήματος παροχής υπηρεσιών για 

τη Δημόσια Διοίκηση εξασφαλίζουν την απόδοση, τη διαχειριστική χωρητικότητα, 

τη λειτουργικότητα, τη διαθεσιμότητα και το βαθμό αποδοχής. 

Ο χρόνος απόκρισης, η ταχύτητα φόρτωσης (loading speed), η ταχύτητα 

επεξεργασίας, η ταχύτητα «κατεβάσματος» (downloading speed) και η έγκαιρη 

παράδοση υπηρεσιών και πληροφοριών αποτελούν βασικά στοιχεία της απόδοσης.  
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Ο μικρός χρόνος απόκρισης μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας αποτελεί βασικό 

παράγοντα για την αποδοχή της από το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Έτσι, τα 

πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να είναι σε θέση να 

αποκρίνονται στα αιτήματα των χρηστών σε ελάχιστο χρόνο από την υποβολή των 

αιτημάτων, ακόμα και αν η ικανοποίηση ενός αιτήματος απαιτεί την επεξεργασία 

ενός πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων.  

Η ταχύτητα φόρτωσης (loading speed) είναι η ταχύτητα με την οποία το σύστημα 

φορτώνει τα δεδομένα, δηλ είναι διαθέσιμα για το χρήστη. Με υψηλή ταχύτητα 

φόρτωσης το σύστημα ανταποκρίνεται γρηγορότερα με αποτέλεσμα να διευκολύνει 

σε μεγάλο βαθμό τους ενδιαφερόμενους. 

Η ταχύτητα επεξεργασίας είναι η ταχύτητα με την οποία το σύστημα επεξεργάζεται 

τα δεδομένα και αποφέρει αποτελέσματα τα οποία είναι διαθέσιμα στο χρήστη. Σε 

ένα πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η ταχύτητα 

επεξεργασίας έχει πολύ σημαντικό ρόλο διότι το σύστημα διαχειρίζεται ένα μεγάλο 

όγκο δεδομένων και η επεξεργασία αυτών θα πρέπει να γίνεται ταχύτατα και με  

μεγάλη ακρίβεια. 

Η ταχύτητα «κατεβάσματος» (downloading speed) είναι η ταχύτητα με την οποία ο 

χρήστης μπορεί να πάρει πληροφορίες από ένα ιστοχώρο. 

Η έγκαιρη παράδοση υπηρεσιών και πληροφοριών αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

της απόδοσης, καθώς με την επίτευξη της αυξάνεται ο βαθμός αξιοπιστίας των 

συστημάτων. 

Η υψηλή διαχειριστική χωρητικότητα είναι σημαντική απαίτηση για ένα 

πληροφοριακό σύστημα της Δημόσιας Διοίκησης καθώς όλες οι πληροφορίες και τα 

δεδομένα τα οποία θα αντλούν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι 

αποθηκευμένα σε βάσεις δεδομένων με υψηλή χωρητικότητα. Οι βάσεις 

δεδομένων  διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, διότι ένας μεγάλος όγκος 

δεδομένων θα είναι αποθηκευμένος και θα ανακτάται από αυτές.  

Όταν το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ως κανάλι διάθεσης μιας υπηρεσίας, τα 

πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να σχεδιάζονται 

έτσι ώστε η μέγιστη δυνατή πληροφορία να είναι προσβάσιμη και επεξεργάσιμη 

χρησιμοποιώντας φυλλομετρητές με την ελάχιστη λειτουργικότητα. Όταν δεν είναι 

εφικτή η πρόσβαση στο σύνολο των λειτουργιών ενός πληροφοριακού συστήματος 

μέσω ενός απλού φυλλομετρητή ιστού, τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να 

σχεδιάζονται έτσι ώστε να χρησιμοποιούν το σύνολο της λειτουργικότητας, η οποία 

προσφέρεται από τους σύγχρονους σταθμούς εργασίας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις 

αυτές, τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να υποστηρίζουν τη διάθεση ενός 

περιορισμένου συνόλου λειτουργιών τους μέσω φυλλομετρητών (browsers) με 

ελάχιστη λειτουργικότητα. Επιπλέον, όταν το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται ως κανάλι 
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διάθεσης μιας υπηρεσίας, επιπρόσθετα middleware ή plug-ins μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, εφ’ όσον είναι αναγκαία, για την ενδυνάμωση της 

λειτουργικότητας των φυλλομετρητών. 

Τα πληροφοριακά συστήματα που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρέπει να 

είναι συνεχώς διαθέσιμα και να μην παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία 

τους. Το χαρακτηριστικό αυτό αυξάνει το βαθμό αποδοχής τους από τους χρήστες. 

Ο βαθμός αποδοχής υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των χρηστών ή των 

συναλλαγών οι οποίες ολοκληρώνονται on-line με το συνολικό αριθμό των 

πελατών, οι οποίοι εξυπηρετούνται σε όλες τις πλατφόρμες σε μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο.  

 

ID Όνομα Κείμενο Αναφορές 

R4.1. Αποδοτικότητα Το ΠΣ θα πρέπει να είναι 

αποδοτικό. 

[38] 

R4.1.1. Χαμηλός χρόνος 

απόκρισης 

Το ΠΣ θα έχει χαμηλό χρόνο 

απόκρισης. 

[12] 

R4.1.2. Υψηλή ταχύτητα 

φόρτωσης 

Το ΠΣ θα έχει υψηλή ταχύτητα 

φόρτωσης (loading speed). 

[42] 

R4.1.3. Υψηλή ταχύτητα 

επεξεργασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 

επεξεργάζονται πληροφορίες με 

υψηλή ταχύτητα. 

 

[42] 

R4.1.4. Υψηλή ταχύτητα 

«κατεβάσματος» 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 

«κατεβάζουν» πληροφορίες με 

υψηλή ταχύτητα (download). 

 

[42] 

R4.1.5. Έγκαιρη παράδοση 

πληροφοριών και 

υπηρεσιών 

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας θα 

μπορεί να παραδίδει εγκαίρως τις  

πληροφορίες  και υπηρεσίες. 

 

[42] 

R4.1.6. Διαθεσιμότητα Το ΠΣ θα πρέπει να είναι συνεχώς 

διαθέσιμο. 

[38] 

R4.1.7. Λειτουργικότητα Το ΠΣ θα εγγυάται ότι τα κανάλια 

που διαθέτει είναι λειτουργικά και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 

[12] 

R4.2. Υψηλή διαχειριστική 

χωρητικότητα 

Το ΠΣ θα έχει υψηλή διαχειριστική 

χωρητικότητα. 

[22] 

R4.2.1. Υψηλή χωρητικότητα 

αποθήκευση 

δεδομένων 

To ΠΣ θα έχει υψηλή 

χωρητικότητα αποθήκευσης 

δεδομένων. 

 

[22] 
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R4.3. Υψηλός βαθμός 

υιοθέτησης 

Το ΠΣ θα έχει υψηλό βαθμό 

υιοθέτησης. 

[12] 

Πίνακας 12:  Απαιτήσεις απόδοσης 

 

 

Εικόνα 22: Διάγραμμα απαιτήσεων απόδοσης 

 

4.3.5. Απαιτήσεις Υποστηριξιμότητας 

Οι απαιτήσεις υποστηριξιμότητας ενός πληροφοριακού συστήματος παροχής 

υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση αφορούν τον έλεγχο, τη συντήρηση, την 

επεκτασιμότητα, την ανοχή σφαλμάτων, την προσαρμοστικότητα. Τα 

πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να σχεδιάζονται και 

να υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε η λειτουργία και η συντήρηση τους να 

μπορούν να ελεγχθούν από φορείς ή στελέχη που δεν συμμετείχαν στην 

υλοποίησή τους. Κρίσιμο στοιχείο για τη διασφάλιση αυτής της παραμέτρου είναι η 

ύπαρξη αναλυτικής τεκμηρίωσης των συστημάτων (υλικό τεκμηρίωσης της 

ανάλυσης, σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, εγχειρίδια χρήσης, διαχείρισης, 



 
 

72

λειτουργίας κλπ.). Επίσης, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες ενός πληροφοριακού 

συστήματος μπορεί να απαιτηθούν από μεγάλο αριθμό άλλων φορέων της 

Δημόσιας Διοίκησης, τα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει 

να παρέχουν επαρκείς δυνατότητες επέκτασης, έτσι ώστε να μπορούν να 

εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο όγκο αιτημάτων και χρηστών. 

Η ανοχή σφαλμάτων διασφαλίζει την ταχεία επαναφορά του συστήματος σε 

κατάσταση κανονικής λειτουργίας και την ακεραιότητα των δεδομένων του. 

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα ώστε να 

διασφαλιστούν τα δεδομένα των δημόσιων υπηρεσιών, ακόμη και σε περίπτωση 

βλάβης κάποιου συστήματος, ή φυσικής καταστροφής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει 

να υπάρχουν τα κατάλληλα συστήματα πλεονασμού και λήψης αντιγράφων 

ασφαλείας. 

Η προσαρμοστικότητα αναφέρεται στη σχετικά απλή ή με λογικό κόστος 

προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος σε νέες συνθήκες ή απαιτήσεις 

λειτουργίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τον όγκο των συναλλαγών που εξυπηρετούν, 

το χρόνο απόκρισής τους και την ασφάλεια που παρέχουν. Τέτοιες απαιτήσεις 

συνήθως οφείλονται σε αλλαγές του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία 

του φορέα που παρέχει την υπηρεσία, σε ανασχεδιασμό ή βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας που εκτελείται για την παροχή της υπηρεσίας ή σε δράσεις διάδοσης 

ενός νέου καναλιού παροχής της υπηρεσίας. Η προσαρμοστικότητα αναφέρεται 

στις δυνατότητες τροποποίησης της αρχιτεκτονικής ενός πληροφοριακού 

συστήματος, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις, κυρίως μη 

λειτουργικού χαρακτήρα (non-functional requirements), που διαμορφώνονται από 

το φορέα-ιδιοκτήτη και το περιβάλλον του. 

 

ID Όνομα Κείμενο Αναφορές 

R5.1. Έλεγχος Το ΠΣ θα πρέπει να υπόκεινται σε 

έλεγχο. 

[38] 

R5.1.1. Συντήρηση Το ΠΣ θα πρέπει να συντηρείται. [38] 

R5.2. Επεκτασιμότητα Το ΠΣ θα πρέπει να είναι επεκτάσιμο 

να μπορεί δηλ. να αναβαθμιστεί. 

 

[17] 

R5.2.1. Προσαρμοστικότητα Το ΠΣ θα πρέπει να  προσαρμόζεται 

στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων. 

[17] 

R5.3. Ανοχή σφαλμάτων Το ΠΣ θα πρέπει να έχει ανοχή 

σφαλμάτων. 

[38] 

R5.3.1. Κάλυψη επεξεργα- 

στών και μνήμης 

Το ΠΣ θα έχει κάλυψη επεξεργαστών 

και μνήμης (back up). 

 

[38] 

Πίνακας 13:  Απαιτήσεις υποστηριξιμότητας 
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Εικόνα 23: Διάγραμμα απαιτήσεων υποστηριξιμότητας 

4.4. Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι ενδιαφερόμενοι και οι γενικές απαιτήσεις 

των πληροφοριακών συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Οι 

ενδιαφερόμενοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών, οι υπάλληλοι των 

υπηρεσιών και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται στην παροχή 

υπηρεσιών. Τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης 

που παρέχουν ή συμμετέχουν στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες, 

επιχειρήσεις και άλλους φορείς ή οργανισμούς πρέπει να σχεδιάζονται και να 

υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν κάποιες απαιτήσεις. Η συλλογή 

των γενικών απαιτήσεων βασίστηκε στη βιβλιογραφική αναζήτηση, ωστόσο είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι τα άρθρα που χρησιμοποιήθηκαν δεν αναφέρουν τον 

τρόπο και τις τεχνικές που συνέλεξαν τις απαιτήσεις. Με βάση αυτό το συμπέρασμα 

προκύπτει ότι οι απαιτήσεις στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

προκύπτουν με ασαφή τρόπο. Οι γενικές  απαιτήσεις των πληροφοριακών 

συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση χωρίστηκαν σε 

λειτουργικές, χρήσης, απόδοσης, αξιοπιστίας και υποστηριξιμότητας. Οι 

λειτουργικές απαιτήσεις αποτελούνται από τις απαιτήσεις του συστήματος, των 

υπαλλήλων, των τελικών δικαιούχων και γενικά των ενδιαφερόμενων. Οι 

απαιτήσεις χρήσης διασφαλίζουν την προσβασιμότητα, τη φιλικότητα προς το 

χρήστη και γενικότερα νομικά και αστικά δικαιώματα των πολιτών. Οι απαιτήσεις 

αξιοπιστίας καλύπτουν θέματα όπως ασφάλεια, διαφάνεια, ποιότητα και 

προτυποποίηση. Οι απαιτήσεις απόδοσης διασφαλίζουν την αποδοτικότητα, τη 

διαχειριστική χωρητικότητα, τη λειτουργικότητα, τη διαθεσιμότητα και το βαθμού 

υιοθέτησης του πληροφοριακού συστήματος. Τέλος οι απαιτήσεις 

υποστηριξιμότητας αφορούν κυρίως τον έλεγχο, τη συντήρηση, την 

επεκτασιμότητα, την ανοχή σφαλμάτων και την προσαρμοστικότητα.  
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5. Γενικό Πληροφοριακό Σύστημα Παροχής 

Υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση 

5.1. Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση και σχεδιασμός ενός πληροφοριακού 

συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Στις ενότητες που 

ακολουθούν παρουσιάζονται οι ενδιαφερόμενοι, τα διαγράμματα απαιτήσεων, οι 

περιγραφές και το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης, τα διαγράμματα 

δραστηριοτήτων, τα διαγράμματα ακολουθίας και τέλος το διάγραμμα καθορισμού 

τμημάτων.   

5.2. Ενδιαφερόμενοι 

Οι ενδιαφερόμενοι του γενικού πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών 

για τη Δημόσια Διοίκηση είναι οι: 

 Πολίτες, οι οποίοι αναζητούν πληροφορίες για μια υπηρεσία. 

 Δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι διαχειρίζονται τις πληροφορίες της 

υπηρεσίας. 

 Τεχνικοί (διαχειριστές), οι οποίοι διαχειρίζονται τους χρήστες και 

δημιουργούν νέες υπηρεσίες. 

5.3. Διαγράμματα Απαιτήσεων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήματος 

που όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο χωρίζονται σε λειτουργικές, χρήσης, 

αξιοπιστίας, απόδοσης και υποστηριξιμότητας.  

   

5.3.1. Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήματος αποτελούνται από τις 

απαιτήσεις των πολιτών, τις απαιτήσεις των δημόσιων υπαλλήλων και τις 

απαιτήσεις των τεχνικών (διαχειριστών). Οι απαιτήσεις των πολιτών είναι η 

αναζήτηση υπηρεσίας από την οποία προέρχονται η απαίτηση για λήψη 

πληροφοριών και η απαίτηση για εκτέλεση υπηρεσίας. Οι απαιτήσεις των δημόσιων 

υπαλλήλων είναι η διαχείριση πληροφοριών για υπηρεσία, η οποία περιέχει τις 

απαιτήσεις δημιουργία πληροφοριών, τη διαγραφή πληροφοριών και την 

ενημέρωση των πολιτών. Οι απαιτήσεις των τεχνικών (διαχειριστών) είναι η 

διαχείριση χρηστών και η δημιουργία υπηρεσίας. 
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Εικόνα 24: Διάγραμμα λειτουργικών απαιτήσεων πληροφοριακού 

συστήματος 
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5.3.2. Απαιτήσεις Χρήσης 

Οι απαιτήσεις χρήσης του πληροφοριακού συστήματος είναι: η προσβασιμότητα 

μέσω φυλλομετρητών ιστού που πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση για  

φιλικότητα με το χρήστη, η οποία περιέχει την απαίτηση για απλές και κατανοητές 

διεπαφές και την απαίτηση για εύκολη εύρεση πληροφοριών.   

 

 

Εικόνα 25: Διάγραμμα απαιτήσεων χρήσης πληροφοριακού συστήματος 

 

5.3.3. Απαιτήσεις Αξιοπιστίας 

Οι απαιτήσεις αξιοπιστίας του πληροφοριακού συστήματος είναι: η ασφάλεια από 

την οποία προέρχονται οι απαιτήσεις για κωδικό ασφαλείας και ανωνυμίας των 

πολιτών και η ποιότητα των υπηρεσιών από την οποία προέρχονται η απαίτηση για 

αντιστρεψιμότητα των διαδικασιών και η απαίτηση για διαλειτουργικότητα.   
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Εικόνα 26: Διάγραμμα απαιτήσεων αξιοπιστίας πληροφοριακού 

συστήματος 

 

5.3.4. Απαιτήσεις Απόδοσης 

Οι απαιτήσεις απόδοσης του πληροφοριακού συστήματος είναι: η αποδοτικότητα 

από την οποία προέρχονται η απαίτηση για διαθεσιμότητα τους συστήματος, ο 

χαμηλός χρόνος απόκρισης, η έγκαιρη παράδοση πληροφοριών και υπηρεσιών και 

η υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας. Η υψηλή διαχειριστική χωρητικότητα αποτελεί 

και αυτή μια απαίτηση απόδοσης του πληροφοριακού συστήματος. 
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Εικόνα 27: Διάγραμμα απαιτήσεων απόδοσης πληροφοριακού συστήματος 

 

5.3.5. Απαιτήσεις Υποστηριξιμότητας 

Οι απαιτήσεις υποστηριξιμότητας του πληροφοριακού συστήματος είναι η 

επεκτασιμότητα και η κάλυψη επεξεργαστών και μνήμης (back up). 

 

Εικόνα 28: Διάγραμμα απαιτήσεων υποστηριξιμότητας πληροφοριακού 

συστήματος 
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5.4. Περιγραφές και Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι περιγραφές (use case descriptions) και το 

διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (use case diagram) του πληροφοριακού 

συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Οι περιπτώσεις χρήσης 

δεν αποτελούν από μόνες τους απαιτήσεις, αλλά ρόλος τους είναι να βοηθούν στη 

λεπτομερέστερη περιγραφή των απαιτήσεων. Η σχέση μεταξύ μιας απαίτησης και 

μιας περίπτωσης χρήσης είναι ένα προς πολλά (1 , 1..*), δηλ μια απαίτηση 

αντιστοιχεί σε πολλές περιπτώσεις χρήσης. Στη συνέχεια ακολουθούν οι 

περιγραφές των περιπτώσεων χρήσης: 

 Όνομα: Αναζήτηση υπηρεσίας 

ID: 1 

Επίπεδο Σημαντικότητας: Υψηλό 

Κύριος Δράστης: Πολίτης 

Ενδιαφερόμενοι: Πολίτης, δημόσιος υπάλληλος, τεχνικός (διαχειριστής) 

Περιγραφή: Ο πολίτης αναζητά την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει.  

Έναρξη: Ο πολίτης επιθυμεί να αναζητήσει μια υπηρεσία. 

Κανονική Ροή Γεγονότων: 

1. Ο πολίτης αιτείται πρόσβαση στο σύστημα με την πληκτρολόγηση 

του ονόματος και του κωδικού χρήστη. 

2. Το σύστημα επιβεβαιώνει τον όνομα και τον κωδικό. 

3. Ο πολίτης εισέρχεται στο σύστημα. 

4. Ο πολίτης προσδιορίζει την υπηρεσία που επιθυμεί. 

5. Αναζητά γεγονότα, πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα για την 

υπηρεσία. 

Εναλλακτικές / Κατ’ εξαίρεση Ροές: Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν είναι 

καταχωρημένος χρήστης δεν του επιτρέπεται η πρόσβαση στο σύστημα. 

 

 Όνομα: Λήψη πληροφοριών 

ID: 2 

Επίπεδο Σημαντικότητας: Υψηλό 

Κύριος Δράστης: Πολίτης 

Ενδιαφερόμενοι: Πολίτης, δημόσιος υπάλληλος, τεχνικός (διαχειριστής) 

Περιγραφή: Ο πολίτης λαμβάνει πληροφορίες για την υπηρεσία που τον 

ενδιαφέρει.  

Έναρξη: Ο πολίτης βρίσκει την υπηρεσία και θέλει να μάθει περισσότερες 

πληροφορίες για αυτήν. 
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Κανονική Ροή Γεγονότων: 

1. Ο πολίτης προσδιορίζει την υπηρεσία που επιθυμεί. 

2. Λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία. 

 

 Όνομα: Εκτέλεση υπηρεσίας 

ID: 3 

Επίπεδο Σημαντικότητας: Υψηλό 

Κύριος Δράστης: Πολίτης 

Ενδιαφερόμενοι: Πολίτης, δημόσιος υπάλληλος, τεχνικός (διαχειριστής) 

Περιγραφή: Ο πολίτης εκτελεί την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει. 

Έναρξη: Ο πολίτης επιθυμεί να  εκτελέσει την υπηρεσία. 

Κανονική Ροή Γεγονότων: 

1. Ο πολίτης προσδιορίζει την υπηρεσία που επιθυμεί. 

2. Εκτελεί την υπηρεσία. 

3. Επιβεβαιώνεται η εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 

 Όνομα: Διαχείριση πληροφοριών για υπηρεσία 

ID: 4 

Επίπεδο Σημαντικότητας: Υψηλό 

Κύριος Δράστης: Δημόσιος υπάλληλος 

Ενδιαφερόμενοι: Πολίτης, δημόσιος υπάλληλος, τεχνικός (διαχειριστής)  

Περιγραφή: Ο δημόσιος υπάλληλος διαχειρίζεται πληροφορίες, στοιχεία, 

δεδομένα κ.τ.λ. που έχουν σχέση με την παροχή της υπηρεσίας. 

Έναρξη: Ο δημόσιος υπάλληλος επιθυμεί να διαχειριστεί τις πληροφορίες 

που παρέχει η υπηρεσία.  

Κανονική Ροή Γεγονότων: 

1. Ο δημόσιος υπάλληλος αιτείται πρόσβαση στο σύστημα με την 

πληκτρολόγηση του ονόματος και του κωδικού χρήστη. 

2. Το σύστημα επιβεβαιώνει το όνομα και τον κωδικό. 

3. Ο δημόσιος υπάλληλος εισέρχεται στο σύστημα. 

4. Διαχειρίζεται πληροφορίες, στοιχεία, δεδομένα που έχουν σχέση με 

την υπηρεσία. 

Εναλλακτικές / Κατ’ εξαίρεση Ροές: Σε περίπτωση που ο κωδικός και το 

όνομα χρήστη είναι λανθασμένα δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο σύστημα. 

 

 Όνομα: Δημιουργία πληροφοριών 

ID: 5 

Επίπεδο Σημαντικότητας: Υψηλό 
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Κύριος Δράστης: Δημόσιος υπάλληλος 

Ενδιαφερόμενοι: Πολίτης, δημόσιος υπάλληλος, τεχνικός (διαχειριστής) 

Περιγραφή: Ο δημόσιος υπάλληλος δημιουργεί νέες πληροφορίες για την 

υπηρεσία. 

Έναρξη: Ο δημόσιος υπάλληλος επιθυμεί να δημιουργήσει νέες 

πληροφορίες για την υπηρεσία.  

Κανονική Ροή Γεγονότων: 

1. Ο δημόσιος υπάλληλος προσδιορίζει την υπηρεσία στην οποία θέλει 

να προσθέσει πληροφορίες. 

2. Δημιουργεί νέες πληροφορίες για την υπηρεσία. 

 

 Όνομα: Διαγραφή πληροφοριών 

ID: 6 

Επίπεδο Σημαντικότητας: Υψηλό 

Κύριος Δράστης: Δημόσιος υπάλληλος 

Ενδιαφερόμενοι: Πολίτης, δημόσιος υπάλληλος, τεχνικός (διαχειριστής)  

Περιγραφή: Ο δημόσιος υπάλληλος διαγράφει πληροφορίες που δεν 

χρειάζονται πλέον. 

Έναρξη: Ο δημόσιος υπάλληλος επιθυμεί να διαγράψει πληροφορίες που 

αφορούν μια υπηρεσία. 

Κανονική Ροή Γεγονότων:  

1. Ο δημόσιος υπάλληλος προσδιορίζει την υπηρεσία στην οποία θέλει 

να διαγράψει πληροφορίες. 

2. Διαγράφει πληροφορίες από την υπηρεσία. 

Εναλλακτικές / Κατ’ εξαίρεση Ροές: Σε περίπτωση που κάποιες 

πληροφορίες, δεδομένα  είναι σημαντικά δεν δίνεται η δυνατότητα στο 

δημόσιο υπάλληλο να τα διαγράψει. 

 

 Όνομα: Ενημέρωση 

ID: 7 

Επίπεδο Σημαντικότητας: Υψηλό 

Κύριος Δράστης: Δημόσιος υπάλληλος 

Ενδιαφερόμενοι: Πολίτης, δημόσιος υπάλληλος, τεχνικός (διαχειριστής) 

Περιγραφή: Ο δημόσιος υπάλληλος ενημερώνει με νέες πληροφορίες, 

δεδομένα και στοιχεία τους πολίτες. 

Έναρξη: Ο δημόσιος υπάλληλος επιθυμεί να ενημερώσει με πληροφορίες 

τους πολίτες. 
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Κανονική Ροή Γεγονότων:  

1. Ο δημόσιος υπάλληλος προσδιορίζει τους πολίτες που θέλει να 

ενημερώσει. 

2. Ενημερώνει με πληροφορίες τους πολίτες. 

 

 Όνομα: Διαχείριση χρηστών 

ID: 8 

Επίπεδο Σημαντικότητας: Υψηλό 

Κύριος Δράστης: Τεχνικός (Διαχειριστής) 

Ενδιαφερόμενοι: Πολίτης, δημόσιος υπάλληλος, τεχνικός (διαχειριστής) 

Περιγραφή: Ο τεχνικός (διαχειριστής) διαχειρίζεται στοιχεία, δεδομένα και 

πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες της υπηρεσίας. 

Έναρξη: Ο τεχνικός (διαχειριστής) επιθυμεί να διαχειριστεί τους χρήστες 

της υπηρεσίας. 

Κανονική Ροή Γεγονότων: 

1. Ο τεχνικός (διαχειριστής) αιτείται πρόσβαση στο σύστημα με την 

πληκτρολόγηση του ονόματος και του κωδικού χρήστη. 

2. Το σύστημα επιβεβαιώνει τον όνομα και τον κωδικό. 

3. Ο τεχνικός (διαχειριστής) εισέρχεται στο σύστημα. 

4. Ενημερώνει τα στοιχεία του χρήστη με τυχόν αλλαγές. 

Εναλλακτικές / Κατ’ εξαίρεση Ροές:  

1. Η αλλαγή στα στοιχεία του χρήστη γίνεται κατόπιν επιθυμίας του 

ίδιου. 

2. Σε περίπτωση που ο κωδικός και το όνομα χρήστη είναι λανθασμένα 

δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο σύστημα. 

 

 Όνομα: Δημιουργία υπηρεσίας  

ID: 9 

Επίπεδο Σημαντικότητας: Υψηλό 

Κύριος Δράστης: Τεχνικός (Διαχειριστής) 

Ενδιαφερόμενοι: Πολίτης, δημόσιος υπάλληλος, τεχνικός (διαχειριστής) 

Περιγραφή: Ο τεχνικός (διαχειριστής) δημιουργεί μια νέα υπηρεσία. 

Έναρξη: Ο τεχνικός (διαχειριστής) επιθυμεί να δημιουργήσει μια νέα 

υπηρεσία. 

Κανονική Ροή Γεγονότων: 

1. Ο τεχνικός (διαχειριστής) αιτείται πρόσβαση στο σύστημα με την 

πληκτρολόγηση του ονόματος και του κωδικού χρήστη. 

2. Το σύστημα επιβεβαιώνει τον όνομα και τον κωδικό. 
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3. Ο τεχνικός (διαχειριστής) εισέρχεται στο σύστημα. 

4. Δημιουργεί μια νέα υπηρεσία. 

 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης. 

 

Εικόνα 29: Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης πληροφοριακού συστήματος 
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5.5. Διαγράμματα Δραστηριοτήτων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα διαγράμματα δραστηριοτήτων (activity 

diagrams) για τις περιπτώσεις χρήσης που αναλύθηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα. Τα διαγράμματα δραστηριοτήτων της ενότητας αυτής ακολουθούν τη ροή 

των γεγονότων των περιγραφών περιπτώσεων χρήσης. Στο πρώτο διάγραμμα 

δραστηριοτήτων παρουσιάζεται η περίπτωση χρήσης αναζήτηση υπηρεσίας. Στην 

αναζήτηση υπηρεσίας, όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα, οι 

ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν είναι ο πολίτης και ο τεχνικός διαχειριστής.    

 

 

Εικόνα 30: Διάγραμμα δραστηριοτήτων για την περίπτωση χρήσης 

αναζήτηση υπηρεσίας 
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Τα δύο επόμενα διαγράμματα δραστηριοτήτων παρουσιάζουν τις περιπτώσεις 

χρήσης λήψη πληροφοριών και εκτέλεση υπηρεσίας στις οποίες συμμετέχει μόνο ο 

πολίτης. 

 

Εικόνα 31: Διάγραμμα δραστηριοτήτων για την περίπτωση χρήσης λήψη 

πληροφοριών 

 

 

Εικόνα 32: Διάγραμμα δραστηριοτήτων για την περίπτωση χρήσης 

εκτέλεση υπηρεσίας 
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Στο διάγραμμα δραστηριοτήτων που ακολουθεί παρουσιάζεται η περίπτωση χρήσης 

διαχείριση πληροφοριών για υπηρεσία, όπου συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι 

δημόσιος υπάλληλος και τεχνικός (διαχειριστής). 

 

 

Εικόνα 33: Διάγραμμα δραστηριοτήτων για την περίπτωση χρήσης 

διαχείριση πληροφοριών για υπηρεσία 

 

Στο διάγραμμα δραστηριοτήτων που ακολουθεί παρουσιάζεται η περίπτωση χρήσης 

δημιουργία πληροφορίας, στην οποία συμμετέχει ο δημόσιος υπάλληλος 

 

 Εικόνα 34: Διάγραμμα δραστηριοτήτων για την περίπτωση χρήσης 

δημιουργία νέας πληροφορίας 
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Στα δύο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται τα διαγράμματα δραστηριοτήτων 

για τις περιπτώσεις χρήσης διαγραφή πληροφορίας και ενημέρωσης, στα οποία 

συμμετέχει ο δημόσιος υπάλληλος. 

 

Εικόνα 35: Διάγραμμα δραστηριοτήτων για την περίπτωση χρήσης 

διαγραφή πληροφορίας 

 

 

Εικόνα 36: Διάγραμμα δραστηριοτήτων για την περίπτωση χρήσης 

ενημέρωση 
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Τέλος στα δύο παρακάτω διαγράμματα δραστηριοτήτων παρουσιάζονται οι 

περιπτώσεις διαχείριση χρήστη και δημιουργία νέας υπηρεσίας που συμμετέχει 

μόνο ο τεχνικός (διαχειριστής). 

 

 

Εικόνα 37: Διάγραμμα δραστηριοτήτων για την περίπτωση χρήσης 

διαχείριση χρήστη 

 

 

Εικόνα 38: Διάγραμμα δραστηριοτήτων για την περίπτωση χρήσης 

δημιουργία νέας υπηρεσίας 
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5.6. Διαγράμματα Ακολουθίας 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα διαγράμματα ακολουθίας για τις περιπτώσεις 

χρήσης του πληροφοριακού συστήματος. Όπως και τα διαγράμματα 

δραστηριοτήτων, έτσι και τα διαγράμματα ακολουθίας βασίζονται στις ροές 

γεγονότων των περιγραφών περιπτώσεων χρήσης. Στις επόμενες σελίδες 

ακολουθούν τα διαγράμματα ακολουθίας για καθεμία περίπτωση χρήσης. 

 

 

Εικόνα 39: Διάγραμμα ακολουθίας για την περίπτωση χρήσης αναζήτηση 

υπηρεσίας 
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Εικόνα 40: Διάγραμμα ακολουθίας για την περίπτωση χρήσης λήψη 

πληροφοριών  

 

 

Εικόνα 41: Διάγραμμα ακολουθίας για την περίπτωση χρήσης εκτέλεση 

υπηρεσίας 
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Εικόνα 42: Διάγραμμα ακολουθίας για την περίπτωση χρήσης διαχείριση 

πληροφοριών για υπηρεσία 

 

 

Εικόνα 43: Διάγραμμα ακολουθίας για την περίπτωση χρήσης δημιουργία 

νέων πληροφοριών 
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Εικόνα 44: Διάγραμμα ακολουθίας για την περίπτωση χρήσης διαγραφή 

πληροφοριών 

 

 

Εικόνα 45: Διάγραμμα ακολουθίας για την περίπτωση χρήσης ενημέρωση 

υπηρεσίας 
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Εικόνα 46: Διάγραμμα ακολουθίας για την περίπτωση χρήσης διαχείριση 

χρηστών  

 

 

Εικόνα 47: Διάγραμμα ακολουθίας για την περίπτωση χρήσης δημιουργία 

υπηρεσίας 
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5.7. Διάγραμμα Καθορισμού Τμημάτων 

Το διάγραμμα καθορισμού τμημάτων του πληροφοριακού συστήματος αποτελείται 

από ένα κύριο block που είναι το πληροφοριακό σύστημα παροχής υπηρεσιών για 

τη Δημόσια Διοίκηση και τα block που αποτελούν μέρος του, τα οποία είναι η βάση 

δεδομένων των πολιτών, η βάση δεδομένων των δημοσίων υπαλλήλων, το 

σύστημα ασφάλειας, η διαχείριση χρηστών και η διεπαφή του χρήστη. Τα block 

αυτά ενώνονται με το κύριο block με σχέση composition, διότι αναπαριστούν το 

φυσικό μέρος της μεταξύ τους σχέσης. Το κύριο block που είναι το πληροφοριακό 

σύστημα παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση έχει λειτουργίες 

(operations) την αναζήτηση υπηρεσιών, τη διαχείριση πληροφοριών, τη 

δημιουργία υπηρεσιών και τη διαχείριση χρηστών. Τα χαρακτηριστικά (properties) 

του block είναι η υπηρεσία και η πληροφορία. Το block βάση δεδομένων πολιτών 

έχει λειτουργία την ανάκτηση δεδομένων και χαρακτηριστικά τα δεδομένα της 

υπηρεσίας και τα στοιχεία πολιτών. Το block βάση δεδομένων δημοσίων 

υπαλλήλων έχει λειτουργίες τη δημιουργία πληροφοριών, τη διαγραφή 

πληροφοριών και την ενημέρωση και χαρακτηριστικά την πληροφορία για 

υπηρεσίες. Το σύστημα ασφάλειας έχει λειτουργία την πρόσβαση χρηστών και 

χαρακτηριστικό τον κωδικό ασφαλείας που αποτελείται από το όνομα και τον 

κωδικό χρήστη. Η διαχείριση χρήστη έχει λειτουργίες την παρακολούθηση 

χρηστών, τον έλεγχο λειτουργιών και την εξουσιοδότηση αιτημάτων και 

χαρακτηριστικό το αίτημα. Εκτός από τα block, στο διάγραμμα υπάρχουν και οι 

δράστες που είναι ο πολίτης, ο δημόσιος υπάλληλος και ο τεχνικός (διαχειριστής). 

Οι δράστες ενώνονται με τα block που αλληλεπιδρούν με σχέση composition, διότι 

όπως και παραπάνω αποτελούν το φυσικό μέρος της μεταξύ τους σχέσης. Έτσι ο 

πολίτης ενώνεται με τη διεπαφή χρήστη για το λόγο ότι έχει πρόσβαση σε αυτήν. 

Ο δημόσιος υπάλληλος ενώνεται και αυτός με τη διεπαφή χρήστη, αλλά και με το 

block βάση δεδομένων δημοσίων υπαλλήλων διότι δημιουργεί, διαγράφει 

πληροφορίες και ενημερώνει τη βάση δεδομένων. Ο τεχνικός ενώνεται με το block 

σύστημα ασφάλειας και με το block διαχείριση χρηστών για το λόγο ότι είναι 

υπεύθυνος για τις λειτουργίες των δύο αυτών block. Στην εικόνα 47 παρουσιάζεται 

το διάγραμμα καθορισμού τμημάτων.   
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Εικόνα 48: Διάγραμμα καθορισμού τμημάτων 

5.8. Συμπεράσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο έγινε η ανάλυση και σχεδιασμός ενός γενικού πληροφοριακού 

συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Η ανάλυση και ο 

σχεδιασμός έγινε με τη βοήθεια διαγραμμάτων της γλώσσας μοντελοποίησης 

SysML. Αρχικά παρουσιάστηκαν οι ενδιαφερόμενοι του συστήματος που είναι οι 

πολίτες, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι τεχνικοί (διαχειριστές). Μέσω του 

διαγράμματος απαιτήσεων της SysML καθορίστηκαν οι λειτουργικές απαιτήσεις 

(απαιτήσεις πολιτών, απαιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων και απαιτήσεις τεχνικών 
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διαχειριστών) και οι μη λειτουργικές απαιτήσεις (απαιτήσεις χρήσης, αξιοπιστίας, 

απόδοσης και υποστηριξιμότητας) του πληροφοριακού συστήματος και η σχέση 

που έχουν μεταξύ τους. Οι περιγραφές περιπτώσεων χρήσης και το διάγραμμα 

περιπτώσεων χρήσης έδωσαν μια εικόνα του συστήματος όσον αφορά τους 

δράστες και τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει ο 

καθένας από αυτούς. Τα διαγράμματα δραστηριοτήτων και τα διαγράμματα 

ακολουθίας παρουσίασαν τα μεν πρώτα τις ενέργειες σε χρονική σειρά που 

μπορούν να κάνουν οι δράστες τους συστήματος και τα δεύτερα τη συμπεριφορά 

των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των δραστών. Τέλος με το διάγραμμα 

καθορισμού τμημάτων παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική του πληροφοριακού 

συστήματος.    
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6. Συμπεράσματα και Προτάσεις για Μελλοντική 

Έρευνα 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την ανάλυση και το σχεδιασμό πληροφοριακών 

συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Έπειτα από 

βιβλιογραφική έρευνα αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα μοντελοποίησης 

SysML ,αντί για τη UML, για την ανάλυση και σχεδιασμό του πληροφοριακού 

συστήματος παροχής υπηρεσιών. Οι βασικές διαφορές της SysML με τη UML, στις 

οποίες στηρίχθηκε η παρούσα εργασία είναι: η προσθήκη του διαγράμματος 

απαιτήσεων, η ονομασία των κλάσεων σε blocks και το αντίστοιχο διάγραμμα σε 

διάγραμμα καθορισμού τμημάτων αντί για διάγραμμα κλάσεων και η παράληψη 

στοιχείων της UML που δεν χρειάζονται στον τομέα του system engineering.  

Η SysML είναι μια ανεξάρτητη γλώσσα μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για 

πολύπλοκα συστήματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληροφοριακά συστήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λόγω της δυνατότητας της να μοντελοποιεί φυσικά 

και λογικά μέρη ενός πληροφοριακού συστήματος όπως είναι το software, 

hardware και το ανθρώπινο στοιχείο. Ακόμη βασικός λόγος που επιλέχθηκε η 

SysML είναι η δυνατότητα που παρέχει για μοντελοποίηση απαιτήσεων, στην οποία 

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη εργασία. Τέλος αξίζει να σημειωθεί το 

γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας που αφορά τα πληροφοριακά 

συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χρησιμοποιεί τη UML και όχι τη SysML για 

τη μοντελοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, κυρίως λόγω του ότι η 

SysML είναι μια σχετικά νέα γλώσσα μοντελοποίησης. Η έλλειψη αυτή της 

βιβλιογραφίας αποτέλεσε ένα κίνητρο για την παρούσα εργασία και έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στην επιλογή της SysML.  

Για την καλύτερη κατανόηση του τομέα των πληροφοριακών συστημάτων παροχής 

υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση επιλέχθηκαν και μελετήθηκαν δέκα 

πληροφοριακά συστήματα παροχής υπηρεσιών. Τα πληροφοριακά συστήματα που 

μελετήθηκαν είναι: ένα πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης πολιτών για την 

αναζήτηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το Rural-eGov, το Pe-Gov, 

ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εγγράφων, το OPEN System, το cPortfolio 

Project, το πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών 

της υπαίθρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας, τα TAXIS/TAXISNET, το 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ και το Access-eGov. Καθένα από 

τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα προσφέρει διαφορετικές δυνατότητες 

στους χρήστες του και υποστηρίζει διαφορετικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα το 

πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης πολιτών για την αναζήτηση υπηρεσιών 
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ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν 

πρόσβαση σε ετερογενής πηγές πληροφοριών, το Rural-eGov είναι ένα 

πληροφοριακό σύστημα για τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, το Pe-Gov έχει 

ως στόχο την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους πολίτες, το 

πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εγγράφων βοηθά τους δημόσιους υπαλλήλους 

και τους πολίτες στη γρήγορη και ολοκληρωμένη χρήση της νομοθεσίας, το OPEN 

System γνωστοποιεί στους πολίτες διάφορες διοικητικές διαδικασίες σε τομείς 

όπως κατασκευές, υγεία, δημόσιος σχεδιασμός κ.τ.λ., δίνοντας τους τη 

δυνατότητα του ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και κάθε σταδίου των διοικητικών 

διαδικασιών, το cPortfolio Project επιτρέπει στους πολίτες να διαχειρίζονται 

προσωπικά έγγραφα και δεδομένα, το πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση των πολιτών της υπαίθρου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας 

παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών σε τομείς όπως η γεωργία, η 

κτηνοτροφία, ο αγροτουρισμός, η αγορά και η πώληση προϊόντων και  οι 

επιχειρήσεις – φορείς, τα TAXIS/TAXISNET αποτελούν πληροφοριακά συστήματα 

διαχείρισης φορολογικών θεμάτων, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του 

ΙΚΑ παρέχει σε 24ωρη βάση ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν την ασφάλιση, 

το Access-eGov παρέχει υπηρεσίες σχετικές με γεγονότα ζωής (life events) όπως 

π.χ. είναι ο γάμος. Όλα τα πληροφοριακά συστήματα απαιτούν εγγραφή χρήστη 

για τη χρησιμοποίηση τους, η πλειοψηφία χρησιμοποιεί προσανατολισμένη στην 

υπηρεσία αρχιτεκτονική, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την υποστήριξη εξεύρεσης πληροφοριών και όλα 

εκτός από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εγγράφων υποστηρίζουν 

υπηρεσίες ασφάλειας. Έπειτα από τη μελέτη ακολουθεί σύγκριση μεταξύ των 

πληροφοριακών συστημάτων με βάση τους δράστες τους, την αρχιτεκτονική τους, 

τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών, τη δυνατότητα εκτέλεσης υπηρεσιών, 

την υποστήριξη γεγονότων ζωής, τον τύπο εγγράφων που υποστηρίζουν, την 

υποβολή αιτημάτων-ερωτήσεων, την υποστήριξη προφίλ χρηστών και την 

υποστήριξη υπηρεσιών ασφαλείας. Μέσα από τη μελέτη και σύγκριση των 

πληροφοριακών συστημάτων αλλά και γενικότερα της βιβλιογραφίας προέκυψαν 

συμπεράσματα κυρίως για τις φάσεις της ανάλυσης και του σχεδιασμού τους. Από 

τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν οι ενδιαφερόμενοι και οι γενικές απαιτήσεις 

των πληροφοριακών συστημάτων παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση.  

Οι ενδιαφερόμενοι των πληροφοριακών συστημάτων είναι οι τελικοί δικαιούχοι 

των υπηρεσιών, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας, οι δημόσιοι φορείς που εμπλέκονται 

στην παροχή υπηρεσιών και οι ιδιωτικοί φορείς που εμπλέκονται στην παροχή 

υπηρεσιών. Οι γενικές απαιτήσεις αφορούν όλα τα πληροφοριακά συστήματα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κυρίως όμως τον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Οι 
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απαιτήσεις ομαδοποιούνται σε λειτουργικές, χρήσης, αξιοπιστίας, απόδοσης και 

υποστηριξιμότητας. Ενδεικτικά οι λειτουργικές απαιτήσεις αποτελούνται από τις 

απαιτήσεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας, τις απαιτήσεις γενικά των 

ενδιαφερομένων, τις απαιτήσεις των τελικών δικαιούχων και τις άλλες απαιτήσεις. 

Οι απαιτήσεις χρήσης αποτελούνται από τρεις κύριες απαιτήσεις: on-line 

υπηρεσίες, φιλικότητα με το χρήστη και υποστήριξη πολιτισμικών και νομικών 

δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων. Οι απαιτήσεις αξιοπιστίας αποτελούνται και 

αυτές από τρεις κύριες απαιτήσεις: την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την ποιότητα. 

Οι απαιτήσεις απόδοσης αποτελούνται από την αποδοτικότητα, την υψηλή 

διαχειριστική χωρητικότητα και τον υψηλό βαθμό υιοθέτησης. Οι απαιτήσεις 

υποστηριξιμότητας αποτελούνται από τον έλεγχο, την επεκτασιμότητα και την 

ανοχή σφαλμάτων.      

Τα διαγράμματα απαιτήσεων της SysML που παρουσιάστηκαν έδωσαν τη 

δυνατότητα να γίνουν κατανοητές και να καθοριστούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι 

απαιτήσεις και οι σχέσεις που έχουν μεταξύ τους.    

Με βάση κάποιες από τις γενικές απαιτήσεις έγινε η ανάλυση και ο σχεδιασμός του 

πληροφοριακού συστήματος παροχής υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση. Βασικός  

στόχος ήταν η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου συστήματος που πέρα από  τη 

μοντελοποίηση απαιτήσεων θα παρουσίαζε διαγράμματα συμπεριφοράς και 

διαγράμματα δομής, έτσι ώστε να δίνει μια πιο πλήρη εικόνα στον αναγνώστη. Οι 

δράστες του πληροφοριακού συστήματος είναι ο πολίτης, ο δημόσιος υπάλληλος 

και ο τεχνικός (διαχειριστής). Οι περιπτώσεις χρήσης (use cases) είναι: η 

αναζήτηση υπηρεσίας από την οποία προέρχονται η απαίτηση για λήψη 

πληροφοριών και η απαίτηση για εκτέλεση υπηρεσίας (πολίτης), η διαχείριση 

πληροφοριών για υπηρεσία, η οποία περιέχει τις απαιτήσεις δημιουργία 

πληροφοριών, τη διαγραφή πληροφοριών και την ενημέρωση των πολιτών 

(δημόσιος υπάλληλος), η διαχείριση χρηστών και η δημιουργία υπηρεσίας 

(τεχνικός). Τα διαγράμματα συμπεριφοράς που παρουσιάστηκαν είναι τα 

διαγράμματα δραστηριοτήτων και τα διαγράμματα ακολουθίας. Κάθε ένα από αυτά 

τα διαγράμματα αντιστοιχεί σε μια περίπτωση χρήσης και απεικονίζουν τη ροή των 

γεγονότων. Από τα διαγράμματα δομής παρουσιάστηκε το διάγραμμα καθορισμού 

τμημάτων, που ουσιαστικά αποτελεί το μόνο στοιχείο του σχεδιασμού του 

πληροφοριακού συστήματος. Το διάγραμμα καθορισμού τμημάτων απεικονίζει την 

αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος. 

Τα συμπεράσματα από όλη τη διαδικασία της εργασίας είναι ότι τα πληροφοριακά 

συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα συστήματα και 

για αυτό το λόγο είναι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα μοντελοποίησης 

SysML. Μέσα από τη SysML και συγκεκριμένα από τα διαγράμματα απαιτήσεων, 
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δίνεται η δυνατότητα για όσον το δυνατόν καλύτερο καθορισμό και μοντελοποίηση 

των απαιτήσεων των πληροφοριακών συστημάτων με αποτέλεσμα να 

ελαχιστοποιούνται τα λάθη και οι παραλείψεις σε όλη τη μετέπειτα διαδικασία. 

Όσον αφορά τις απαιτήσεις του τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκύπτει 

ότι συλλέγονται με ασαφή τρόπο, λόγω της μη αναφοράς σε τεχνικών και τρόπων 

συλλογής τους στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας.  

Οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα της συγκεκριμένης εργασίας είναι:  

 Η χρησιμοποίηση όλων των γενικών απαιτήσεων (λειτουργικών, χρήσης, 

αξιοπιστίας, απόδοσης και υποστηριξιμότητας) που παρουσιάζονται στο 

κεφάλαιο 4 για την ανάλυση και σχεδιασμό ενός πιο ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος και όχι ένα μέρος αυτών όπως έγινε στην 

παρούσα εργασία. 

 Εκτός από την ανάλυση και το σχεδιασμό, θα πρέπει να υπάρχει και η φάση 

της υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος. Στη φάση της υλοποίησης 

θα πρέπει να κατασκευαστεί, να γίνει έλεγχος και να τεκμηριωθεί το 

πληροφοριακό σύστημα. 

 Να δημιουργηθούν πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις, με βάση τις γενικές 

απαιτήσεις, που θα αφορούν ξεχωριστά κάθε κατηγορία των 

πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  
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