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1. Δηζαγσγή 

1.1. Πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο  

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ δεκνζία δηνίθεζε ρσξίδεηαη ζε δχν δηαδνρηθέο θάζεηο. 

Σελ πιεξνθνξηαθή θαη ηελ εθηειεζηηθή θάζε. Ζ πξψηε θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

πξνζπάζεηα ηνπ πνιίηε λα εληνπίζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο 

πνπ ζέιεη ή ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη. Ζ δεχηεξε θάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ πνιίηε λα εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο ψζηε λα ιάβεη ην απνηέιεζκα ηνπο.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πξψηε θάζε θαη 

ην πψο νη πιεξνθνξίεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο δεκνζίαο δηνίθεζεο κπνξνχλ λα 

δηαθηλνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. ήκεξα, πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηξφπσλ 

ελεκέξσζεο (ηειεθσληθή επηθνηλσλία, θπζηθή παξνπζία ζηελ ππεξεζία), ν 

ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ είλαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, έρνπλ αλαπηπρζεί 

δηάθνξα portals κε βαζηθφ ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ. Σν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηνχο ηνπο 

δηθηπαθνχο ηφπνπο είλαη φηη παξφιν πνπ ν πνιίηεο κπνξεί λα εληνπίζεη ηελ ππεξεζία 

πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, νη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη γηα απηήλ δελ είλαη 

πξνζσπνπνηεκέλεο, ζχκθσλα κε ην πξνθίι ηνπ, θαη επνκέλσο κπνξεί λα ππάξμεη 

ζχγρπζε απφ ηελ κεξηά ηνπ. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνλ 

πνιίηε, θαζψο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δαπαλήζεη ρξφλν θαη νξηζκέλεο θνξέο ρξήκα γηα 

λα ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε κίαο ππεξεζίαο. 

Παξάιιεια, ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ζεκαηνδνηεί ηελ κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ portals, θαζψο δελ εμππεξεηνχλ κε επάξθεηα ηνλ βαζηθφ ηνπο ζηφρν, πνπ είλαη ε 

πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ. Καη‟ επέθηαζε κεηψλεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο.    

Ο θχξηνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ ηίζεηαη είλαη πσο κπνξεί ν πνιίηεο λα ιακβάλεη 

πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ρσξίο ηνλ «ζφξπβν» ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δελ 

εθάπηνληαη ζηελ δηθή ηνπ. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη απηφλ 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη πξνηείλεη ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζηαδίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ησλ 

πνιηηψλ. Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε κίαο πηινηηθήο εθαξκνγήο πινπνηείηαη 

θαη αμηνινγείηαη ην πξνηεηλφκελν κνληέιν.   
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1.2. ηόρνη ηεο κειέηεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη δχν βαζηθνχο ζηφρνπο:  

1. Σελ κνληεινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζηαδίνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο γηα 

κία δεκφζηα ππεξεζία. Με ηνλ φξν πξνζσπνπνηεκέλε λνείηαη ε ζπγθέληξσζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ κφλν ηελ πεξίπησζε πνπ αλήθεη ν πνιίηεο.     

2. Σελ αλάπηπμε κίαο πηινηηθήο εθαξκνγήο πνπ ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

θνξέα ηεο δεκνζίαο ππεξεζίαο λα κνληεινπνηεί ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ην 

παξαπάλσ κνληέιν. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θνξέα ηεο 

ππεξεζίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πνιίηε. 

a. Να είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε θαη λα ηνλ πξνζηαηεχεη απφ ηπρφλ ιάζε 

ή παξαιήςεηο. 

b. Ο θνξέαο λα έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ θάπνηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο, πνπ 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, φζν θαη κε ην ζχλνιν 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη. 

c. Ο πνιίηεο λα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία 

ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ.  

Δύξνο κειέηεο 

πσο έρεη πξναλαθεξζεί ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε ρσξίδεηαη 

ζε δχν θάζεηο. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή πξαγκαηεχεηαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο θάζεο κέζσ ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο. Οη ελέξγεηεο πνπ 

γίλνληαη θαηά ηελ εθηειεζηηθή θάζε θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ λφκσλ θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ δηαθαηέρνπλ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, δελ απνηεινχλ θνκκάηη ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

1.3. Πεξηερόκελα ηεο κειέηεο  

Ξεθηλψληαο, ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην αληηθείκελν κε ην νπνίν 

αζρνιείηαη απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζέηνληαη νη ζηφρνη ηεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ηελ παξνρή 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη αλαιχνληαη ηα ππάξρνληα κνληέια απφ ηελ ζθνπηά ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζηαδίνπ. Δπίζεο, κειεηάηαη ην θφζηνο θαη ηα πξνβιήκαηα ζηε 
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πιεξνθφξεζε γηα ηελ παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σέινο, γίλεηαη αλάιπζε ησλ 

ππαξρφλησλ εθαξκνγψλ, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, 

απνζθνπψληαο ζηελ κειέηε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο 

ην θεθάιαην ηξία παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη ν ηξφπνο αλαδήηεζεο 

ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηεο πιεξνθνξηαθήο θάζεο 

θαη ηα βήκαηα θαηαζθεπήο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ην κνληέιν ηεο ρξήζεο ησλ δηαιφγσλ γηα 

ηελ πιεξνθνξηαθή θάζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη 

θαηαλνεηφ πσο ηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία (ζεσξία γξάθσλ, ζεκεηνινγία BPMN 

θ.α.) ζπλέβαιιαλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ. ηελ ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ε 

κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ. Σέινο, πινπνηείηαη ν 

δηάινγνο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο «έθδνζε δηαβαηήξηνπ».  

ηφρνο ηνπ πέκπηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηεο αλάπηπμεο ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο. ε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεληαη νη ξφινη ηνπ ζπζηήκαηνο θαη νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ απηνί εθηεινχλ. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε δνκή ησλ ζπζηεκάησλ 

πνπ αλαπηχρζεθαλ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απαξηζκνχληαη νη ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

 ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζηε πηινηηθή εθαξκνγή. 

Σν θεθάιαην επηά αθνξά ηελ πινπνίεζε πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. Απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνθχπηνπλ νη αδπλακίεο ηνπ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ αλακφξθσζή ηνπ. 

Σέινο, ζην φγδνν θεθάιαην δίλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

κνληεινπνίεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο θάζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο 

θαη γίλνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθήο αλάπηπμε. 
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2. Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

2.1. Δηζαγσγή 

ε απηφ ην θεθάιαην κειεηάηαη ε πιεξνθνξηαθή θάζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Αξρηθά αλαιχεηαη ην κνληέιν ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(ΔΑΓ) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Ζ δνκή ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ε ηερληθή ηνπ 

δηαιφγνπ είλαη ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεπφκαζηε ζηελ ζπλέρεηα.  

Σν θφζηνο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζηαδίνπ είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ επίζεο 

κειεηνχληαη. ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απαληψληαη ζηηο 

δηθηπαθέο πχιεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Σα πξνβιήκαηα απηά δηαπηζηψλνληαη 

θαη ζηελ κειέηε ηεο ππεξεζίαο «έθδνζεο δηαβαηεξίνπ». Σέινο, γίλεηαη κία 

αλαζθφπεζε εθαξκνγψλ, ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε, πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

2.2. Δπηρεηξεζηαθή Αξρηηεθηνληθή Γηαθπβέξλεζεο (ΔΑΓ) 

Ζ ΔΑΓ είλαη έλα πιαίζην γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πεδίνπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

(Πεξηζηέξαο, 2006). Σν πιαίζην απηφ αλαπηχρζεθε ζαλ κία «matrix» δνκή. ηελ 

θάζεηε δηάζηαζή ηνπ εληνπίδνληαη νη θχξηεο δηαδηθαζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, νη 

νπνίεο είλαη ε «δηακφξθσζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο» θαη ε «παξνρή ππεξεζηψλ», 

ελψ ζηελ νξηδφληηα ππάξρεη ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «δηαδηθαζία» θαη 

«αληηθεηκέλσλ». Με βάζε ην πιαίζην απηφ έρνπλ νξηζηεί ηα παξαθάησ κνληέια, ηα 

νπνία είλαη ηερλνινγηθά νπδέηεξα: 

 πλνιηθά Μνληέια 

o Σν κνληέιν Αληηθεηκέλσλ γηα ην πλνιηθφ χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο. 

o Σν κνληέιν Γηαδηθαζηψλ γηα ην πλνιηθφ χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο. 

 Μνληέια πεξηνρψλ 

o Σν κνληέιν Αληηθεηκέλσλ γηα ηε Γηακφξθσζε Γεκφζηαο Πνιηηηθήο. 

o Σν κνληέιν Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ. 

o Σν κνληέιν Γηαδηθαζηψλ γηα ηε Γηακφξθσζε Γεκφζηαο Πνιηηηθήο. 

o Σν κνληέιν Γηαδηθαζηψλ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ. 
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Δηθφλα 1: Πιαίζην ηεο ΔΑΓ 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ην κνληέιν Αληηθεηκέλσλ θαη ην κνληέιν ησλ 

Γηαδηθαζηψλ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ εθφζνλ είλαη απηφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

2.2.1. Μνληέιν Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ 

Σν κνληέιν Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ απφ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε 

παξέρεη κία ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο ηεο παξνρήο κηαο 

ππεξεζίαο. Σν κνληέιν απηφ είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν ζε έλα κεγάιν θάζκα 

πεξηπηψζεσλ ζηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ (Vitvar et al., 2010, Peristeras and 

Tarambanis, 2004). ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν. 

 

Γηάγξακκα 1: Μνληέιν Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Παξνρή Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ 

χκθσλα κε ην κνληέιν, ε θάζε Κνηλωληθή Οληόηεηα δέρεηαη θάπνηα Δεκόζηα 

Υπεξεζία, ε νπνία παξέρεηαη απφ ηνλ Πάξνρν ηεο Υπεξεζίαο, πνπ είλαη έλαο Δεκόζηνο 
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Φνξέαο. Γεληθά, έλαο Δεκόζηνο Φνξέαο κπνξεί λα έρεη έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ 

ξφινπο: 

 Πάξνρνο Υπεξεζίαο. 

 Πάξνρνο Απνδεηθηηθώλ. Δίλαη ν θνξέαο ν νπνίνο παξέρεη ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξνο ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ απηή λα 

εθηειεζηεί. 

 Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 

 Απνδέθηεο Σπλεπεηώλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

Ζ θάζε ππεξεζία εθηειείηαη ζχκθσλα κε έλαλ Νόκν, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, ε θάζε ππεξεζία απαηηεί Εηζόδνπο  

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ππεξεζίαο παξάγνληαη ηα Απνηειέζκαηα. 

ην φξν ηνπ Νόκνπ πεξηέρνληαη εθηφο απφ ηνπο λφκνπο θαη ηα λνκνζεηηθά 

δηαηάγκαηα, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θ.α., πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο πνιηηηθέο νληφηεηεο. Δπνκέλσο, νη λφκνη παξέρνπλ ηελ εθηειεζηηθή ινγηθή ηεο 

ππεξεζίαο, νξίδνληαο ηηο Πξνϋπνζέζεηο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο.  

Με ηνλ φξν Είζνδν ελλνείηαη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη είηε 

γηα ηελ εθθίλεζε, είηε θαηά ηελ δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο επηθπξψλνπλ ηηο Πξνϋπνζέζεηο εθθίλεζεο ηεο ππεξεζίαο. Ο Φνξέαο 

Απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ είλαη ην ηκήκα ηεο Εηζόδνπ πνπ πεξηέρεη Απνδεηθηηθά Σηνηρεία, 

ηα νπνία απνηεινχλ ηελ πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα ιάβεη ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα επηθπξψζεη ηηο ινγηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο ππεξεζίαο. Ζ ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ θνξέα θαη ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη πνιιά πξνο πνιιά, ην νπνίν ζεκαίλεη 

φηη έλαο θνξέαο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα πεξηέρεη πνιιά απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία θαη αληίζηξνθα. Κάζε άιιε Πιεξνθνξία ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

νπνηνλδήπνηε ζθνπφ πέξαλ ηεο επηθχξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ εθθίλεζεο ηεο 

ππεξεζίαο κνληεινπνηείηαη ζαλ άιιε είζνδνο. Σα απνδεηθηηθά ζηνηρεία έρνπλ έλα 

Σθνπό, πεξηγξάθνληαο ηνπο ιφγνπο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζην 

Απνδεηθηηθό Σηνηρείν.  

Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο νδεγεί ζε Απνηειέζκαηα. ην κνληέιν νξίδνληαη νη 

αθφινπζνη ηχπνη απνηειεζκάησλ: 



 7 

 Σν Έγγξαθν Εμόδνπ αθνξά ηελ απφθηεζε πιεξνθνξίαο απφ ηνλ ηειηθφ 

απνδέθηε ζρεηηθήο κε ην απνηέιεζκα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. (π.ρ. 

Πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο). 

 Ζ Επίδξαζε αθνξά ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα, ε πξαγκαηηθή άδεηα, πηζηνπνίεζε, 

απαγφξεπζε ή ηηκσξία ε νπνία απνλέκεηαη ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε. 

 Ζ Σπλέπεηα αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε ην απνηέιεζκα 

εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ζε άιινπο θνξείο. Ζ Σπλέπεηα κπνξεί είηε εζσηεξηθή 

(π.ρ. ελεκέξσζε εζσηεξηθνχ ηκήκαηνο), είηε εμσηεξηθή (π.ρ. ελεκέξσζε 

ηξίηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ). 

ην παξφλ κνληέιν, νη ππεξεζίεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε Πεδία. Κάζε Πεδίν 

δηαρσξίδεηαη ζε Υπνπεδία (Council, 1999). 

Σέινο, ε Δεκόζηα Υπεξεζία έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 ην Δηνηθεηηθό Επίπεδν πνπ αλαπαξηζηά ην επίπεδν ζην νπνίν πξνζθέξεηαη ε 

ππεξεζία (π.ρ. δεκνηηθφ, λνκαξρηαθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ). 

 ηνλ Τύπν Απνηειέζκαηνο πνπ αλαπαξηζηά ηνλ ηχπν ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

ππεξεζίαο (π.ρ. πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θ.α.). 

Ζ ΔΑΓ θαη ην κνληέιν ησλ Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη επεθηαζεί ζην έξγν EU-PUBLIC.COM IST FP5, ζην SematicGov 

θαη ζην OneStopGov IST FP6. Μία πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ κε ηελ ρξήζε 

ησλ νληνινγηψλ είλαη ην GEA PA Service Ontology. ην δηάγξακκα 2 βιέπνπκε ηελ 

νληνινγία απηή κε ηελ ρξήζε ηεο OWL. 
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Γηάγξακκα 2: GEA PA Service Ontology 

2.2.2. Μνληέιν Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ 

Σν κνληέιν Γηαδηθαζηψλ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ ρσξίδεηαη ζε 2 δηαθξηηέο 

θάζεηο, ηελ πιεξνθνξηαθή θαη ηελ εθηειεζηηθή θάζε. Ζ πιεξνθνξηαθή θάζε είλαη ην 

πιεξνθνξηαθφ θνκκάηη ηεο ζπδήηεζεο κεηαμχ ηνπ πνιίηε θαη ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

ε απηφ ην ζηάδην ν πνιίηεο ζέηεη ηηο εξσηήζεηο Γηαηί, Τί, Πνίνο, Πνύ, Πόηε, Πώο γηα 

κία ππεξεζία. ηαλ απαληεζνχλ απηά ηα εξσηήκαηα, ηφηε ζεσξείηαη φηη ην ζηάδην ηεο 

πιεξνθνξηαθήο θάζεο έρεη νινθιεξσζεί θαη ν πνιίηεο κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ 

εθηειεζηηθή θάζε.  

πγθεθξηκέλα, ε πιεξνθνξηαθή θάζε απνηειείηαη απφ ηξεηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο. 

1. Αληηζηνίρηζε αλαγθψλ-ππεξεζηψλ. 

2. Δχξεζε ππεξεζηψλ. 

3. Πεξηήγεζε ππεξεζηψλ. 

Ζ πξψηε ιεηηνπξγία αλαθέξεηαη ζηηο αλάγθεο πνπ αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηεζνχλ 

απφ ηελ ππεξεζία θαη απνηεινχλ απάληεζε ζηελ εξψηεζε Γηαηί. Απηφ ην εξψηεκα 

είλαη θαη ην πξψην πνπ ηίζεηαη, θαζψο ν πνιίηεο γλσξίδεη ηη αλάγθεο έρεη, φκσο δελ 

γλσξίδεη πνηεο ππεξεζίεο ηηο θαιχπηνπλ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα πξνβεί ζηελ αλαδήηεζε 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ.  

Ακέζσο κεηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα απαληεζνχλ νη εξσηήζεηο 

Πνίνο, Πνύ θαη Τί. Απηέο νη εξσηήζεηο εκπεξηέρνληαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εχξεζεο 
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ππεξεζηψλ. Αξρηθά, γίλεηαη ηαπηνπνίεζε ηνπ θνξέα πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία (Πνίνο) 

θαζψο θαη ε ηνπνζεζία ηνπ (θπζηθή ή δηθηπαθή) (Πνπ). ηελ ζπλέρεηα, ε πεξηγξαθή 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ππεξεζίαο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα ειέγμεη ηελ 

νξζφηεηα ηεο αληηζηνίρηζεο αλαγθψλ - ππεξεζηψλ πνπ πξνεγήζεθε. Ζ πεξηγξαθή απηή 

απαληά ζηελ εξψηεζε Τη. 

Δθφζνλ ν πνιίηεο επηζπκεί λα πξνρσξήζεη κε ηελ ππεξεζία, ρξεηάδεηαη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηήλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε πξνρσξά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο πεξηήγεζεο ππεξεζηψλ. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηεο ππεξεζίαο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο εξσηήζεηο Πωο θαη Πόηε. Κάζε 

πνιίηεο κπνξεί λα αλήθεη ζηελ βαζηθή πεξίπησζε είηε ζε κία ππνπεξίπησζε ηεο 

ππεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε «έθδνζε δηαβαηεξίνπ γηα αλήιηθν» είλαη ππνπεξίπησζε 

ηεο ππεξεζίαο «έθδνζε δηαβαηεξίνπ». Γηα θάζε ππνπεξίπησζε κπνξεί λα ππάξμεη 

δηαθνξνπνίεζε ζηα δηθαηνινγεηηθά ή θαη ζην θφζηνο ή θαη ζηνπο ρξνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο. ηελ ιεηηνπξγία ηεο πεξηήγεζεο ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάιιειεο έθδνζεο ηεο ππεξεζίαο θαη επνκέλσο φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ θφζηνο πνπ απηή απαηηεί.  

ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο πιεξνθνξηαθήο 

θάζεο θαζψο θαη πνηα εξσηήκαηα απαληψληαη ζε θάζε κία. Ο ρξσκαηηζκφο ππνδειψλεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ πνιίηε γηα ηελ ππεξεζία. Δθφζνλ ν πνιίηεο νινθιεξψζεη κία 

ιεηηνπξγία πιεξνθφξεζεο θαη πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε, ζεκαίλεη φηη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ γηα ηελ ππεξεζία απμάλεηαη θαη καδί απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα πεξάζεη ζηελ 

εθηειεζηηθή θάζε.  

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3: Μνληέιν Γηαδηθαζηψλ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ 

Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εθηειεζηηθήο θάζεο είλαη εθηφο ησλ ζηφρσλ ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

Πιεξνθνξηαθή θάζε 

Αληηζηνίρηζε 

αλαγθψλ-ππεξεζηψλ 

 

Γηαηί; 

 

Δχξεζε      

Τπεξεζηψλ 

 

 

Πνίνο; Πνπ; Ση; 

 

Πεξηήγεζε 

ππεξεζηψλ 

 

Πψο; Πφηε; 

 

Δθηειεζηηθή 

θάζε 
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2.3. Γνκή δεκνζίσλ ππεξεζηώλ 

Οη Πεξηζηέξαο, Σαξακπάλεο θαη Vitvar κεηά ηελ αλάιπζε ηνπ πεδίνπ ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ κφιηο πεξηγξάθεθε, ζπκπεξαίλνπλ φηη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο 

έρνπλ κία δελδξηθή κνξθή, ε νπνία εθθξάδεηαη κέζα απφ ηνλ ηξφπν πνπ νη 

δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο κίαο δεκφζηαο ππεξεζίαο είλαη νξγαλσκέλεο. Με άιια ιφγηα, ν 

ηξφπνο κε ην νπνίν κηα δεκφζηα ππεξεζία δηαζπάηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο. 

Έηζη, ζηνλ αξρηθφ θφκβν ζπλαληάκε ηνλ γεληθφ ηχπν ηεο ππεξεζίαο θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο θφκβνπο παηδηά ζπλαληάκε δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηεο γεληθήο ππεξεζίαο. 

Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ γεληθή πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο «έθδνζεο δηαβαηεξίνπ», 

ππάξρνπλ νη δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηεο ππεξεζίαο, φπσο «έθδνζε δηαβαηεξίνπ γηα 

αλήιηθν» ή «αλαλέσζε δηαβαηεξίνπ» θι.. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε απηήο ηεο δελδξηθήο 

δνκήο έρεη αλαπηπρζεί κία νληνινγία πνπ νλνκάδεηαη Goal Tree Ontology. Βαζηθφο ηεο 

ζηφρνο είλαη ε κνληεινπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ κίαο ππεξεζίαο κε ηελ ρξήζε 

ησλ WSMO Goals. 

 

Γηάγξακκα 4: Goal Tree Ontology 

2.4. Ο ξόινο ησλ δηαιόγσλ ζηελ παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηώλ  

Οη δηάινγνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο σο κία κέζνδνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

θαηάιιειεο έθδνζεο κηαο ππεξεζίαο, ε νπνία εμππεξεηεί ην πξνθίι ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ. Έξγα φπσο ην OneStopGov θαη ην Rural Inclusion έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ ηερληθή. Οπζηαζηηθά, ν δηάινγνο απνηειείηαη απφ δεπγάξηα 

πξνθαζνξηζκέλσλ εξσην-απαληήζεσλ. Έηζη, θάζε θνξά ηίζεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

κία εξψηεζε κε πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο θαη κέζα απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλεη ν 

ελδηαθεξφκελνο εληνπίδεηαη ε έθδνζε ηεο ππεξεζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξνθίι ηνπ 

πνιίηε. χκθσλα κε ηελ δνκή ησλ ππεξεζηψλ ζα ιέγακε φηη θάζε δηάινγνο αληηζηνηρεί 

θαη ζε κία δηαθνξεηηθή δηαδξνκή ηεο δελδξνεηδνχο κνξθήο ηεο ππεξεζίαο.  
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ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε νληνινγία Service Tree Ontology, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πιαίζην ην έξγνπ  Rural –Inclusion γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

δηαιφγνπ. Ζ νληνινγία έρεη ηεο αξρέο ηεο Goal Tree Ontology. 

 

Γηάγξακκα 5: Service Tree Ontology 

Ζ θιάζε Node (Κφκβνο) αληηπξνζσπεχεη δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ 

δηαιφγνπ. Ζ θιάζε Node έρεη ηηο παξαθάησ ηδηφηεηεο: 

 hasDescription. Δίλαη ε πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δηαιφγνπ. 

 hasEvidencePlaceholder. Αλαθέξεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηεο ππεξεζίαο, π.ρ. πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο. Έλαο 

θφκβνο κπνξεί λα έρεη θαλέλα, έλα ή πεξηζζφηεξα δηθαηνινγεηηθά.   

 containsPieceOfInformation. Αλαθέξεηαη ζε άιινπο ηχπνπο πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κία ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ππεξεζίαο, γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο 

ελφο παξαβφινπ. Έλαο θφκβνο κπνξεί λα έρεη θακία, κία ή θαη πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο.   

Οη θιάζεηο InternalNode (Δζσηεξηθφο θφκβνο) θαη LeafNode (Σειηθφο θφκβνο) 

είλαη ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο Node θαη επνκέλσο θιεξνλνκνχλ φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηεο 

κεηξηθήο θιάζεο. Ζ θιάζε InternalNode αλαπαξηζηά ηα Node ηνπ STO πνπ έρνπλ 

παηδηά. Απηή ε θιάζε έρεη ηηο παξαθάησ επηπιέσλ ηδηφηεηεο: 

 hasChildNode. Τπνδειψλεη ην θφκβν παηδί ηνπ ηξέρνληνο θφκβνπ. Κάζε 

InternalNode έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα παηδηά. 

 hasQuestion. Αλαθέξεηαη ζηελ εξψηεζε πνπ ηίζεηαη ζην πνιίηε. 

 IsRoot. Τπνδειψλεη εάλ ν ζπγθεθξηκέλνο θφκβνο είλαη ν αξρηθφο θφκβνο ηνπ 

δηαιφγνπ ή φρη.  

Ζ θιάζε LeafNode αλαπαξηζηά ηνπο θφκβνπο ηνπ STO πνπ δελ έρνπλ παηδηά. Οη 

LeafNodes ππνδεηθλχνπλ ην ηέινπο ηνπ δηαιφγνπ θαη εάλ απηφο ήηαλ επηηπρήο ή φρη. 

Απηή ε θιάζε έρεη ηελ επηπιένλ ηδηφηεηα isNotEligible, ε νπνία εάλ είλαη αιεζήο, ν 

πνιίηεο δελ είλαη επηιέμηκνο γηα ηελ ππεξεζία. 
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Ζ θιάζε Question (Δξψηεζε) αλαπαξηζηά ηελ εξψηεζε πνπ ηίζεηαη ζηνλ πνιίηε. 

Απηή ε θιάζε έρεη δχν ηδηφηεηεο. 

 hasData. Μνληεινπνηεί ηελ εξψηεζε π.ρ. Πνηά είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο 

θαηάζηαζε; 

 hasAnswer. Μνληεινπνηεί ηηο πηζαλέο απαληήζεηο π.ρ. ζηελ πξνεγνχκελε 

εξψηεζε «παληξεκέλνο», «ειεχζεξνο», «δηαδεπγκέλνο», «ρήξνο».  

2.5. Σν θόζηνο ηεο πιεξνθνξηαθήο θάζεο ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ θφζηνο ηφζν γηα ηα θπζηθά φζν 

θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα. Με ηνλ φξν θφζηνο δελ λνείηαη κφλν ην ρξεκαηηθφ θφζηνο, 

αιιά ην θφζηνο ηνπ ρξφλνπ. χκθσλα κε ηελ κειέηε Citizen advantage ε παξνρή 

ππεξεζηψλ απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα, ηελ εχξεζε (Find), ηελ θαηαλφεζε 

(Understand) θαη ηελ εθηέιεζε (Comply). ηελ κειέηε απηή γίλεηαη εθηεηακέλε 

αλαθνξά ζην θφζηνο ηνπ θάζε ζηαδίνπ. Ζ πιεξνθνξηαθή θάζε πεξηέρεη ηα δχν πξψηα 

ζηάδηα. 

πγθεθξηκέλα, ην θφζηνο ηεο εχξεζεο κία ππεξεζίαο γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη 

έλα λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν είλαη εμαηξεηηθά πςειφ. Απηφ δελ θαληάδεη 

εμσπξαγκαηηθφ εάλ, γηα παξάδεηγκα, ζπιινγηζηνχκε ην θφζηνο εχξεζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ην άλνηγκα κίαο λέαο επηρείξεζεο. Πνιιέο θνξέο γηα ηελ εχξεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ν πνιίηεο νδεγείηαη ζηελ πξφζιεςε ηξίησλ αηφκσλ (δηθεγφξσλ, 

ινγηζηψλ θ.α.).  

ηελ ζπλέρεηα, ζε απηφ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ην θφζηνο ηεο θαηαλφεζεο κίαο 

ππεξεζίαο. Γηα ηελ θαηαλφεζε κίαο ππεξεζίαο πνιιέο θνξέο ν πνιίηεο έξρεηαη 

«αληηκέησπνο» κε λνκηθά θείκελα, ηα νπνία ζέηνπλ θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνχο. Ο 

πνιίηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη εάλ πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα ηελ εθηέιεζε 

κίαο ππεξεζίαο θαη εάλ λαη ζε πνηά ππνπεξίπησζε αλήθεη. Γηα παξάδεηγκα, ζηε δήισζε 

ελφο αθηλήηνπ ζην θηεκαηνιφγην ππάξρνπλ πνιιέο ππνπεξηπηψζεηο θαη ν πνιίηεο 

ππνρξενχηαη λα εληνπίζεη πνηα είλαη εθείλα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα 

νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε ππεξεζία (Κιηάθαο, 2009). 

Έλαο ηξφπνο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, είλαη ε 

αλάπηπμε δηθηπαθψλ ππιψλ (Portals) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Οη δηθηπαθνί 

απηνί ηφπνη είλαη νξγαλσκέλνη, κε ζθνπφ λα βνεζνχλ ηνλ πνιίηε ζηελ εχξεζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ ππεξεζηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν πνιίηεο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί 

ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα ηηο εθηειέζεη.  
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2.6. Σα πξνβιήκαηα ησλ Portals ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ - Μειέηε 

ηεο ππεξεζίαο «Έθδνζε δηαβαηεξίνπ»  

πσο αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα έρνπλ αλαπηπρζεί πχιεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Σα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη ηα εμήο: 

 Ο ρξήζηεο δελ κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ ή 

ηελ ππεξεζία πνπ θαιχπηεη ηελ αλάγθε ηνπ. 

 Ο ρξήζηεο δπζθνιεχεηαη λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ, αθφκε θαη εάλ ην 

ζχζηεκα κπνξεί λα ηνλ θαιχςεη. 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ, φκσο κε κε απνδνηηθφ ηξφπν 

(π.ρ. δαπαλά πνιχ ρξφλν) (Thomas et al., 2006) 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη έλαο κεηξήζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Γηα απηφ ηνλ ιφγν έρεη θαζηεξψζεη κία εηήζηα αμηνιφγεζε 

(Benchmark) γηα είθνζη δεκφζηεο ππεξεζίεο. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

κέρξη ην 2007, ε επξσπατθή έλσζε «κεηξνχζε» ηελ απφδνζε ησλ 20 ππεξεζηψλ κε 

βάζε ην θαηά πφζν απηέο ήηαλ δηαζέζηκεο online. Απφ ην 2007 εηζήγαγε θαη έλα λέν 

κέηξν ζχγθξηζεο θαη βαζκνχ νινθιήξσζεο. Απηφ ην κέηξν ήηαλ ην θαηά πφζν απηέο νη 

ππεξεζίεο είλαη πξνζσπνπνηεκέλεο (Personalisation). Γειαδή εάλ γηα ηελ παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο ιακβάλεηαη ππφςε ην πξνθίι ηνπ πνιίηε. (European Commission , 2007). Ζ 

δεηνχκελε πξνζσπνπνίεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ησλ δηαιφγσλ.  

ηελ ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη δχν επίζεκνη δηθηπαθνί ηφπνη ηεο Διιάδαο ζρεηηθά 

κε ηελ ππεξεζία ηεο έθδνζεο δηαβαηεξίνπ. Απηή ε ππεξεζία είλαη κία απφ ηηο είθνζη 

πνπ αμηνινγνχληαη απφ ηελ Δ.Δ. Ο πξψηνο δηθηπαθφο ηφπνο είλαη ε Δζληθή Πχιε 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (www.ermis.gov.gr) θαη ν δεχηεξνο είλαη ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο 

Γηεχζπλζεο Γηαβαηεξίσλ (www.passport.gov.gr). Ζ εμέηαζε γίλεηαη σο πξνο ηελ 

πιεξνθφξεζε θαη θπξίσο σο πξνο δχν δηαζηάζεηο. Πξψηνλ, ηελ πιεξνθφξεζε πνπ 

παξέρνπλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε θαη θαηά πφζν ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη 

ππνπεξηπηψζεηο. Γεχηεξνλ, πνηά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο ππεξεζίαο. ηφρνο απηήο ηεο εμέηαζεο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο πιεξνθνξηαθήο θάζεο.   

2.6.1. Δζληθή Πύιε Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (Δξκήο) 

  ηελ Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Δξκήο), ε εχξεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη 

απιή θαζψο νη ππεξεζίεο είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλεο θαηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο, life –
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events θαη άιια. Έηζη, επηιέγνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ νκάδα ηαμηδεχσ εκθαλίδνληαη 

νη ηέζζεξεηο ππεξεζίεο φπσο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 2. Οη ίδηεο ππεξεζίεο εκθαλίδνληαη 

επηιέγνληαο ηελ ζεκαηηθή ελφηεηα «Γηαβαηήξηα».   

 

Δηθφλα 2: Δξκήο –Έθδνζε δηαβαηεξίνπ 

Με κία πην πξνζεθηηθή καηηά κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε φηη νξηζκέλεο 

ππνπεξηπηψζεηο ηεο έθδνζεο δηαβαηεξίσλ, φπσο ε επείγνπζα έθδνζε δηαβαηεξίσλ θαη 

ε έθδνζε δηαβαηεξίνπ γηα θαηνίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ δελ ππάξρνπλ. Δπνκέλσο, ν 

πνιίηεο δελ έρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ δηάζεζή ηνπ θάηη πνπ κπνξεί λα ηνλ 

νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο.  

ηελ ζπλέρεηα, επηιέγνληαο νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο κπνξνχκε 

λα δνχκε φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη κε ηελ κνξθή απινχ θεηκέλνπ. Ο 

πνιίηεο πξέπεη λα δηαβάζεη ην θείκελν γηα λα πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. Παξαηεξήζεθε φηη ζε απηφ ην θείκελν ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο κε ζρεηηδφκελεο κε ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, φπσο ε αηηηνιφγεζε ηεο 

αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο ππεξεζίαο.  

 

Δηθφλα 3: Δξκήο – Έθδνζε δηαβαηεξίνπ ελειίθνπ 

2.6.2. Γηθηπαθόο ηόπνο Γηεύζπλζεο Γηαβαηεξίσλ 

ε απηή ηελ πεξίπησζε έλαο νιφθιεξνο δηθηπαθφο ηφπνο είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ 

έθδνζε δηαβαηεξίσλ. ε απηφ ην ρψξν δελ εληνπίζηεθαλ ειιείςεηο ζρεηηθά κε ηελ 
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πιεξνθφξεζε πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ πνιίηε. κσο, γηα λα απνθηήζεη ν πνιίηεο κία 

πιήξε αληίιεςε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο δηαβαηεξίνπ, πξέπεη λα πεξηεγεζεί ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηζηνρψξνπ, ζην νπνίν νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη κε ηελ 

κνξθή απινχ θεηκέλνπ. ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηήγεζεο ζα πξέπεη λα δηαβάζεη 

φιεο ηηο ππνπεξηπηψζεηο θαη λα ηηο απνθιείζεη εθφζνλ δελ αλήθεη ζε απηέο.  

Μία βαζηθή αδπλακία πνπ εληνπίζηεθε ζηνλ ηζηνρψξν απηφ είλαη ν ηξφπνο 

παξνπζίαζεο ηνπ παξαβφινπ ζε ζρέζε κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ δηαβαηεξίνπ. Σν 

απνηέιεζκα ηεο βαζηθήο ξνήο ηεο έθδνζεο δηαβαηεξίνπ είλαη ην δηαβαηήξην πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο. Γηαβαηήξηα κηθξφηεξεο δηάξθεηαο εθδίδνληαη κφλν ζε ππνπεξηπηψζεηο. Ο 

ηξφπνο παξνπζίαο ησλ παξαβφισλ δίλεη ηελ ιαλζαζκέλε εληχπσζε ζηνλ πνιίηε φηη 

είλαη ζηελ δηαθξηηηθή ηνπ επθαηξία λα δηαιέμεη ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαβαηεξίνπ. 

πγθεθξηκέλα, ε δηάξθεηα ηνπ δηαβαηεξίνπ (πέληε έηε) αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα 

ζπρλέο εξσηήζεηο, φκσο παξαιείπεηαη απφ ηελ βαζηθή παξνπζίαζε ηεο έθδνζεο ηνπ 

δηαβαηεξίνπ.        

 

Δηθφλα 4: Γηεχζπλζε Γηαβαηεξίσλ – Κφζηνο έθδνζεο δηαβαηεξίνπ 

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ δχν παξαπάλσ επηζήκσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε πσο απηνί νη δηθηπαθνί ηφπνη παξνπζηάδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο. Σα πξνβιήκαηα απηά πεγάδνπλ απφ ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο (απιφ θείκελν) θαη νδεγνχλ ζηελ έιιεηςε πξνζσπνπνηεκέλεο 

πιεξνθφξεζεο. ηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζα δηαπηζηψζνπκε πσο κε ην κνληέιν 

παξνρήο πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο επηιχνληαη ηα πξνβιήκαηα απηά κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ δηαιφγσλ. 

2.7. Αλαζθόπεζε ζρεηηθώλ εθαξκνγώλ  

ε απηή ηελ ελφηεηα κειεηνχληαη ηξεηο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ησλ εθαξκνγψλ απηψλ είλαη:  

 ε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηελ εχξεζε κία ππεξεζίαο, θαη  

 ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 
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2.7.1. Ηιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κίαο ζηάζεο (OneStopGov) 

ην έξγν Ζιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κίαο ζηάζεο (ΖΓ1) πξνηείλεηαη φιεο νη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο απφ φινπο ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο λα είλαη δηαζέζηκεο ζε κία 

δηαδηθηπαθή πχιε, ζηελ νπνία ν πνιίηεο ζα έρεη πξφζβαζε θαη ζα εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο ηνπ κε ηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ ζπλαιιαγψλ (ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε 

κία ζπλαιιαγή). Δπίζεο, ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν πξνηείλεηαη κία πνιηην-θεληξηθή πχιε 

(citizen-centric), δειαδή νη δεκφζηεο ππεξεζίεο λα είλαη νξγαλσκέλεο κε βάζε ηηο 

αλάγθεο ηνπ πνιίηε θαη φρη κε βάζε ηελ δνκή ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηα πεξηζηαηηθά δσήο (life - events) (π.ρ. παληξεχνκαη) θαη ηα 

επηρεηξεκαηηθά επεηζφδηα (business episodes) (π.ρ. ίδξπζε λέαο εηαηξίαο) (Σακπνχξεο 

Δ. Σαξακπάλεο Κ., 2008). ηελ νπζία, ζχκθσλα κε ηνλ Σακπνχξε (2009), ε ΖΓ1 

πξνζπαζεί λα γεθπξψζεη ην ράζκα πνπ επηθξαηεί κεηαμχ ηνπ «θφζκνπ» ζηνλ νπνίν 

δνπλ νη πνιίηεο θαη ηνπ «θφζκνπ» ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε δεκφζηα δηνίθεζε. 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ αλαπηχρζεθε κία πιαηθφξκα, κε ζηφρν ηελ εχξεζε ηεο 

θαηάιιειεο εθδνρήο κίαο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ 

ρξήζηε. Ζ πιαηθφξκα απηή ιεηηνπξγεί κέζσ ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ online δηαιφγνπ 

(Σακπνχξεο, 2009). Οη ρξήζηεο απηήο ηεο πιαηθφξκαο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξείο 

ξφινπο.  

 Domain expert. Δίλαη ν ππάιιεινο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ν νπνίνο είλαη 

θαιφο γλψζηεο ηνπ αληηθείκελνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ απηή εκπεξηέρεη.   

 IT expert. Δίλαη ν ηερληθφο ππάιιεινο κε εκπεηξία ζηα back-office ζπζηήκαηα, 

ηα νπνία ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ ππνζηήξημεο ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

 Πνιίηεο. Δίλαη ν πηζαλφο ηειηθφο ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο, ν νπνίνο θαιχπηεη 

θάπνηα αλάγθε ηνπ κέζσ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 
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Γηάγξακκα 6: Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ active life event portals 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθφξκαο είλαη νη έμεο: 

 Δθαξκνγή ηνπ life event (Implement life event). ε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ν 

domain expert ζρεδηάδεη ην κνληέιν ελφο life-event κε ηελ βνήζεηα ηεο 

ζεκεηνγξαθηθήο γιψζζαο BPMN. Ο domain expert πξέπεη λα ζρεδηάζεη θαη λα 

ζπλδπάζεη ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο πνπ απαξηίδνπλ έλα life –event. ηελ 

ζπλέρεηα ν IT expert παξαιακβάλεη απηφ ην κνληέιν θαη θξνληίδεη φιεο ηηο 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο, ψζηε ην life – event λα δεκνζηεπηεί ζηελ δηαδηθηπαθή 

πχιε θαη λα είλαη πξνζβάζηκν απφ ηνλ πνιίηε. ηελ εηθφλα 5 θαίλεηαη έλα 

ζηηγκηφηππν απφ ην εξγαιείν ζρεδίαζεο κε ην νπνίν ν domain expert ζρεδηάδεη 

ην life event «Παληξεχνκαη ζηελ ινβελία». 

 

Δηθφλα 5: Δθαξκνγή ηνπ life-event «Παληξεχνκαη ζηελ ινβελία» 

 Τινπνίεζε ελφο life event(Realise a life event). ε απηή ηελ δηαδηθαζία ν πνιίηεο 

επηζθέπηεηαη ηελ δηαδηθηπαθή πχιε, ιακβάλεη πιεξνθνξίεο θαη εθηειεί ην life-event 

πνπ θαιχπηεη ηελ αλάγθε ηνπ. Σφζν ε εθηέιεζε, φζν θαη ε πιεξνθφξεζε είλαη 
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πξνζσπνπνηεκέλε θαη ζχκθσλε κε ην πξνθίι ηνπ πνιίηε. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ 

ελφο δηαδξαζηηθνχ δηαιφγνπ κε ηνλ πνιίηε. Γηα παξάδεηγκα, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 6, ν πνιίηεο απαληά ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη θαη κε βάζε 

ηηο απαληήζεηο ηνπ, ην ζχζηεκα ηνλ ελεκεξψζεη γηα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ. 

 

Δηθφλα 6: Τινπνίεζε ηνπ life event «Παληξεχνκαη ζηελ ινβελία» 

2.7.2. Rural –Inclusion 

χκθσλα κε ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν, ην εξεπλεηηθφ έξγν Rural Inclusion 

απνζθνπεί ζηε ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. κεζνδνινγίεο κνληεινπνίεζεο 

ππεξεζηψλ θαη θαηάιιεια πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα), νη νπνίεο ζα 

ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνχ αλαπηχρζεθε κία δηαδηθηπαθή πχιε 

ζεκαζηνινγηθψλ δεκνζηψλ ππεξεζηψλ (Semantic Public Service Portal (S-PSP)) κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο πιεξνθνξηαθήο θάζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ S-PSP είλαη 

έλα απφ ηα ηξία δνκηθά ζηνηρεία ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Rural Inclusion θαη πινπνηείηαη 

ζε πέληε δηαθνξεηηθέο επξσπατθέο ηζηνζειίδεο ζε Διιάδα, Γαιιία, Ηζπαλία, Λεηνλία 

θαη Μαξηηλίθα. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο S-PSP είλαη νη εμήο: 

 Να πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο θαηά πφζν είλαη επηιέμηκνη γηα κία δεκφζηα 

ππεξεζία. 

 Να πξνζαξκφδεη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη ζην πνιίηε ζχκθσλα κε ην 

πξνθίι ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πξνζδηνξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο πνπ ηνπ αληηζηνηρεί.  

 Να παξέρεη νινθιεξσκέλεο θαη δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κία δεκφζηα 

ππεξεζία. (Loutas et al., 2011) 

ε απηφ ην ζχζηεκα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν βαζηθνχο ξφινπο: 
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 Σνλ δηαρεηξηζηή ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο (public administrators), ν νπνίνο 

δεκηνπξγεί κία ζεκεηνινγηθή πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο πνπ ζηελ ζπλέρεηα 

εθηειείηαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Rural inclusion. Ο δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα 

είλαη θαιφο γλψζηεο ηφζν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ησλ 

λφκσλ πνπ ηηο δηαθαηέρνπλ, φζν θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ νληνινγηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο. Γηα απηφ ην ιφγν, ν 

δηαρεηξηζηήο ζπλήζσο είλαη θάπνηνο δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ εθπαηδεχεηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη απφ θάπνηνλ εηδηθεπκέλν ΗΣ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

απαηηνχκελεο ηερλνινγίαο.   

 Tνλ ρξήζηε (user) ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο, ν νπνίνο ηελ επηζθέπηεηαη θαη 

βξίζθεη ηελ ππεξεζία πνπ θαιχπηεη ηελ αλάγθε ηνπ. ηελ ζπλέρεηα, κέζσ ελφο 

δηαιφγνπ ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ηoλ θαιχπηεη. 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ζεκεηνινγηθήο πεξηγξαθήο ηεο ππεξεζίαο, ν δηαρεηξηζηήο 

έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ην εξγαιείν Ontology Editor (εηθφλα 7). Με ηελ βνήζεηα ηνπ 

εξγαιείν απηνχ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ ζεκεηνινγηθή πεξηγξαθή 

κίαο ππεξεζίαο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα απνζηείιεη ηα OWL 

αξρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη πξνο δεκνζίεπζε ζηε S-PSP. (Sajin Kumar et al, 2011) 

 

Δηθφλα 7: Δξγαιείν Ontology editor 

ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο (πνιίηεο) κπνξεί λα επηζθεθηεί ηελ δηαδηθηπαθή πχιε 

ηνπ Rural Inclusion θαη λα επηιέμεη ηελ ππεξεζία πνπ επηζπκεί. Απαληψληαο ζηηο 

ζρεηηθέο εξσηήζεηο νδεγείηαη ζην ηέινπο ηνπ δηαιφγνπ, φπνπ εκθαλίδνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο.       
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Δηθφλα 8: Γηαδηθηπαθή πχιε Rural Inclusion 

2.7.3. Oracle Policy Automation Solution for Social Services (OPA) 

Ζ πιαηθφξκα Oracle Policy Automation (OPA) αξρηθά ζρεδηάζηεθε απφ ηελ 

Απζηξαιηαλή εηαηξία RuleBurst Holdings κε ζθνπφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λφκσλ θαη ησλ 

επίζεκσλ εγγξάθσλ ζε εθηειέζηκνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 

2008, ε Oracle απέθηεζε ην OPA εμαγνξάδνληαο ηελ RuleBurst Holdings εληζρχνληαο 

θαη επεθηείλνληαο ηνλ αξρηθφ ζθνπφ ηνπ πξντφληνο, ζπλδένληάο ην θαη κε άιια 

πξντφληα ηεο εηαηξίαο, φπσο ην Oracle‟s Siebel CRM (Garlick, 2008). ήκεξα, ην OPA 

είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ κνληεινπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο 

επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ. Έηζη, ελψ αξρηθά ζρεδηάζηεθε γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, 

ζήκεξα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιινπο θιάδνπο φπσο απηφ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ.  

Σν OPA απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν Oracle Police Modeling πνπ είλαη έλα 

πεξηβάιινλ ζχληαμεο ησλ θαλφλσλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ην Oracle Policy 

Automation, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο. Λφγσ ηνπ εχξνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνπ καο πεξηνξίδεη ζηελ 

πιεξνθνξηαθή θάζε ηεο παξνρήο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζα αζρνιεζνχκε κε ην πξψην 

κέξνο ηνπ OPA. 

Σν Oracle Police Modeling είλαη κία παξαζπξηθή εθαξκνγή ζηελ νπνία ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα ζπληάζζεη ηνπο θαλφλεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θάλνληαο ρξήζε 

ηεο θπζηθήο γιψζζαο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο θπζηθήο γιψζζαο, ην 

εξγαιείν απηφ ελζσκαηψλεηαη πιήξσο ζηηο εθαξκνγέο ηνπ Microsoft Office. ηελ 

εηθφλα 9 θαίλεηαη πσο ν ρξήζηεο κπνξεί, κέζσ ηνπ θεηκέλνπ πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

ππεξεζία, λα νξίζεη ηνπο θαλφλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηή ηελ ππεξεζία.  
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Δηθφλα 9: Γεκηνπξγία θαλφλσλ ζην Oracle Police Modeling 

Σν βαζηθφ εξγαιείν (εηθφλα 10) πξνζθέξεη ιεηηνπξγίεο απνζθαικάησζεο, 

δνθηκέο παιηλδξφκεζεο (regression testing) θαη αλάιπζε απνηειεζκάησλ ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ (what-if-analysis), ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα κειεηήζεη ηα ελαιιαθηηθά 

ζελάξηα ηεο ππεξεζίαο.  

 

Δηθφλα 10: Oracle Police Modeling 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ θαλφλσλ, ην OPA έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα παξάγεη κία ζπλέληεπμε βάζεη ησλ θαλφλσλ πνπ ηέζεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα 

(εηθφλα 11). ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο (δηαιφγνπ) θξίλεηαη εάλ ν ζπλεληεπμηαδφκελνο 

είλαη επηιέμηκνο γηα ηελ ππεξεζία ή φρη.  

 

Δηθφλα 11: Oracle Web Determination- πλέληεπμε γηα ηελ Διιεληθή Ηζαγέλεηα 

2.8. πκπεξάζκαηα 

ην θεθάιαην απηφ δηαπηζηψλνπκε φηη ε παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ έρεη έλα 

ζεκαληηθφ πιεξνθνξηαθφ θνκκάηη (πιεξνθνξηαθή θάζε), ε νπνία απνηειεί κία 
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πιεξνθνξηαθή ζπδήηεζε θαη δελ έρεη θακία επίπησζε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Ζ πιεξνθνξία πνπ δηαθηλείηαη θαηά ηελ πιεξνθνξηαθή θάζε 

είλαη θξίζηκεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε κηαο ππεξεζίαο θαη αθφκε έρεη 

ζεκαζία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ επηζήκσλ δηθηπαθψλ 

ηφπσλ ηεο Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία έθδνζεο δηαβαηεξίνπ, πξνθχπηνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν πνιίηεο. Σα πξνβιήκαηα απηά πεγάδνπλ 

θπξίσο απφ ηελ έιιεηςε ηεο πξνζσπνπνίεζεο ζηελ θάζε πιεξνθφξεζεο. Απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ππαξρφλησλ κνληέισλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε 

ησλ δηαιφγσλ είλαη κία κέζνδνο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαηάιιειεο έθδνζεο ζχκθσλα κε 

ην πξνθίι ηνπ πνιίηε, επηηπραίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζσπνπνίεζε ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ.  

Οη ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πνπ κειεηήζεθαλ έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ κείσζε 

ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πνιίηε ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ γίλεηαη κέζσ ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Σέινο, φιεο νη εθαξκνγέο έρνπλ έλα θνηλφ άμνλα ζηνλ ηξφπν 

θαηαζθεπήο ηνπο. Ο άμνλαο απηφο είλαη ε χπαξμε εξγαιείσλ γηα ηελ κνληεινπνίεζε 

ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξαγσγήο ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ 

δηαιφγνπ.  

 

 



 23 

3. Μεζνδνινγία 

3.1. Δηζαγσγή 

ε απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ 

κνληεινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζηαδίνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. Σα βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα 

είλαη νη δηαθξηηέο θάζεηο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

3.2. Αλαδήηεζε ζεσξεηηθνύ ππόβαζξνπ  

Αξρηθά αλαδεηήζεθε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σν πεδίν γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ηεο ΔΑΓ θαζψο θαη νη νληνινγίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ απηφ, 

απνηέιεζαλ πξφηππν ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε κνληεινπνίεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο 

θάζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.  

3.3. Μνληεινπνίεζε πιεξνθνξηαθνύ ζηαδίνπ δεκόζησλ ππεξεζηώλ 

Απφ ηελ κειέηε ηεο ζεσξίαο θαη ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ πξνέθπςε φηη ε 

θαηαζθεπή ελφο δηαιφγνπ είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα επηηεπρζεί ε πξνζσπνπνίεζε 

ζηε πιεξνθνξηαθή θάζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Έηζη, επεθηάζεθε ην ζεσξεηηθφ 

κνληέιν κε ηελ πξνζζήθε ησλ δηαιφγσλ. ηελ ζπλέρεηα εζηηάζακε ζηελ πιεξνθνξηαθή 

θάζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, πξνζδηνξίδνληαο ηα αληηθείκελα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ δηαιφγνπ. Ζ ζεσξία ησλ γξάθσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ δηαιφγνπ. Σέινο, ηα ζχκβνια ηεο 

ζεκεηνινγίαο BPMN πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ ζπκβνιηθή απεηθφληζε θάζε αληηθεηκέλνπ 

ηνπ δηαιφγνπ.  

3.4. Αλάπηπμε πηινηηθήο εθαξκνγήο    

Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αξρέο ηεο 

αλάπηπμεο θαη ζρεδίαζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ΑΠ). Ζ θαηαζθεπή ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο έγηλε ζηαδηαθά ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε. Αξρηθά, 

ππήξμε ε θάζε ηεο αλάιπζεο ζηελ ζπλέρεηα ε θάζε ηεο ζρεδίαζεο θαη ηέινο ε θάζε 

ηεο πινπνίεζεο. Καηά ηελ πινπνίεζε ζρεδηάζηεθε αξρηθά ην εξγαιείν νπηηθήο 

ζρεδίαζεο δηαιφγσλ. Σν εξγαιείν απηφ βαζίζηεθε ζην κνληέινπ ηνπ δηαιφγνπ πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζηαδίνπ ησλ ππεξεζηψλ. ηελ 
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ζπλέρεηα, ζρεδηάζηεθε ε βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία απνζεθεχεηαη ν δηάινγνο θαη 

ηέινο, αλαπηχρζεθε ν ηζηνρψξνο αλαπαξαγσγήο ηνπ δηαιφγνπ ηεο ππεξεζίαο.   

3.5. Αμηνιόγεζε πηινηηθήο εθαξκνγήο     

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, 

κνληεινπνηεζήθαλ ηέζζεξηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν εληνπίζηεθαλ ηα 

ηερληθά πξνβιήκαηα θαη νη ειιείςεηο ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ κνληέινπ φζν θαη ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαληήζεθαλ ζηελ 

κειέηε ησλ πεξηπηψζεσλ, θξίζεθε αλαγθαίσο ν αλαζρεδηαζκφο κέξνπο ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ.   

3.6. Πεξίιεςε 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο. Ζ κεζνδνινγία κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα εμήο ζηάδηα: 

1. Αλαδήηεζε ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ. 

2. Μνληεινπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζηαδίνπ γηα ηελ παξνρή δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ. 

3. Αλάπηπμε πηινηηθήο εθαξκνγήο. 

4. Αμηνιφγεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλακφξθσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο.   
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4. Μνληεινπνίεζε πιεξνθνξηαθήο θάζεο δεκνζίσλ 

ππεξεζηώλ 

4.1. Δηζαγσγή 

Γηα ηελ παξνρή πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο βαζηθφο παξάγνληαο είλαη ε 

αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πνπ ζα αλαπαξηζηά ηνλ δηάινγν ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Γηα 

ηελ κνληεινπνίεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο θάζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πξνηηκήζεθε 

ε θαηαζθεπή ελφο κνληέινπ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ δηαιφγνπ. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ κνληέινπ έγηλε ρξήζε ηνπ κνληέινπ ησλ Αληηθεηκέλσλ 

ηεο ΔΑΓ, ηεο νληνινγίαο Service Tree Ontology, ηεο ζεσξίαο ησλ γξάθσλ θαη ηεο 

ζεκαζηνινγίαο BPMN. Παξάιιεια, επειέγεζαλ νξηζκέλνη δείθηεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν 

λα βνεζνχλ ηνλ αλαιπηή ζηε κνληεινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, αιιά θαη λα ηνλ 

πιεξνθνξνχλ γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο. 

4.2. Μνληέιν ρξήζεο δηαιόγσλ 

4.2.1. Έληαμε ησλ δηαιόγσλ ζην κνληέιν Αληηθείκελσλ ηεο Γεκόζηαο 

Τπεξεζίαο  

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πιεξνθνξηαθήο θάζεο ζα πξέπεη φιεο νη πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ κία ππεξεζία λα «κεηαθεξζνχλ» ζηνλ πνιίηε. ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε δηαπηζηψζακε φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη κέζσ ελφο 

δηαιφγνπ κε πξνθαζνξηζκέλεο εξσην-απαληήζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εληνπίδεηαη ε 

θαηάιιειε εθδνρή ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ην πξνθίι ηνπ πνιίηε. 

ην δηάγξακκα 7 βιέπνπκε ην κνληέιν ησλ Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Παξνρή 

Τπεξεζηψλ ηεο ΔΑΓ, φπσο πξνθχπηεη, χζηεξα απφ ηελ πξνζζήθε ησλ δηαιφγσλ. 

Οπζηαζηηθά, ζην κνληέιν πξνζηίζεηαη ην αληηθείκελν ησλ Δηαιόγωλ. Κάζε Δηάινγνο 

αληηζηνηρεί θαη ζε κία έθδνζε ηεο ππεξεζίαο θαη πιεξνί ηηο Πξνϋπνζέζεηο ηεο θάζε 

έθδνζεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Δπηπιέσλ, θάζε Δηάινγνο απνηειείηαη απφ έλα 

ζχλνιν Εξωηήζεωλ, κε θάζε εξψηεζε έρεη δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο Απαληήζεηο.  
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Γηάγξακκα 7: Δπεθηακέλν κνληέιν Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ 

4.2.2. Δζηίαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζηάδην παξνρήο δεκνζίσλ ππεξεζηώλ 

Σν κνληέιν Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ πνπ έρεη παξνπζηαζηεί 

θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε παξνχζα 

δηπισκαηηθή κειεηά ηελ πιεξνθνξηαθή θάζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, πεξηνξίδνπκε 

ην παξαπάλσ κνληέιν, ψζηε λα θαιχπηεη ηελ πιεξνθνξηαθή θάζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Έηζη, ηα αληηθείκελα φπσο ν Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο, ν Απνδέθηεο 

Σπλεπεηώλ, νη Νόκνη πνπ δηέπνπλ κία ππεξεζία θαη ην Δηνηθεηηθό Επίπεδν εθηέιεζεο 

κίαο ππεξεζίαο αθαηξνχληαη επεηδή αθνξνχλ θπξίσο ηελ εθηειεζηηθή θάζε ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

Ζ κνληεινπνίεζε κίαο ππεξεζίαο κε ηελ ρξήζε ησλ δηαιφγσλ εζηηάδεη ζηελ 

κνληεινπνίεζε ησλ Εηζόδωλ θαη ησλ Πξνϋπνζέζεωλ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο πεξηήγεζεο (ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Γηαδηθαζηψλ γηα ηελ Παξνρή 

Τπεξεζηψλ ηεο ΔΑΓ). Γηα λα έρνπκε, φκσο, έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν ηεο 

πιεξνθνξηαθήο θάζεο είλαη απαξαίηεηα ηα αληηθείκελα πνπ ζα θαιχπηνπλ θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εχξεζεο θαη αληηζηνίρηζε-αλαγθψλ ζηελ θάζε ηεο πιεξνθφξεζεο. Σα 

αληηθείκελα απηά είλαη: 

 Ζ Δεκόζηα Υπεξεζία. 

 Σν Απνηέιεζκα ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

 Ο Πάξνρνο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

 Σν Πεδίν πνπ αλήθεη ε δεκφζηα ππεξεζία. 
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Γηα ην πιεξνθνξηαθφ ζηάδην ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ καο ελδηαθέξεη ε 

πεξηγξαθή ησλ αληηθείκελσλ απηψλ, ψζηε λα κπνξεί λα «κεηαθεξζεί» ε πιεξνθνξία 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν. ηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε γηα θάζε έλα απφ ηα 

αληηθείκελα ηα ζηνηρεία πνπ επηιέρζεθαλ γηα ην πιεξνθνξηαθφ ζηάδην. 

Πίλαθαο 1: Βαζηθά ζηνηρεία δεκφζηαο ππεξεζίαο 

ηνηρεία Γεκόζηαο Τπεξεζίαο Αληηθείκελα 

Σίηινο  Ο ηίηινο ηεο δεκνζίαο ππεξεζίαο  Γεκφζηα ππεξεζία 

Πεξηγξαθή  χληνκε ιεθηηθή πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

Γηθαηνινγεηηθφ Σν δηθαηνινγεηηθφ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε εθηέιεζε 

ηεο ππεξεζίαο. Απηφ ην πεδίν δελ είλαη ππνρξεσηηθφ 

θαζψο φιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο δελ έρνπλ ζαλ 

εμαγφκελν απνηέιεζκα θάπνην δηθαηνινγεηηθφ. 

Φνξέαο Ο θνξέαο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξνρή ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο.  

Ο πάξνρνο ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο 

Καηεγνξία Σν πεδίν πνπ αλήθεη ε δεκφζηα ππεξεζία Σν πεδίν πνπ αλήθεη ε 

δεκφζηα ππεξεζία 

4.2.2.1. Καηεγνξίεο δεκνζίσλ ππεξεζηώλ 

Κάζε δεκφζηα ππεξεζία θαηαηάζζεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο έηζη 

ψζηε ε αλαδήηεζή ηεο απφ ηνλ πνιίηε λα είλαη εχθνιε. Μία θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ηα 

life events, φπσο πξνηείλεηαη απφ ην έξγν OneStopGov. Μηα άιιε είλαη ε ιίζηα 

θπβεξλεηηθψλ θαηεγνξηψλ φπσο πξνηείλεηαη απφ ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο 

(PLANET – ΔΠΗΔΤ – ATC, 2008). Καη νη δχν απηέο θαηεγνξηνπνηήζεηο απαηνχληαη 

ζηνπο επίζεκνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηεο Διιάδαο (Δξκήο θαη ΚΔΠ). ε θάζε 

πεξίπησζε, ε θαηεγνξηνπνίεζε είλαη θαιφ λα γίλεηαη κε θξηηήξην ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ θαη φρη κε βάζε ηελ δνκή ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, θαζψο νη πνιίηεο 

γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη αλαδεηνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ηηο θαιχςνπλ. 

(Πεξηζηέξαο, 2008).  

ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε κία απιή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

Δπνκέλσο, θάζε ππεξεζία, πνπ κνληεινπνηείηαη, θαηαηάζζεηαη ζε κία απφ ηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Πνιίηεο 

 Δπηρεηξήζεηο 

 Γεκφζηα Γηνίθεζε 
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Απηέο είλαη νη ηξεηο κεγάιεο νκάδεο θνηλνχ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα απεπζχλεηαη 

κία δεκφζηα ππεξεζία. Υξήζε απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο γίλεηαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

ησλ ΚΔΠ
1
 θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

2
. 

4.2.3. Σα αληηθείκελα ηνπ δηαιόγνπ 

Ο δηάινγνο εζηηάδεη ζηελ κνληεινπνίεζε ησλ ππνπεξηπηψζεσλ θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Κάζε ππνπεξίπησζε ή πξνυπφζεζε κπνξεί λα 

επηθπξψλεηαη απφ δηαθνξεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν νη είζνδνη ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο εληάρζεθαλ ζηα αληηθείκελα ηνπ δηαιφγνπ.   

Μειεηψληαο ηελ νληνινγία STO θαη ηελ δελδξηθή κνξθή ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο εξγαζίαο, πνπ είλαη ε νπηηθή 

ζρεδίαζε ηεο ππεξεζίαο, πξνέθπςε φηη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ δηαιφγνπ 

ρξεηαδφκαζηε έλα πιήζνο αληηθείκελσλ, ηα νπνία ζα πεξηγξάθνπλ ζρεκαηηθά ηνλ 

δηάινγν. Ζ νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ δηαιφγνπ επηηεχρζεθε κε ηελ βνήζεηα ηεο 

ζεσξίαο γξάθσλ.  

Δπνκέλσο, γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο πιεξνθνξηαθήο θάζεο κίαο δεκφζηαο 

ππεξεζία ρξεζηκνπνηνχκε έλα ζχλνιν δηαιφγσλ, φπνπ θάζε έλαο αληηζηνηρεί θαη ζε κία 

δηαθνξεηηθή εθδνρή ηεο ππεξεζίαο. ινη νη δηάινγνη μεθηλνχλ απφ ην ίδην ζεκείν 

(αξρή) θαη θαηαιήγνπλ ζε θάπνην ηεξκαηηθφ θφκβν(ηέινο). Έηζη, πξνθχπηεη φηη ην 

ζχλνιν ησλ  δηαιφγσλ είλαη έλαο ζπλεθηηθφο πξνζαλαηνιηζκέλνο άθπθινο γξάθνο (Dag 

directed acycled graph). Κάζε αληηθείκελν είλαη έλαο δηαθνξεηηθφο θφκβνο ηνπ γξάθνπ. 

ην παξάξηεκα Β παξαζέηνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζεσξίαο γξάθσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη φια ηα αληηθείκελα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ν ξφινο ηνπ ζηνλ γξάθν. 

 Δξώηεζε. Απηφ ην αληηθείκελν αλαπαξηζηά ηελ εξψηεζε πνπ ηίζεηαη ζηνλ 

πνιίηε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα θξαηνχληαη είλαη ε εξψηεζε, π.ρ. Πνηά είλαη ε 

νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε; Μία Εξώηεζε ζα πξέπεη λα έρεη πεξηζζφηεξεο 

απφ δχν απαληήζεηο. Γηα ηνλ γξάθν ε εξψηεζε είλαη έλαο εζσηεξηθφο θφκβνο. 

 Απάληεζε. Απηφ ην αληηθείκελν αλαπαξηζηά κία πηζαλή απάληεζε ηνπ πνιίηε 

ζηελ εξψηεζε πνπ πξνεγήζεθε. Οη πιεξνθνξίεο πνπ θξαηνχληαη είλαη ε 

απάληεζε, π.ρ. Μία πηζαλή απάληεζε ζηελ εξψηεζε «πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή 

ζαο θαηάζηαζε;» είλαη ε «Παληξεκέλνο». Ζ θάζε απάληεζε νδεγεί ζε κία λέα 

                                                 
1
 www.kep.gov.gr 

2
 http://www.gsis.gr  

http://www.kep.gov.gr/
http://www.gsis.gr/
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εξψηεζε, ζε κία πιεξνθνξία, ζε έλα δηθαηνινγεηηθφ ή θαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ 

δηαιφγνπ. Γηα ην γξάθν ε απάληεζε απνηειεί ην ηφμν πνπ ελψλεη δχν θφκβνπο. 

Ζ απάληεζε είλαη ην κνλαδηθφ αληηθείκελν πνπ απεηθνλίδεηαη κε ηελ κνξθή ηνπ 

βέινπο θαζψο είλαη ην κφλν κνπ θαζνξίδεη ηελ ξνή ηνπ δηαιφγνπ. 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο εξψηεζεο κε ηελ απάληεζε θαιχπηνπλ θάπνηα ππνπεξίπησζε 

ή πξνυπφζεζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. ε θάζε ππνπεξίπησζε ή πξνυπφζεζε κπνξεί 

λα απαηηνχληαη δηαθνξεηηθνί είζνδνη. Μία είζνδνο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ 

αληηθεηκέλσλ, κπνξεί λα είλαη θάπνην απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ή κία άιιε είζνδνο. Σα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ζπιιέμεη ν ελδηαθεξφκελνο 

γηα ηελ επηθχξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο ππεξεζίαο.  

 Γηθαηνινγεηηθό. Απηφ ην αληηθείκελν αλαπαξηζηά ην δηθαηνινγεηηθφ πνπ 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πνιίηεο κε βάζε ηελ απάληεζε πνπ έρεη δψζεη. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ απάληεζε «Παληξεκέλνο» κπνξεί λα δεηεζεί ην 

πηζηνπνηεηηθφ γάκνπ. Γηα ηνλ γξάθν ην δηθαηνινγεηηθφ είλαη έλαο εζσηεξηθφο 

θφκβνο. 

Σν δηθαηνινγεηηθφ πεξηέρεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

o Σίηινο: Ο ηίηινο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. 

o Πεξηγξαθή: Μηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. 

o Φνξέαο: Ο θνξέαο πνπ εθδίδεη ή παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν 

δηθαηνινγεηηθφ. 

o θνπφο: Ο ζθνπφο θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δηάινγν/ππνπεξίπησζε ηνπ δηαιφγνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα είλαη έλα δηθαηνινγεηηθφ πνπ απαηηείηαη ζε 

αξθεηέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε ηαπηνπνίεζε 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. κσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη απιφ 

αληίγξαθν, ελψ ζε άιιεο απαηηείηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν.  

Πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνιιέο θνξέο απαηηνχληα θαη άιιεο είζνδνη γηα ηελ 

εθηέιεζε κίαο ππεξεζίαο. Οη είζνδνη απηνί κπνξεί λα είλαη θάπνην ρξεκαηηθφ αληίηηκν, 

ή θάπνηνο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο. Δπίζεο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην απνηέιεζκα ηεο 

ππεξεζίαο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ έθδνζε ηεο ππεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, γηα 

ζηελ έθδνζε ηνπ δηαβαηεξίνπ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλειίθνπ εθδίδεηαη δηαβαηήξην 

ηξηεηνχο δηάξθεηαο ζε αληίζεζε κε ηελ βαζηθή πεξίπησζε, νπνχ εθδίδεηαη δηαβαηήξην 

πεληαεηνχο δηάξθεηαο. Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ άιισλ εηζφδσλ θαη ηνπ 
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απνηειέζκαηνο ηεο ππεξεζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα αληηθείκελα ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο αμίαο. 

 Πιεξνθνξία. Απηφ ην αληηθείκελν αλαπαξηζηά ηελ πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα 

γλσξίδεη ν πνιίηεο ζρεηηθά κε κία εθδνρήο ηεο ππεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

πιεξνθνξία είλαη φηη ε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί  

κέζα ζε δέθα εξγάζηκεο εκέξεο. Γηα ηνλ γξάθν ε πιεξνθνξία είλαη έλαο 

εζσηεξηθφο θφκβνο. 

 Αμία. Απηφ ην αληηθείκελν αλαπαξηζηά ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ πξέπεη λα 

θαηαβάιεη ή δηθαηνχηαη ν πνιίηεο. Γηα απηφ ην αληηθείκελν ππάξρνπλ ηξεηο 

θαηαζηάζεηο. 

o Δγγξαθή. Δίλαη ην θφζηνο πνπ θαηαβάιιεη ν πνιίηεο εθάπαμ. Γηα 

παξάδεηγκα παξάβνιν ησλ 20€. 

o Δηήζηα πλδξνκή. Δίλαη ην θφζηνο πνπ ν πνιίηεο ππνρξενχηαη λα 

θαηαβάιεη εηεζίσο. Γηα παξάδεηγκα, εηεζία ζπλδξνκή ζην επηκειεηήξην 

Υίνπ γηα ηελ εγγξαθή ζην επηκειεηήξην.   

o Δπηδφηεζε. Δίλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ δηθαηνχηαη ν πνιίηεο απφ ηελ 

εθηέιεζε κίαο ππεξεζίαο. Γηα παξάδεηγκα, επηδφηεζε γηα ηνπο λένπο 

αγξφηεο.  

Οπζηαζηηθά ε αμία είλαη κία ππνπεξίπησζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ο ιφγνο πνπ 

ηεξείηαη σο μερσξηζηφ αληηθείκελν είλαη επεηδή ε αμία είλαη έλα κέγεζνο κεηξήζηκν θαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηφζν γηα ηνλ πνιίηε, φζν θαη γηα ηνλ θνξέα ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηνλ 

γξάθν ε αμία είλαη έλαο εζσηεξηθφο θφκβνο. 

Γηα λα είλαη νινθιεξσκέλνο ν δηάινγνο πξέπεη λα έρεη δχν βαζηθέο ηδηφηεηεο. ηελ 

αξρή θαη ην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ.  

 Αξρή. πκβνιίδεη ηελ αξρή ηνπ δηαιφγνπ. Γηα ηνλ γξάθν είλαη ν αξρηθφο 

θφκβνο θαη επνκέλσο έρεη πάληα κφλν έλα εμεξρφκελν ηφμν.  

 Σέινο. Σέινο ζπκβνιίδεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαιφγνπ. Σν ηέινο κπνξεί λα 

εκθαληζηεί κε κία απφ ηεο παξαθάησ δχν κνξθέο. 

o Δπηιέμηκνο. Αληηπξνζσπεχεη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ δηαιφγνπ θαη 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πνιίηε σο επηιέμηκν γηα ηελ ππεξεζία. Φηάλνληαο 

ζηνλ ηειηθφ θφκβν έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη πξνυπνζέζεηο εθηέιεζεο ηεο 

ππεξεζίαο θαη επνκέλσο ε θαηάιιειε έθδνζε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηνλ 
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γξάθν, ν επηιέμηκνο είλαη έλαο ηεξκαηηθφο θφκβνο. Δπνκέλσο, κπνξεί λα 

έρεη έλα ή πεξηζζφηεξα εηζεξρφκελα ηφμα. 

o Με Δπηιέμηκνο. Αληηπξνζσπεχεη ηελ κε επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πνιίηε σο κε επηιέμηκν γηα ηελ 

ππεξεζία. Δπνκέλσο, φηαλ ν δηάινγνο θαηαιήμεη ζε κε επηιέμηκν θφκβν, 

ν πνιίηεο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Γηα ηνλ γξάθν, ν κε επηιέμηκφο είλαη έλαο ηεξκαηηθφο θφκβνο. 

Γεληθνί θαλόλεο γξάθνπ 

Γεληθά, γηα ην γξάθν ηζρχεη φηη μεθηλάεη πάληα απφ έλα αξρηθφ θφκβν θαη θαηαιήγεη 

ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ηειηθνχο θφκβνπο. ινη νη θφκβνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

κέζσ ησλ ηφμσλ θαη γηα απηφ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν γξάθνο είλαη ζπλεθηηθφο.  

ηελ ζεσξία ησλ γξάθσλ ζπλήζσο νη θφκβνη απεηθνλίδνληαη κε έλα θχθιν θαη ηα 

ηφμα κε βέιε. κσο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δηαιφγσλ θάζε θφκβνο έρεη θαη 

δηαθνξεηηθφ ξφιν. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, γηα ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ θφκβσλ 

δαλεηζηήθακε ηα ζχκβνια ηεο BPMN, ψζηε γηα θάζε θφκβν κε δηαθνξεηηθφ 

αληηθείκελν λα ππάξρεη θαη δηαθνξεηηθφ ζχκβνιν. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ δηαιφγνπ γίλεηαη επθνινλφεηε θαη δελ ππάξρνπλ παξεξκελείεο.  

4.2.4. Business Process Modeling Notation (BPMN) 

Ζ BPMN είλαη κία ζεκεηνγξαθηθή γιψζζα (notation language) κε ηελ ρξήζε ηεο 

νπνίαο επηηπγράλεηαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηε κνξθή 

δηαγξάκκαηνο (Business Process Diagram - BPD). Ζ ΒΡΜΝ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ 

νξγαληζκφ Business Process Management Initiative (BPMI) θαη ε πξψηε ηεο έθδνζε 

(BPMN 1.0) δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2004. Πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο ήηαλ ε 

δεκηνπξγία κίαο ζεκεηνγξαθίαο πνπ λα είλαη θαηαλνεηή απφ φινπο ηνπ πηζαλνχο 

ρξήζηεο, απφ ηνπο ζρεδηαζηέο θαη ηνπο πινπνηεηέο ελφο ζπζηήκαηνο κέρξη θαη ηνπο 

ηειηθνχο ρξήζηεο (White S.,2004). 

ηνλ ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε BPMN γηα ηελ απεηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ππεξεζηψλ. ε 

έξγα φπσο ην Rural inclusion έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

ππεξεζηψλ (Tambouris ,Kalampokis, Tarabanis, 2010). Δπίζεο, ζηελ δηπισκαηηθή 

εξγαζία ηνπ Κιηάθα, ζηελ νπνία αλαιχεηαη ε ππεξεζία ηεο «Γήισζεο ηνπ Αθηλήηνπ 

ζην θηεκαηνιφγην», γίλεηαη ρξήζε ηεο BPMN πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαπέξα θαη 

κεηαηξέπνληαο ην δηάγξακκα ζε εθηειέζηκν θψδηθα κε ηελ βνήζεηα ηνπ Intalio BPMS 
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Designer. Σέινο, ην Διιεληθφ Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη Πξφηππα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ΔΠΠΤ ΖΓ&ΠΓ) πξνηείλεη ηελ 

BPMN σο έλα απφ ηα δχν πξφηππα γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηνλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

(PLANET – ΔΠΗΔΤ – ATC, 2008). ηελ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδνληαη ηα βαζηθά 

ζχκβνια ηεο BPMN. Μέξνο απφ ηα ζχκβνια απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

κνληεινπνίεζε ηνπ δηαιφγνπ.  

 

Δηθφλα 12: εκεηνγξαθία ζην πξφηππν BPMN 

4.2.5. Υξήζε ησλ ζπκβόισλ ηεο BMPN 

Ζ ζεκεηνινγία ησλ ζπκβφισλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζπκβαδίδεη κε ηελ 

ζεκεηνινγία πνπ απαληάηαη θαη ζηε BPMN.  ηνλ πίλαθα 2 αλαθέξνληαη ηα ζχκβνια 

απηά θαζψο ε ζεκαζηνινγία ηνπο ζηελ BPMN, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ην ΔΠΠΤ 

ΖΓ&ΠΓ, αιιά θαη πσο απηή κεηαθέξεηαη ζην κνληέιν δηαιφγσλ.  

Πίλαθαο 2: χκβνια ηνπ κνληέινπ δηαιφγσλ.  

ηνηρείν εκεηνινγία BPMN Σίηινο εκεηνινγία ύκβνιν 

Αξρή 

Έλα Γεγνλφο Αξρήο ππνδεηθλχεη πφηε 

κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζα 

μεθηλήζεη. 

Αξρή 
Ο αξρηθφο θφκβνο ππνδεηθλχεη 

ηελ αξρή ηνπ δηαιφγνπ.  

Πχιε 

Μηα πχιε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ειέγρεη ηε ξνή εξγαζηψλ. Απνθαζίδεη 

γηα ζέκαηα δηαθιαδψζεσλ: 

δηαρσξηζκφ, ζπγρψλεπζε θαη έλσζε 

κνλνπαηηψλ. 

Δξψηεζε 

Σν ζχκβνιν απηφ 

αληηπξνζσπεχεη  ηελ εξψηεζε 

πνπ ηίζεηαη ζην πνιίηε   

Οκαιή 

Ρνή 

Μηα νκαιή ξνή μεθηλάεη απφ έλα 

Γεγνλφο Αξρήο θαη ζπλερίδεη απφ 

δξαζηεξηφηεηα ζε δξαζηεξηφηεηα 

κέζσ ελαιιαθηηθψλ θαη παξάιιεισλ 

κνλνπαηηψλ κέρξη λα θαηαιήμεη ζε 

έλα Γεγνλφο Σέινπο. 

Απάληεζε 

Σν ζχκβνιν απηφ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ 

απάληεζε πνπ κπνξεί λα 

επηιέμεη ν πνιίηεο.  

 

Αληηθείκε

λα 

Γεδνκέλσ

λ 

(Έγγξαθα

) 

Σα αληηθείκελα δεδνκέλσλ ζπλήζσο 

αλαθέξνληαη ζε έγγξαθα πνπ 

αληαιιάζζνληαη ζην πιαίζην κηαο 

δηαδηθαζίαο. Θεσξνχληαη 

ζπκπιεξσκαηηθά αληηθείκελα δηφηη 

δελ έρνπλ θάπνηα άκεζε επίδξαζε ζηε 

ξνή ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά 

πξνζδηνξίδνπλ ηα αληαιιαζζφκελα 

Γηθαηνινγ

εηηθφ 

Σν ζχκβνιν απηφ 

αληηπξνζσπεχεη ην  

δηθαηνινγεηηθφ πνπ απαηηείηαη 

λα πξνζθνκίζεη ν πνιίηεο 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε 

ππεξεζίαο. 
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δεδνκέλα κεηαμχ ησλ Φνξέσλ. 

ρφιηα 

θεηκέλνπ 

Σα ζρφιηα παξέρνπλ επηπξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο, π.ρ. φζνλ αθνξά ηελ 

ππνζηήξημε απφ πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ή ην λνκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ην ζπγθεθξηκέλν βήκα ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

Πιεξνθνξ

ία 

Ζ πιεξνθνξία 

αληηπξνζσπεχεη ηηο επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 

«κεηαθεξζνχλ» ζηνλ πνιίηε 

γηα κία ζπγθεθξηκέλε έθδνζε 

ππεξεζίαο.  

 

-  Αμία 

Σν ζχκβνιν απηφ είλαη κία 

παξαιιαγή ηνπ ζπκβφινπ ηεο 

πιεξνθνξίαο. Ζ αλάγθε γηα 

λα δηαρσξηζηεί ε πιεξνθνξία 

ηεο ρξεκαηηθήο αμία απφ ηηο 

ππφινηπεο πιεξνθνξίεο καο 

νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ 

ζπκβφινπ απηνχ.  

 

Αθχξσζε 

Δκθαλίδεηαη κφλν ζε δνζνιεςίεο γηα 

λα δείμεη φηη ε δνζνιεςία ζα πξέπεη 

λα αθπξσζεί. Ππξνδνηεί έλα 

Δλδηάκεζν Γεγνλφο Αθχξσζεο ζηα 

φξηα ηεο ππνδηαδηθαζίαο θαη έλα 

κήλπκα αθχξσζεο ηεο δνζνιεςίαο 

πξέπεη λα ζηαιεί ζε φινπο ηηο 

εκπιεθφκελνπο ζηε δνζνιεςία. 

Με 

επηιέμηκνο 

Σειηθφο θφκβνο απνηπρίαο. 

ηαλ ν δηάινγνο θηάζεη ζε 

απηφλ ηνλ θφκβν ν πνιίηεο 

δελ είλαη επηιέμηκνο γηα ηελ 

ππεξεζία.  

 

Σεξκαηηζ

κφο 

Ο ηεξκαηηζκφο ππνδεηθλχεη φηη φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζε κηα δηαδηθαζία ζα 

πξέπεη λα ηειεηψζνπλ ακέζσο. Ζ 

δηαδηθαζία ηειεηψλεη ρσξίο αλαδξνκή 

ή ρεηξηζκφ γεγνλφηνο. 

Δπηιέμηκν

ο 

Σειηθφο θφκβνο επηηπρίαο. 

ηαλ ν δηάινγνο θηάζεη ζε 

απηφλ ηνλ θφκβν ν πνιίηεο 

είλαη επηιέμηκνο γηα ηελ 

ππεξεζία. 

 

Με ηα παξαπάλσ ζχκβνια είλαη εθηθηή ε ζρεδίαζε ελφο γξάθνπ πνπ 

αλαπαξηζηά ηνλ δηάινγν κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ ππαιιήινπ θαη ηνπ πνιίηε γηα κία 

δεκφζηα ππεξεζία.  

4.2.6. Καλόλεο ζρεδίαζεο ησλ δηαιόγσλ 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο κίαο δεκφζηαο ππεξεζίαο κε ηε ρξήζε 

ηνπ κνληέινπ ησλ δηαιφγσλ ππάξρνπλ νξηζκέλνη θαλφλεο. Με ηελ βνήζεηα ηνπ 

παξαθάησ state diagram κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε απηνχο ηνπο θαλφλεο. 

 

Γηάγξακκα 8: Καηαζηάζεηο δηαιφγνπ 
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Αξρηθά, ν δηάινγνο ηεο ππεξεζίαο μεθηλάεη απφ ηνλ αξρηθφ θφκβν (αξρή) θαη 

νδεγεί ζηελ πξψηε εξψηεζε πνπ ηίζεηαη ζηνλ πνιίηε. Μία εξψηεζε νδεγεί ζε δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο. ηελ ζπλέρεηα, κία απάληεζε κπνξεί λα νδεγήζεη είηε ζε λέα 

εξψηεζε, είηε ζε θφκβν πιεξνθνξίαο, είηε ζε θφκβν θφζηνπο, είηε ζε θφκβν 

δηθαηνινγεηηθνχ.  

ε πεξίπησζε πνπ νδεγεζνχκε ζε έλα θφκβν θφζηνπο, πιεξνθνξίαο, 

δηθαηνινγεηηθνχ κπνξνχκε λα ζπκπιεξψζνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ, είηε έλαλ 

απφ ηνπο ηξεηο πξναλαθεξζέληεο θφκβνπο είηε κία λέα εξψηεζε. Απηή ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη έσο φηνπ φινη νη δηάινγνη πνπ ζρεκαηίδνληαη νδεγνχλ ζε ηεξκαηηθφ θφκβν. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν πάληα ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη αλάκεζα 

ζε κία απάληεζε θαη ζηελ επφκελε εξψηεζε ηνπ δηαιφγνπ. Έηζη, κπνξνχκε λα 

αληηιεθζνχκε φηη θάζε ππνπεξίπησζε δηαρσξίδεηαη κε έλα ζεη εξσην-απαληήζεο θαη 

φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνπεξίπησζε βξίζθνληαη αλάκεζα. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ δηαιφγνπ ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα 

γλσξίδεη πνηεο είζνδνη απαηηνχληαη γηα θάζε ππνπεξίπησζε θαη απηφο ήηαλ έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ επηιέρζεθαλ νη είζνδνη λα κπαίλνπλ αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη ηηο 

απαληήζεηο θαη φρη ζην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ.  

4.2.7. Γείθηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα βνεζήζεη, εθηφο απφ ηνπο 

πνιίηεο, θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ηφζν ζηελ ζρεδίαζε ηνπ δηαιφγνπ φζν θαη ζηελ 

γεληθφηεξε δηαρείξηζε ηεο παξνρήο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν 

επηιέρζεθαλ θάπνην δείθηεο, νη νπνίνη πιεξνθνξνχλ ηνλ δεκφζην ππάιιειν, πνπ 

ζρεδηάδεη ηνλ γξάθν ησλ δηάινγσλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

ηεο ππεξεζίαο. Οη δείθηεο θαηακεηξνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θχξησλ αληηθεηκέλσλ 

(εξψηεζε, δηθαηνινγεηηθφ, αμία) θαη ησλ δηαιφγσλ γεληθφηεξα. Παξαθάησ αλαιχνληαη 

απηνί νη δείθηεο θαη ν ζθνπφο πνπ εμππεξεηεί ν θαζέλαο. 

Πιήζνο δηαιόγσλ  

Απηφο ν δείθηεο αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ δηάινγσλ πνπ 

κπνξεί λα ππάξμνπλ. Σν πιήζνο ησλ δηαιφγσλ ππνδεηθλχεη ηνλ βαζκφ πνιππινθφηεηαο 

ηεο ππεξεζίαο, θαζψο φζν πεξηζζφηεξνη δηάινγνη ππάξρνπλ ηφζεο πεξηζζφηεξεο είλαη 

ππνπεξηπηψζεηο ηεο ππεξεζίαο. 

Πιήζνο δηαιόγσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε κε επηιέμηκν θόκβν.  
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Απηφο ν δείθηεο δείρλεη ην ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ δηάινγσλ πνπ θαηαιήγνπλ 

ζε κε επηιέμηκν θφκβν θαη επνκέλσο ν πνιίηεο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. Με απηφλ ηνλ δείθηε ν αλαιπηήο γλσξίδεη πφζνη δηάινγνη 

είλαη κε επηιέμηκνη.  

Ζ δηαθνξά ησλ δχν παξαπάλσ δεηθηψλ ηζνδπλακεί κε ην πιήζνο ησλ δηαιφγσλ 

πνπ θαηαιήγνπλ ζε επηιέμηκν θφκβν. Κάζε δηαθνξεηηθφο δηάινγνο πνπ θαηαιήγεη ζε 

επηιέμηκν θφκβν αληηζηνηρεί θαη ζε κία δηαθνξεηηθή έθδνζε ηεο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο, 

απηή ε δηαθνξά αληηπξνζσπεχεη ην πιήζνο ησλ εθδφζεσλ κίαο ππεξεζίαο.  

Μέγηζην/Διάρηζην/Μέζνο όξνο πιήζνπο εξσηήζεσλ. 

Απηνί νη ηξεηο δείθηεο δείρλνπλ ην κέγηζην, ην ειάρηζην θαη ηνλ κέζν φξν ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηνλ πνιίηε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ δηαιφγνπ. Καηακεηξνχληαη 

κφλν νη εξσηήζεηο ησλ δηαιφγσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε επηιέμηκν θφκβν. Δπνκέλσο, 

απηφο ν δείθηεο ππνδεηθλχεη πφζεο εξσηήζεηο ηίζεληαη γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 

δηαιφγνπ. ζεο πην πνιιέο εξσηήζεηο απαηηνχληαη, ηφζν πεξηζζφηεξα δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα ππάξρνπλ. Γηα παξάδεηγκα, έρνπκε κία εξψηεζε κε πέληε απαληήζεηο, πνπ 

φιεο θαηαιήγνπλ ζε επηιέμηκν θφκβν. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρνπκε πέληε δηαιφγνπο αιιά 

κφλν κία εξψηεζε.  

Μέγηζην/Διάρηζην/Μέζνο όξνο ζπλνιηθνύ θόζηνπο. 

Απηφ ν δείθηεο δείρλεη ην κέγηζην, ην ειάρηζην θαη ηνλ κέζν φξν ηνπ θφζηνπο ηεο 

ππεξεζίαο. ε απηφλ ηνλ δείθηε πξνζκεηξείηαη κφλν ην θφζηνο ησλ δηαιφγσλ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε επηιέμηκν θφκβν. Με απηφλ ηνλ δείθηε ν θνξέαο κπνξεί λα εληνπίζεη ην 

εχξνο ηνπ θφζηνπο ηεο ππεξεζίαο γηα ηνλ πνιίηε. Καηά ζπλέπεηα κπνξεί λα ππνινγίζεη 

ηα πξνζδνθψκελα έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Μέγηζην/Διάρηζην/Μέζνο όξνο ζπλνιηθήο επηδόηεζεο. 

ε αληηζηνηρία κε ην θφζηνο κε απηφ ηνλ δείθηεο πξνζδηνξίδεηαη ην 

πξνζδνθψκελν φθεινο ηνπ πνιίηε απφ ηελ εθηέιεζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Με απηφ 

ηνλ δείθηε κπνξεί ν θνξέαο λα δεη ην εχξνο ηε επηδφηεζεο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν 

πνιίηεο θαζψο θαη ηνλ κέζν φξν ηεο.  

Μέγηζην/Διάρηζην/Μέζνο όξνο πιήζνπο δηθαηνινγεηηθώλ 

Απηφο ν δείθηεο δείρλεη ην κέγηζην, ην ειάρηζην, θαη ηνλ κέζν φξν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πνιίηεο γηα ηελ εθηέιεζε κίαο 

ππεξεζίαο. Δπίζεο θαη ζε απηφ ηνλ δείθηε δελ ζπκκεηέρνπλ νη δηάινγνη πνπ 
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θαηαιήγνπλ ζε κε επηιέμηκν θφκβν. Σν κέγεζνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο κπνξεί λα θαλεί 

απφ απηφλ ηνλ δείθηε. ζν πεξηζζφηεξα δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη ηφζν κεγαιψλεη ν 

βαζκφο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Γείθηεο γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ 

Πέξα απφ ηνπο δείθηεο ηεο θάζε ππεξεζίαο κπνξνχκε λα εμάγνπκε θάπνηνπο 

ζπγθεληξσηηθνχο δείθηεο απφ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο θνξείο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε θάζε ππεξεζία. Οη εκπιεθφκελνη θνξείο απνηππψλνληαη απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε κίαο ππεξεζίαο. Σα ζηαηηζηηθά απηά 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Σα ζηαηηζηηθά απηά κπνξεί λα είλαη: 

 Δκπινθή ηξίησλ θνξέσλ ζηελ ππεξεζία. Απηφο ν δείθηεο δείρλεη ην πιήζνο 

ησλ ηξίησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο ππεξεζίαο. Απηφ 

θαηακεηξάηαη κέζσ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε ππεξεζία 

θαη ησλ θνξέσλ απφ ηνπο νπνίνπο απηά εθδίδνληαη.  

 Πιήζνο ππεξεζηώλ αλά θνξέα. Απηφο ν δείθηεο κπνξεί λα δείμεη ην πιήζνο 

ησλ ππεξεζηψλ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη έλα θνξέαο. Έρνληαο απηή ηελ 

πιεξνθνξία ε θεληξηθή δηνίθεζε κπνξεί λα ππνινγίζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα 

έρεη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ε θαηάξγεζε ή ζπγρψλεπζε ελφο θνξέα. 

 εκαληηθόηεηα Γηθαηνινγεηηθνύ. Έλα δηθαηνινγεηηθφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κία ή θαη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο. Απηφο ν δείθηεο δείρλεη 

ην θάζε δηθαηνινγεηηθφ ζε πφζεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηείηαη.   Με απηφ κπνξεί 

ν θνξέαο λα γλσξίδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ εγγξάθνπ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ 

έλα δηθαηνινγεηηθφ θαηαξγεζεί πφζεο θαη πνηεο ππεξεζίεο ζα επεξεαζηνχλ. 

4.3. Μέζνδνο ρξήζεο δηαιόγσλ 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο ρξήζεο ησλ δηαιφγσλ γηα ηελ 

κνληεινπνίεζε κίαο δεκφζηαο ππεξεζίαο. πγθεθξηκέλα παξαζέηνληαη ηα βήκαηα πνπ 

πξνηείλεηαη λα αθνινπζεί ν αλαιπηήο ψζηε λα θαηαιήμεη ζε έλα νξζφ κνληέισλ 

δηαιφγσλ. 

Αξρηθά ν αλαιπηήο ζπγθεληξψλεη θαη κειεηά φινπο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη 

θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ δεκφζηα ππεξεζία πνπ επηζπκεί λα κνληεινπνηήζεη. ηελ 

ζπλέρεηα εληνπίδεη ηηο πιεξνθνξίεο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πηζαλφ θφζηνο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ βαζηθή πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο. Έπεηηα, θαηαγξάθεη φιεο ηηο 
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ππνπεξηπηψζεηο ηεο ππεξεζίαο θαη πσο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη ζε επίπεδν 

πιεξνθνξηψλ, δηθαηνινγεηηθψλ ή θαη θφζηνπο.  

Σα δχν πξψηα βήκαηα απνηεινχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη 

ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε κία δεκφζηα ππεξεζία. Ζ 

ρξήζε κηαο θφξκαο θαηαγξαθήο, φπσο είλαη ε «Φφξκα θαηαγξαθήο εηδηθφηεξεο 

Γεκφζηαο Τπεξεζίαο» πξνηείλεηαη ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ζε κία ηππνπνηεκέλε δνκή. Ζ ζπγθεθξηκέλε θφξκα έρεη πξνηαζεί ζηελ 

δηπισκαηηθή εξγαζία ηεο Καιχβα Διέλεο θαη έρεη πξνθχςεη απφ έλα ζπλδπαζκφ ηεο 

ΔΑΓ θαη ησλ Use Case description templates ηεο UML.   

ηελ ζπλέρεηα ν αλαιπηήο, είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη ην ζχλνιν ησλ 

δηαιφγσλ ζε κνξθή γξάθνπ κε ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηγξάςακε λσξίηεξα. Γηα λα ην 

θάλεη απηφ θαηαγξάθεη ηηο εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ έηζη ψζηε θάζε απάληεζε 

λα νδεγεί θαη ζε δηαθνξεηηθή ππνπεξίπησζε ή λα επηβεβαηψλεη κία πξνυπφζεζε ηεο 

ππεξεζίαο. Ο ηξφπνο δηαηχπσζεο ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ απαληήζεσλ εμαξηάηαη απφ 

ηνλ αλαιπηή ηεο ππεξεζίαο. Βαζηθφο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε ζχλζεζε ελφο γξάθνπ 

δηαιφγσλ κε ηνλ κηθξφηεξν δπλαηφ αξηζκφ εξσηήζεσλ, ψζηε λα κελ επηβαξχλεηαη ν 

πνιίηεο κε πνιιέο εξσηήζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ δηαιφγνπ. Παξφια απηά, νη 

εξσηήζεηο είλαη θαιφ λα είλαη ζαθείο θαη λα αθνξνχλ κφλν κία ζεκαηηθή ελφηεηα θάζε 

θνξά. Γηα παξάδεηγκα, κία εξψηεζε ηνπ ηχπνπ «Δίζηε ελήιηθαο Έιιελ πνιίηεο;» 

αθνξά δχν ζέκαηα, ηελ ππεθνφηεηα θαη ηελ ειηθία θαη είλαη θαιφ λα ρσξηζηεί ζε δχν. 

Δπίζεο, νη εξσηήζεηο δελ ζα πξέπεη λα επηθαιχπηνληαη. Γηα παξάδεηγκα ζηνλ ίδην 

δηάινγν λα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εξσηήζεηο. «Δίζηε ελήιηθαο;» θαη «Πνηα είλαη ε 

ειηθία ζαο;». 

Δπφκελν βήκα ηνπ αλαιπηή είλαη ε ζχλδεζε φισλ ησλ εξσηήζεσλ κεηαμχ ηνπο, 

ψζηε λα ζρεκαηηζηεί έλαο νινθιεξσκέλνο δηάινγνο πνπ λα θαηαιήγεη ζε έλαλ 

ηνπιάρηζηνλ ηεξκαηηθφ θφκβν. Ζ ζχλδεζε δελ κπνξεί λα είλαη ηπραία. Ο αλαιπηήο 

πξέπεη λα κελ δεκηνπξγεί δηαιφγνπο πνπ λα κελ αληηζηνηρνχλ ζε θακία έθδνζε ηεο 

ππεξεζίαο. Όζηεξα απφ θάζε απάληεζε πνπ αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε ππνπεξίπησζε 

ζπλνδεχνληαη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ππνπεξίπησζε. Ζ ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ εξσηήζεσλ είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ηνπ αλαιπηή, φκσο δελ ζα πξέπεη λα παξαβηάδνληαη νη πξναλαθεξζέληεο θαλφλεο. 

Δπίζεο, ζηελ αξρή ηνπ δηαιφγνπ θαιφ είλαη λα ηίζεληαη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο εθηέιεζεο κίαο ππεξεζίαο, ψζηε νη κε επηιέμηκνη ελδηαθεξφκελνη λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηελ κε εθιεμηκφηεηά ηνπο ζηηο πξψηεο εξσηήζεηο ηνπ δηαιφγνπ.  
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Με απηφ ηνλ ηξφπν έρεη ζρεκαηηζηεί έλαο άθπθινο γξάθνο, πνπ απεηθνλίδεη φινπο 

ηνπο πηζαλνχο δηαιφγνπο κίαο ππεξεζίαο. Ο αλαιπηήο ζηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα 

ππνινγίζεη ηνπο δείθηεο ηεο ππεξεζίαο. Σέινο, ειέγρεη ην κνληέιν δηαηξέρνληαο νπηηθά 

φινπο ηνπο πηζαλνχο δηαιφγνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ ιαζψλ ή ζρεκαηηζκψλ 

δηαιφγσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε θακία έθδνζε ηεο ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ν 

αλαιπηήο εληνπίζεη θάπνην ιάζνο αλακνξθψλεη ην κνληέιν ψζηε ζην ηέινο λα 

πξνθχςεη έλα ζσζηφ ζχλνιν δηαιφγσλ.   

4.4. Μειέηε Πεξίπησζεο: Έθδνζε Γηαβαηεξίνπ 

Αξρηθά ζπγθεληξψλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζία έθδνζεο 

δηαβαηεξίνπ. Πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ απνηέιεζε ν επίζεκνο δηθηπαθφο ηφπνο 

passport.gov.gr θαη ε αλάιπζε ηνπ Βαγγέιε Καιακπφθε. 

4.4.1. Δληνπηζκόο πξνϋπνζέζεσλ θαη ππνπεξηπηώζεσλ. 

Απφ ηελ αλάιπζε εληνπίδεηαη φηη ε βαζηθή ξνή είλαη ε έθδνζε λένπ δηαβαηεξίνπ 

απφ ελήιηθα θάηνηθν ηνπ εζσηεξηθνχ. Δπνκέλσο, 

Β. Έθδνζε λένπ δηαβαηεξίνπ απφ ελήιηθα θάηνηθν ηνπ εζσηεξηθνχ.  

Οη ππνπεξηπηψζεηο θαη νη πξνυπνζέζεηο παξαζέηνληαη παξαθάησ θαη 

θσδηθνπνηνχληαη κε Τ θαη ΠΡ αληίζηνηρα.  

Τ.1. Έθδνζε δηαβαηεξίνπ απφ άηνκν ην νπνίν έρεη ζηε θαηνρή ηνπ δηαβαηήξην, πνπ 

έρεη ιήμεη. 

Τ.2. Έθδνζε δηαβαηεξίνπ απφ άηνκν ην νπνίν έρεη ζηε θαηνρή ηνπ δηαβαηήξην πνπ 

δελ έρεη ιήμεη. 

Τ.3. Έθδνζε δηαβαηεξίνπ ιφγσ απψιεηαο ή θινπήο. 

Τ.4. Δπείγνπζα έθδνζε δηαβαηεξίνπ εληφο κίαο εκέξαο. 

Τ.5. Έθδνζε δηαβαηεξίνπ γηα άηνκα θάησ ησλ 14 εηψλ θαη δελ ππάξρεη απαγφξεπζε 

απφ ηε ρψξα. 

Τ.6. Έθδνζε δηαβαηεξίνπ απφ αλήιηθν. 

Τ.7. Έθδνζε δηαβαηεξίνπ γηα άηνκα πνπ ηνπο έρεη απαγνξεπηεί ε έμνδνο ζχκθσλα 

κε ην Π.Γ. 135/2007 απφ ηε ρψξα αιιά ππάξρεη αλάγθε κεηάβαζεο. 

ΠΡ.7.1. Καηνρή δηθαζηηθήο απφθαζεο ή εηζαγγειηθήο δηάηαμεο, πνπ αίξεηαη 

πξνζσξηλά ε απαγφξεπζε εμφδνπ απφ ηε ρψξα, επεηδή είλαη αλαγθαία ε 

κεηάβαζε ιφγσ λνζειείαο ζηελ αιινδαπή ηνπ ηδίνπ ή ηνπ ζπδχγνπ ή 

ζπγγελνχο απηνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη β΄ βαζκνχ γηα ζνβαξνχο 
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ιφγνπο πγείαο. Ή θαηνρή δηθαζηηθήο απφθαζεο ή εηζαγγειηθήο δηάηαμεο, πνπ 

αίξεηαη πξνζσξηλά ε απαγφξεπζε εμφδνπ απφ ηε ρψξα, επεηδή είλαη αλαγθαία ε 

κεηάβαζε ιφγσ ζαλάηνπ ή ζνβαξήο αζζέλεηαο ζηελ αιινδαπή ηνπ ζπδχγνπ ή 

ζπγγελνχο απηνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη β΄ βαζκνχ. 

Τ.8. Έθδνζε δηαβαηεξίνπ απφ κφληκν θάηνηθν εμσηεξηθνχ. 

ΠΡ.8.1. Δάλ δελ δηαζέηεη αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα πξέπεη πξνζθνκηζζεί 

πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο. 

Τ.9. Έθδνζε δηαβαηεξίνπ απφ αλήιηθν κφληκν θάηνηθν εμσηεξηθνχ. 

Τ.10. Έθδνζε δηαβαηεξίνπ απφ αλππφηαθην εμσηεξηθνχ. 

ΠΡ.10.1. Δθφζνλ επηζπκεί λα εθπιεξψζεη ηεο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Τ.11. Έθδνζε δηαβαηεξίνπ απφ άηνκν κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο. 

Τ.12. Έθδνζε δηαβαηεξίνπ απφ ελδηαθεξφκελν πνπ ηειεί ππφ επηηξνπεία ή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε. 

Γηα ηελ έθδνζε ηνπ δηαβαηεξίνπ ππάξρεη κία πξνυπφζεζε. Ο ελδηαθεξφκελνο λα 

είλαη Έιιελ πνιίηεο (ΠΡ.1).  

Δπηπιένλ, απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. ηνλ 

πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ κπνξεί λα δεηεζνχλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο.  

Πίλαθαο 3: Γηθαηνινγεηηθά ηεο  ππεξεζίαο «Έθδνζε Γηαβαηεξίνπ» 

Κσδηθόο Σίηινο Οξγαληζκόο  

Γ.1 Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε 

Γ.2 Αίηεζε έθδνζεο Γηαβαηεξίνπ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε 

Γ.3 Έγρξσκε θσηνγξαθία Πνιίηεο 

Γ.4 Ηαηξηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Κξαηηθνχ Ννζνθνκείνπ Κξαηηθφ Ννζνθνκείν 

Γ.5 Βεβαίσζε Διιεληθήο Αξρήο φηη δειψζεθε απψιεηα ή 

θινπή ηνπ δηαβαηεξίνπ θαη ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο 

Πξνμελείν/Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 

Γ.6 Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο Γήκνο 

Γ.7 Γηθαζηηθή απφθαζε Γηθαζηήξηα 

Γ.8 Βεβαίσζε ζηξαηνινγηθνχ γξαθείνπ ηξαηνινγηθφ Γξαθείν 

Γ.9 Τπεχζπλε Γήισζε Πνιίηεο 

Γ.10 Παιαηφ Γηαβαηήξην Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε 
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4.4.2. Γεκηνπξγία εξσηήζεσλ  

Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη ππνπεξηπηψζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ πξέπεη λα θαιπθζνχλ 

απφ δεπγάξηα εξσην-απαληήζεσλ.  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη ηα δεπγάξηα ησλ εξσην-απαληήζεσλ ηεο 

ππεξεζίαο έθδνζεο δηαβαηεξίνπ θαζψο θαη ν θσδηθφο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ/ππνπεξηπηψζεσλ (Τ/ΠΡ) πνπ θαιχπηεη ην θαζέλα. ε απηφ ην ζεκείν 

πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη γηα λα νδεγεζνχκε ζε κία Τ/ΠΡ απαηηνχληαη παξαπάλσ απφ 

δχν εξσην-απαληήζεηο ηφηε ν θσδηθφο ηεο ππνπεξίπησζεο/πξνυπφζεζεο (π.ρ. Τ.8) 

ζπκπιεξψλεηαη θαη ζηηο δχν. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία ησλ εξσην-απαληήζεσλ εμαξηάηαη 

απφ ηελ θξίζε ηνπ αλαιπηή.   

 Πίλαθαο 4: Δξσηήζεηο/απαληήζεηο ππεξεζίαο «Έθδνζε Γηαβαηεξίνπ» 

α/α Δξώηεζε Απάληεζε  Κσδηθόο 

1 Δίζηε Έιιελ πνιίηεο; 

1.1Ναη ΠΡ.1 / Β 

1.2 ρη 
Με 

επηιέμηκνο 

2 Πνίνο είλαη ν ιφγνο έθδνζεο δηαβαηεξίνπ; 

2.1. Έθδνζε λένπ δηαβαηεξίνπ Β 

2.2. Αλαλέσζε δηαβαηεξίνπ Τ.1 

2.3.Αληηθαηάζηαζε ελ ηζρχ δηαβαηεξίνπ Τ.2 

2.4.Έθδνζε λένπ ιφγσ απψιεηαο ή θινπήο 

παιαηνχ 

Τ.3 

3 

Έρεηε θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα εληφο ηεο 

ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ή έρεη αζθεζεί ζε 

βάξνο ζαο πνηληθή δίσμε ή έρεηε 

παξαπεκθζεί ζε δίθε θάπνην απφ ηα 

παξαθάησ αδηθήκαηα: πιαζηνγξαθία 

πηζηνπνηεηηθψλ, ππεμαγσγή εγγξάθσλ, 

ςεπδή αλψκνηε θαηάζεζε ή ςεπδή δήισζε 

ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε, ηε ρξήζε ή ηελ 

απψιεηα ή θινπή δηαβαηεξίνπ ή εθθξεκεί ζε 

βάξνο ζαο απαγφξεπζε εμφδνπ απφ ηε ρψξα; 

3.1.Ναη 

Τ.7 

3.2.ρη 

Β/ Τ.5 

4 Ση ηζρχεη απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο; 

4.1. Καηνρή δηθαζηηθή απφθαζε ή 

εηζαγγειηθή δηάηαμε, πνπ αίξεηαη 

πξνζσξηλά ή απαγφξεπζε εμφδνπ απφ ηε 

ρψξα 

ΠΡ.7.1 

4.2.Γελ αλήθσ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 
Με 

επηιέμηκνο 

5 

Ζ έθδνζε δηαβαηεξίνπ αθνξά άηνκν πνπ 

ηειεί ππφ επηηξνπεία ή δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε; 

5.1.Ναη Τ.12 

5.2.ρη Β 

6 

Δπηζπκείηε ηελ έθδνζε ηνπ δηαβαηεξίνπ ζε 

κία εξγάζηκε εκέξα γηα θάπνην απφ ηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο; 

6.1 Έρεηε πξνζσπηθφ ζνβαξφ ιφγν πγείαο, 

ή είζηε ζπγγελήο ηνπ αζζελνχο κέρξη β' 

βαζκνχ ή είζηε ηαηξφο ή λνζειεπηήο πνπ 

Τ.4 
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πξφθεηηαη λα ζπλνδεχζνπλ αζζελή 

6.2 Θάλαηνο ή εμαθάληζε ζπγγελνχο εμ 

αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη β' βαζκνχ 

πνπ δηακέλεη ζην εμσηεξηθφ, ή πξφθιεζε 

θαηαζηξνθήο ζηελ πεξηνπζία ηνπ  

ελδηαθεξνκέλνπ ζπλεπεία θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ ή άιισλ γεγνλφησλ 

αλσηέξαο βίαο 

6.3. ρη Β 

7 Δίζηε θάηνηθνο ηνπ εμσηεξηθνχ; 
7.1. Ναη 

Τ.8/ Τ.9/ 

Τ.10 

7.2 ρη Β 

8 Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; 

8.1Κάησ απφ 12 εηψλ 
Τ.5/ Τ.6./ 

Τ.9 

8.2Απφ 12 έσο 14 εηψλ Τ.5 

8.3Πάλσ απφ 14 εηψλ Β 

9 Έρεηε θεξπρζεί αλππφηαθηνο ή ιηπνηάθηεο; 
9.1Ναη Τ.8/Τ.10 

9.2ρη Β 

10 
Δπηζπκείηε λα εθδψζεηε δηαβαηήξην γηα ηελ 

εθπιήξσζε ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ; 

10.1Ναη ΠΡ.10.1 

10.2.ρη 
Με 

επηιέμηκνο 

11 
Γηαζέηεηε  ειιεληθφ δειηίν αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο; 

11.1 ρη Τ.8/ΠΡ.8.1 

11.2 Ναη Τ.8 

4.4.3. Καηαζθεπή κνληέινπ δηαιόγσλ 

Σν κνληέιν δηαιφγνπ πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζην 

δηάγξακκα 10. Γηα ηελ απινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ νη εξσηήζεηο, νη απαληήζεηο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαίλνληαη κε ηνπο θσδηθφ ηνπο. Με θείκελν αλαθέξνληαη κφλν ηα 

ζρφιηα ηνπ θάζε δηθαηνινγεηηθνχ. Δπίζεο, νη πιεξνθνξίεο ηεο ππεξεζίαο δελ 

πξνζηεζήθαλ γηα ιφγνπο απιφηεηαο. 

 ην παξαθάησ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ηα βέιε πνπ εμέξρνληαη απφ ηνλ 

θφκβν ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ή ηνλ θφκβν ηεο αμίαο δελ θέξνπλ θάπνηα πιεξνθνξία ζε 

ζρέζε κε απηά πνπ εμέξρνληαη απφ ηνπο θφκβνπο ησλ εξσηήζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή κφλν ηα εμεξρφκελα βέιε απφ ηνπο θφκβνπο ησλ εξσηήζεσλ απαηηείηαη λα 

πεξηέρνπλ ηελ πιεξνθνξία ηεο απάληεζεο. Ζ ππνρξέσζε απηή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

κφλν νη θφκβνη ησλ εξσηήζεσλ είλαη θφκβνη δηαθιάδσζεο θαη κπνξνχλ λα έρνπλ 

παξαπάλσ απφ δχν εμεξρφκελα βέιε. Οη ππφινηπνη θφκβνη έρνπλ κφλν έλα εμεξρφκελν 

βέινο, ην νπνίν ζεσξείηαη επέθηαζε ηνπ βέινπο πνπ εμέξρεηαη απφ ηνλ κεηξηθφ θφκβν 

ηεο εξψηεζεο.  
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Γηάγξακκα 9: Μνληέιν δηαιφγσλ γηα ηελ ππεξεζία «Έθδνζε Γηαβαηεξίνπ» 

4.4.4. Γείθηεο ππεξεζίαο 

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ γξάθνπ ησλ δηαιφγσλ γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ 

δεηθηψλ. Ο ππνινγηζκφο απηφο γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ γξάθνπ. ηνλ πίλαθα 5 

ππάξρνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ. πγθεθξηκέλα, ην ειάρηζην πιήζνο 

εξσηήζεσλ πνπ κπνξεί λα ηεζεί είλαη ηέζζεξηο, ην κέγηζην είλαη δέθα, ελψ ν κέζνο φξνο 

είλαη νθηψ. Παξαηεξνχκε φηη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ ηεο βαζηθήο πεξίπησζεο είλαη 
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επηά. Σν κέγηζην πιήζνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ κπνξεί λα δεηεζνχλ είλαη ελληά θαη 

ην ειάρηζην είλαη ηέζζεξα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε βαζηθή πεξίπησζε έρεη ηέζζεξα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ είλαη θαη ην ειάρηζην. Απηφ κπνξνχκε λα ην ζεσξήζνπκε ζεηηθφ 

θαζψο ζηελ βαζηθή πεξίπησζε δεηνχληαη ηα ιηγφηεξα δηθαηνινγεηηθά θαη επνκέλσο 

κεηψλεηαη ν φγθνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Σν εχξνο ηνπ θφζηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο είλαη απφ 68,8 έσο 84,4 επξψ. Καηά κέζν φξν φιεο νη εθδφζεηο ηεο 

ππεξεζίαο απαηηνχλ 80,11 επξψ.  

Γεληθά, απφ ηελ κνληεινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ δηαθφζηνη 

είθνζη πέληε δηαθνξεηηθνί δηάινγνη, εθ ησλ νπνίσλ νη είθνζη ελληά θαηαιήγνπλ ζε κε 

επηιέμηκν θφκβν. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ εθαηφλ ελελήληα έμη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο 

ππεξεζίαο. 

 Πίλαθαο 5: Γείθηεο ππεξεζίαο «Έθδνζε Γηαβαηεξίνπ» 

Γείθηεο Απνηέιεζκα 

Πιήζνο δηαιόγσλ 225 

Πιήζνο δηαιόγσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε κε επηιέμηκν θόκβν 29 

Πιήζνο εξσηήζεσλ Μέγηζην 10 

Διάρηζην 4 

Μέζνο φξνο 8 

Πιήζνο δηθαηνινγεηηθώλ 

 

Μέγηζην 9 

Διάρηζην 4 

Μέζνο φξνο 6 

πλνιηθό θόζηνο Μέγηζην 84,4 

Διάρηζην 68,8 

Μέζνο φξνο 80,11 

4.4.5. Έιεγρνο κνληέινπ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ κνληέινπ επηβεβαηψλνπκε φηη ν γξάθνο ησλ δηαιφγσλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε θαιχπηεη φιεο ηηο ππνπεξηπηψζεηο/πξνυπνζέζεηο ηεο ππεξεζίαο. 

Δπίζεο, δηαηξέρνληαο νπηηθά ηνπο δηαιφγνπο, επηβεβαηψλνπκε φηη δελ δεκηνπξγνχληαη 

δηάινγνη πνπ νδεγνχλ ζε κε ππαξθηέο εθδφζεηο ηεο ππεξεζίαο.  

4.5. πκπεξάζκαηα 

ην παξφλ θεθάιαην αλαπηχμακε έλα κνληέιν δηαιφγσλ γηα ηελ κνληεινπνίεζε 

ηεο πιεξνθνξηαθήο θάζεο. Σν κνληέιν απηφ βαζίδεηαη ζην πεδίν ηεο παξνρήο 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΑΓ θαη ησλ νληνινγηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ 
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απηφ, ηελ ζεκεηνινγία BPMN θαη ηελ ζεσξία ησλ γξάθσλ. Μέζσ ησλ δηαιφγσλ 

επηηπραίλεηαη ε πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζηνλ δηάινγν.  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ είλαη ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

δηαιφγσλ κε ηε κνξθή ελφο γξάθνπ. Ζ ζρεδίαζε ηνπ γξάθνπ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ 

απαηηεί θάπνην εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ ζρεδίαζε γξαθεκάησλ (π.ρ. visio, intalio θ.α.). 

Παξάιιεια, ν ππνινγηζκφο ησλ δεηθηψλ, απφ ηνλ αλαιπηή, είλαη κία επίπνλε θαη 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. κσο, κε ηνπο θαηάιιεινπο αιγνξίζκνπο, ν ππνινγηζκφο 

κπνξεί λα γίλεη κέζα ζε δεπηεξφιεπηα κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

Σέινο, κε ηελ ρξήζε ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαιείσλ ν αλαιπηήο δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ηα 

ιάζε ζρεδηαζκνχ (π.ρ. δεκηνπξγία θχθινπ ζηνλ γξάθν). Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο 

επηιέρζεθε ε αλάπηπμε κίαο πηινηηθήο εθαξκνγήο ε νπνία λα ππνζηεξίδεη ηνλ αλαιπηή 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξάθνπ ησλ δηαιφγσλ. Δπηπιένλ, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα 

εθηειεί ηνλ δηάινγν κέζα απφ έλα ηζηνρψξν.   
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5. Αλάπηπμε πηινηηθήο εθαξκνγήο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ 

παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηώλ 

5.1. Δηζαγσγή 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ πνπ πεξηγξάςακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 

θαηαζθεπάζηεθε ε πηινηηθή εθαξκνγή πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο. ε απηφ ην 

θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία απηήο ηεο εθαξκνγήο θαζψο θαη ν 

ηξφπνο θαηαζθεπήο ηεο.  ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ζαθέο φηη ε εθαξκνγή απνηειείηαη 

απφ δχν κέξε. Σν εξγαιείν νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ θαη ηνλ ηζηνρψξν 

αλαπαξαγσγήο δηαιφγσλ. Γηα ηελ πινπνίεζε θάζε κέξνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

θαηάιιειεο ηερλνινγίεο. 

5.2. Λεηηνπξγίεο πηινηηθήο πιαηθόξκαο πιεξνθόξεζεο 

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο εκπεξηέρεη ηξείο 

ξφινπο. Απηνί είλαη  

 ν δεκφζηνο ππάιιεινο, 

 ν δηαρεηξηζηήο θαη 

  ν πνιίηεο. 

Κάζε ξφινο εθηειεί δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ε νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα.  

 

Γηάγξακκα 10: Use case diagram πηινηηθήο εθαξκνγήο. 
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Γεκφζηνο Τπάιιεινο 

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο είλαη ν ρξήζηεο κε βαζηά γλψζε ηεο δηαδηθαζία ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λφκσλ πνπ ηηο δηαθαηέρνπλ. Δίλαη εθείλνο πνπ δεκηνπξγεί 

θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ δηάινγν κίαο δεκφζηαο ππεξεζίαο κε ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ 

νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ. Δπίζεο, ν δεκφζηνο ππάιιεινο κπνξεί λα δεη ηνπο δείθηεο 

κίαο ππεξεζίαο φζεο θνξέο επηζπκεί θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο ηνπ δηαιφγνπ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα κειεηήζεη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ησλ δηαιφγσλ. Σέινο, ν 

δεκφζηνο ππάιιεινο κπνξεί λα απνζεθεχζεη ηνλ γξάθν ησλ δηάινγσλ ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο ζε έλα αξρείν xml. Σν αξρείν απηφ κπνξεί, είηε λα ην αλαθηήζεη γηα λα 

ζπλερίζεη ηελ ζρεδίαζε, είηε λα ην απνζηείιεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο   

Ο ξφινο ηνπ δηαρεηξηζηή είλαη ε θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Ο 

ρξήζηεο απηφο πξέπεη λα έρεη θαιή γλψζε ησλ ηερλνινγηψλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί είλαη ηξεηο. 

Πξψηε είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ιίζηαο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δπεηδή ζηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ ε θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, γηα ηε ζπιινγή 

ζπγθεληξσηηθψλ ζηαηηζηηθψλ, ε ιεηηνπξγία ηελ δηαρείξηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

απνδφζεθε ζην δηαρεηξηζηή. Έηζη, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, λα 

επεμεξγαζηεί θαη λα δηαγξάςεη έλα δηθαηνινγεηηθφ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα δεκνζηεχζεη 

ηελ ιίζηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπο θαηά ηελ ζρεδίαζε 

ηνπ δηαιφγνπ. Ζ δεχηεξε ιεηηνπξγία πνπ έρεη επηθνξηηζηεί ζηνλ δηαρεηξηζηή είλαη ε 

δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. Ο δηαρεηξηζηήο έρνληαο 

ζηελ δηάζεζε ηνπ έλα αξρείν ζε κνξθή xml, πνπ αλαπαξηζηά ηνλ γξάθν ησλ δηαιφγσλ 

ηεο ππεξεζίαο, θαη έλα πίλαθα κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα 

δεκνζηεχζεη ηελ ππεξεζία ζην δηθηπαθφ ηφπν. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα 

ππεξεζία θαηαξγεζεί ή ηξνπνπνηεζεί, ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ηελ δηαγξάςεη απφ ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ θαη πιένλ λα κελ είλαη δηαζέζηκή ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν. Σέινο, ν 

δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα ππνινγίζεη ηα ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά φισλ ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ κέζσ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Πνιίηεο 

Ο πνιίηεο είλαη ν ρξήζηεο πνπ επηζθέπηεηαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν αλαπαξαγσγήο 

ηνπ δηαιφγνπ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Απηφο επηιέγεη ηελ ππεξεζία γηα ηελ νπνία 

επηζπκεί λα ελεκεξσζεί. Μέζσ ηνπ δηαιφγνπ, ν νπνίνο αλαθηάηαη απφ ηελ βάζε 
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δεδνκέλσλ, ν πνιίηεο ηειηθά ελεκεξψλεηαη γηα ην εάλ είλαη επηιέμηκνο ή φρη θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ είλαη πνηα είλαη ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη γηα 

λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηειεζηηθή θάζε ηεο ππεξεζίαο.   

5.3. Γηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο θαη δεκνζίεπζεο κίαο δεκόζηαο 

ππεξεζίαο.  

Ζ βαζηθή δηαδηθαζία ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο 

είλαη ε κνληεινπνίεζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, κέζσ ησλ δηαιφγσλ, θαη ε 

δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ δηθηπαθή πχιε. Ζ ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απηήο απεηθνλίδεηαη ζην 

δηάγξακκα 11.  

 

Γηάγξακκα 11: Activity Diagram – Μνληεινπνίεζε θαη δεκνζίεπζε δεκφζηαο 

ππεξεζίαο. 

Αξρηθά ν δεκφζηνο ππάιιεινο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα πίλαθα κε φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη δελ είλαη 

ήδε δεκνζηεπκέλα. Ο πίλαθα απηφο απνζηέιιεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηή γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη λα ηα δεκνζηεχζεη, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα γηα 

ηελ ζρεδίαζε ηνπ δηαιφγνπ. 

ηελ ζπλέρεηα, ν δεκφζηνο ππάιιεινο είλαη ζε ζέζε λα κνληεινπνηήζεη ηελ 

δεκφζηα ππεξεζία. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα εθηειέζεη δχν εξγαζίεο. Οη εξγαζίεο 

απηέο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ παξάιιεια. Ζ πξψηε είλαη ε ζρεδίαζε ηνπ δηαιφγνπ 

ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ζηελ ζπλερεία ε εμαγσγή θαη απνζηνιή ηνπ δηαιφγνπ ζηνλ 

δηαρεηξηζηή, ζε έλα αξρείν κε κνξθή xml. Σν δεχηεξν είλαη ε ζπκπιήξσζε θαη 

απνζηνιή ελφο πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηα βαζηθά ζηνηρεία κίαο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 
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πσο, θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 12 είλαη απαξαίηεηε ε νινθιήξσζε θαη ησλ δχν 

βεκάησλ γηα λα πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν.  

Ζ ηειεπηαία εξγαζία, πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, είλαη ε 

δεκνζίεπζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν. Ο δηαρεηξηζηήο αθνχ ιάβεη ην xml 

ηνπ δηαιφγνπ θαη ηνλ πίλαθα κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα ηα 

κεηαθνξηψζεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Μφιηο ε ππεξεζία κεηαθνξησζεί ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ είλαη δηαζέζηκε ζην ηζηνρψξν παξνπζίαζεο δηαιφγσλ.  

5.4. Γνκή βάζεο δεδνκέλσλ 

ε απηή ηελ ελφηεηα πεξηγξάθεηαη ε δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Ο ιφγνο 

χπαξμεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε αλάγθε απνζήθεπζεο ηφζν ηνπ δηαιφγνπ φζν θαη 

ησλ ζηαηηζηηθψλ κίαο ππεξεζίαο. Σν ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ εκθαλίδεηαη ζην 

δηάγξακκα 12.  

Ζ απνζήθεπζε ηνπ δηαιφγνπ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο 

γίλεηαη θαη ζηελ κνξθή ελφο xml αξρείνπ. ε απηφ ην xml αξρείν απνζεθεχνληαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ζρεδίαζε ηνπ δηαιφγνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπληεηαγκέλεο 

ηνπ θφκβνπ, ην ρξψκα ηνπ θφκβνπ θ.α.. Δπνκέλσο, ε ρξήζε απηνχ ηνπ αξρείνπ γηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ δηαιφγνπ κέζσ ελφο ηζηνρψξνπ δελ ήηαλ εθηθηή. Γηα απηφ ην ιφγν, 

ήηαλ απαξαίηεηε ε απνζήθεπζε ηνπ δηαιφγνπ ζε κία κνξθή πνπ λα εμππεξεηνχζε απηφ 

ηνλ ζθνπφ. Ζ απνζήθεπζε ηνπ γξάθνπ, πνπ αλαπαξηζηά ησλ δηάινγν έγηλε κε ηελ 

κνξθή ησλ ζπλδεδεκέλσλ ιηζηψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην άξζξν ηνπ Kemal Erdogan.  

Παξάιιεια, ζηελ βάζε δεδνκέλσλ απνζεθεχνληαη θαη ηα ζηαηηζηηθά ηεο θάζε 

ππεξεζίαο. Έηζη, εθηειψληαο ηα θαηάιιεια εξσηήκαηα κπνξνχκε λα εμάγνπκε 

ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ.  

 

Γηάγξακκα 12: ρήκα βάζεο δεδνκέλσλ 
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5.5. Φπζηθή αξρηηεθηνληθή ζπζηήκαηνο  

Γηα λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή ε δνκή θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο παξνπζηάδεηαη ε θπζηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Γεληθά, κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη ην ζχζηεκα έρεη client-server αξρηηεθηνληθή. Τπάξρεη έλαο θεληξηθφο 

server ζηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Ο server 

απηφο επηθνηλσλεί κε ηα ηεξκαηηθά ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ηνπ δηαρεηξηζηή θαη ηνπ 

πνιίηε. Κάζε έλα απφ ηα ηεξκαηηθά απηά έρεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ ιεηηνπξγηψλ. Λφγσ απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο έρνπκε ηα 

παξαθάησ πιενλεθηήκαηα 

 Πνιινί δεκφζηνη ππάιιεινη κπνξνχλ λα κνληεινπνηνχλ ηαπηφρξνλα 

δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. 

 Μφλν ν δηαρεηξηζηήο έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πνπ δεκνζηεχνληαη 

ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν.  

 

Γηάγξακκα 13: Deployment Diagram πηινηηθήο εθαξκνγήο 

Server 

Ο server είλαη database server θαζψο θηινμελεί ηελ βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

ππεξεζηψλ. Δπίζεο, είλαη web server γηαηί θηινμελεί ηνλ δηθηπαθφ ηφπν πνπ 

επηζθέπηεηαη ν πνιίηεο, γηα λα πιεξνθνξεζεί γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, 

δεκνζηεχεη ην αξρείν xml πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ δηαιφγνπ κίαο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο.  
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Τεπμαηικό Δημοζίος Υπαλλήλος 

Σν ηεξκαηηθφ ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ εκπεξηέρεη ην παξαζπξηθφ εξγαιείν 

ζρεδίαζεο δηαιφγσλ. Απηφ επηθνηλσλεί κέζσ internet κε ηελ ιίζηα ησλ  

δηθαηνινγεηηθψλ.  

Τεπμαηικό Διασειπιζηή Σςζηήμαηορ 

ην ηεξκαηηθφ ηνπ δηαρεηξηζηή εθηεινχληαη νη εξγαζίεο ηνπ δηαρεηξηζηή κέζσ ηνπ 

παξαζπξηθνχ εξγαιείνπ ζρεδίαζεο δηαιφγσλ. Σν ηεξκαηηθφ απηφ επηθνηλσλεί κε ηνλ 

server κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ (LAN). 

Τεπμαηικό Πολίηη 

ην ηεξκαηηθφ ηνπ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο θάπνηνο θπιινκεηξεηήο (web 

browser). Με ηελ ρξήζε απηνχ θαη κέζσ ηνπ internet επηζθέπηεηαη ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

αλαπαξάζηαζεο ησλ δηαιφγσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

5.6. Σερλνινγίεο αλάπηπμεο  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαθνξεηηθέο 

ηερλνινγίεο. ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηφζν ηνπ εξγαιείνπ νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ 

φζν θαη ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ εθηέιεζεο ηεο πιεξνθνξηαθήο θάζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ. Οη ηερλνινγίεο απηέο επηιέρζεθαλ κε γλψκνλα ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ 

επεθηαζηκφηεηα. Δπίζεο, φιεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ινγηζκηθψλ αλνηθηνχ 

θψδηθα. 

5.6.1. NetBeans IDE 

Σo NetBeans Integrated Development Environment (IDE) είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο αλνηθηνχ θψδηθά (open-source) θαη δηαηίζεηαη 

δσξεάλ απφ ηνλ επίζεκν δηθηπαθφ ηφπν ηνπ NetBeans
3
. Ζ πιαηθφξκα NetBeans δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο desktop, mobile ή θαη web εθαξκνγψλ κε ηελ ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε Java, ε PHP ε C/C++ θαη άιισλ 

(NetBeans, 2011). Σν NetBeans ππνζηεξίδεηαη απφ κία ελεξγή θνηλφηεηα 

πξνγξακκαηηζηψλ θαη δηαδηθηπαθά ππάξρεη εθηεηακέλε ηεθκεξίσζε θαζψο θαη αξθεηφ 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

                                                 
3
 http://netbeans.org/downloads/index.html  

http://netbeans.org/downloads/index.html
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Σν εξγαιείν νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ είλαη κία desktop εθαξκνγή πνπ 

πινπνηήζεθε ζηελ πιαηθφξκα NetBeans κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. ηελ 

ίδηα πιαηθφξκα πινπνηήζεθε θαη ν δηθηπαθφο ηφπνο παξνπζίαζεο ησλ δηαιφγσλ ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο κε ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ PHP. ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε ρξήζε ηεο έθδνζεο Netbeans IDE 7.0 (πιήξεο παθέηνπ). 

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ήηαλ απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ηνπ JDK 6 (Java 

Development Kit) πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Oracle
4
. 

5.6.2. Βηβιηνζήθεο Java 

5.6.3. Jgraphx 

Γηα ην εξγαιείν νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε γξαθηθή 

ζρεδίαζε θαη αλαπαξάζηαζε ηνπ γξάθνπ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, αλαδεηήζεθε ε 

θαηάιιειε ηερλνινγία πνπ ζα θαιχςεη απηή ηελ αλάγθε. Καηά ηελ αλαδήηεζε 

εληνπίζηεθαλ δχν ηερλνινγίεο πνπ είραλ ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο θαη ηελ θαιχηεξε 

ηεθκεξίσζε. Ζ κία είλαη ην Graphical Editing Framework (GEF), ην νπνίν είλαη έλα 

framework πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηελ πιαηθφξκα Eclipses (Eclipse, 2011).  Δλψ ε 

δεχηεξε, είλαη ε  βηβιηνζήθε Jgraphx πνπ πινπνηήζεθε απφ ηελ JGraph Ltd (JGraph, 

2011). Καη νη δχν απηέο ηερλνινγίεο έρνπλ ηνλ ίδην ζηφρν πνπ είλαη ε δπλαηφηεηα 

νπηηθήο ζρεδίαζεο, γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε γξαθηθέο 

απεηθνλίζεηο, φπσο είλαη έλαο γξάθνο. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ ηειηθά 

επηιέρζεθε ε βηβιηνζήθε Jgraphx. Ο θχξηνο ιφγνο επηινγήο ήηαλ ε απιή θαη θαηαλνεηή 

δνκήο ηεο θαη ε παξνρή θαιήο ηεθκεξίσζεο θαζψο θαη επαξθνχο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. Ζ έθδνζε ζηελ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε 1.7.1.6 θαη είλαη δηαζέζηκε ζην 

http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html.  

5.6.4. XOM 

ην εξγαιείν νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ θξίζεθε απαξαίηεηε ε επεμεξγαζία 

xml αξρείσλ. Γηα απηφ ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε XOM. Ζ βηβιηνζήθε 

XOM, ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο, δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία xml 

αξρείσλ κε γλψκνλα ηελ νξζφηεηα, ηελ απιφηεηα θαη ηελ απφδνζε. (Harold Δ. 2011) 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηεθκεξίσζε θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ παξέρεηαη 

θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ. Ζ έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηα 

αξρεία xml είλαη ε 1.2.6 θαη είλαη δηαζέζηκε ζην http://www.xom.nu/.  

                                                 
4
 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html  

http://www.jgraph.com/jgraphdownload.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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5.6.5. ΜySQL 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ δηάινγνπ θαη ηελ αλάθηεζε ηνπ απφ ηνλ ηζηνρψξν, 

θξίζεθε ζθφπηκε ε ρξήζε κίαο βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ επηιέρζεθε ε 

MySQL, ε νπνία είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Σν 

πξφγξακκα ηξέρεη έλαλ εμππεξεηεηή (server) παξέρνληαο πξφζβαζε πνιιαπιψλ 

ρξεζηψλ ζε έλα ζχλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ MySQL έρεη γίλεη κία 

απφ ηηο πην δεκνθηιείο βάζεηο δεδνκέλσλ αλνηθηνχ θψδηθα, ιφγσ ηεο πςειήο απφδνζήο 

ηνπ, ηελ πςειή αμηνπηζηία θαη επθνιία ζηε ρξήζε.(MySQL, 2011) 

5.6.6. Wamp Server 

Σν Wamp Server είλαη έλα παθέην αλεμάξηεησλ ινγηζκηθψλ, ηα νπνία 

εγθαζίζηαληαη ζπγθεληξσηηθά ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows. Ζ ιέμε WAMP 

είλαη ην αθξσλχκην ησλ αθφινπζσλ ινγηζκηθψλ παθέησλ: Windows, Apache, MySQL 

θαη PHP. πσο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε θαη απφ ην φλνκα ηνπ, ην WampServer είλαη 

έλα web πεξηβάιινλ αλάπηπμεο γηα ηα Windows, ζην νπνίν γίλεηαη ρξήζε ηνπ Apache 

server σο web server, ηεο MySQL γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη ηεο 

PHP γηα ηελ δεκηνπξγία δπλακηθψλ ηζηνζειίδσλ. Σν WampServer είλαη δηαζέζηκν ζηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν http://www.wampserver.com/en/. 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο πηινηηθήο πιαηθφξκαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε έθδνζε ηνπ 

παθέηνπ WampServer 2.2 ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο εθδφζεηο ησλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ: Apache 2.2.21, MySQL 5.5.16, PHP 5.3.8. Γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ phpMyAdmin ζε έθδνζε 

3.4.5, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην. 

5.7. Αιγόξηζκνη ζεσξίαο γξάθσλ 

πσο πξναλαθέξζεθε ν δηάινγνο είλαη έλαο πξνζαλαηνιηζκέλνο άθπθινο 

γξάθνο. Σφζν γηα ηελ δηαρείξηζε, φζν θαη γηα ηνλ έιεγρν απηνχ ηνπ γξάθνπ έγηλε 

ρξήζε γλσζηψλ αιγνξίζκσλ απφ ηελ ζεσξία ησλ γξάθσλ.  

πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ είλαη απαξαίηεηε ε δηάζρηζε ηνπ 

γξάθνπ. Γηα θάζε δηαδξνκή κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ θαη φισλ ησλ ηειηθψλ θφκβσλ πξέπεη 

λα θξαηνχληαη δηάθνξα δεδνκέλα, φπσο ην πιήζνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ην πιήζνο ησλ 

εξσηήζεσλ, ην πιήζνο ησλ δηαιφγσλ θαη άιια. ηε ζεσξία ησλ γξάθσλ ππάξρνπλ δχν 

βαζηθνί αιγφξηζκνη γηα ηελ δηάζρηζε ησλ γξάθσλ. Ο πξψηνο είλαη ε αλαδήηεζε θαηά 

πιάηνο(breadth – first search(BFS)), ελψ ν δεχηεξνο είλαη ε αλαδήηεζε θαηά 
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βάζνο(depth – first search(DFS)).  Γηα ηελ δηάζρηζε ηνπ γξάθνπ επηιέρζεθε ν DFS. Ο 

βαζηθφο ιφγνο είλαη φηη ν DFS θηάλεη ζηνλ ηειηθφ θφκβν θάζε δηαδξνκήο πξηλ 

πξνρσξήζεη ζηελ επνκέλε δηαδξνκή. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή εμππεξεηεί ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζηαηηζηηθψλ θαζψο θηάλνληαο ζην ηειηθφ θφκβν κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε φια ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη λα «πεηάμνπκε» ηα δεδνκέλα ηεο 

δηαδξνκήο. Δπνκέλσο, ππάξρεη εμνηθνλφκεζε κλήκεο.   

Ζ χπαξμε πξνζαλαηνιηζκέλνπ θχθινπ ζα ζήκαηλε φηη ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

μαλαγπξίζεη ζε κία εξψηεζε πνπ έρεη ήδε πξνεγεζεί θαη άξα ηελ χπαξμε ελφο 

αηέξκνλνπ δηαιφγνπ. Απφ ηελ ζεσξία ησλ γξάθσλ είλαη γλσζηφ φηη φηαλ έλα γξάθεκα 

έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ηνπνινγηθή δηάηαμε είλαη άθπθιν. Γηα απηφ ηνλ ιφγν επηιέρζεθε 

έλαο αιγφξηζκνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ηνπνινγηθήο δηάηαμεο ηνπ γξάθνπ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ κε χπαξμε πξνζαλαηνιηζκέλσλ θχθισλ. Ο αιγφξηζκνο απηφο νλνκάδεηαη 

topolorder (Παπαξξίδνο, 2002). Ζ αλάιπζε ηνπ αιγνξίζκνπ βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα 

Β.  

5.8. Πεξίιεςε  

ε απηφ ην θεθάιαην αλαπηχρζεθε ε δνκή ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο γηα ηελ 

πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζηάδην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ 

πηινηηθή εθαξκνγή απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν εξγαιείν νπηηθήο ζρεδίαζεο ησλ 

δηαιφγσλ θαη ηνλ ηζηνρψξν αλαπαξαγσγήο ησλ δηαιφγσλ. Ζ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο 

έγηλε κε γλψκνλα ην κνληέιν πνπ παξνπζηάζηεθε ζην θεθάιαην 4. Γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ δηαιφγνπ δεκηνπξγήζεθε ην εξγαιείν νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγνπ. Με απηφ ην 

εξγαιείν ν δεκφζηνο ππάιιεινο είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζεη κε γξαθηθφ ηξφπν ηνπο 

δηαιφγνπο πνπ αθνξνχλ κία ππεξεζία.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν πνιίηεο επηζθεπηφκελνο ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο θαη επηιέγνληαο κία ππεξεζία δηαηξέρεη ηνλ δηάινγν, πνπ δεκηνπξγήζεθε 

ζην πξνεγνχκελν βήκα. Έηζη, ζην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ κπνξεί πιεξνθνξεζεί εάλ είλαη 

επηιέμηκνο γηα κία ππεξεζία ή φρη. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επηιέμηκνο ελεκεξψλεηαη 

γηα ην πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (δηθαηνινγεηηθά, θφζηνο θ.α.) πνπ πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πνιίηε είλαη 

πξνζσπνπνηεκέλεο θαη αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηεο ππεξεζίαο πνπ απηφο 

αλήθεη. Ζ πξνζσπνπνίεζε γίλεηαη κέζσ ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλεη ν πνιίηεο ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο εθαξκνγήο αλαδεηήζεθαλ θαη 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηάιιειεο ηερλνινγίεο κε ζηφρν ηελ δπλαηφηεηα 

επεθηαζηκφηεηαο. 
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6. Λεηηνπξγία ζπζηήκαηνο 

6.1. Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξαηίζεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο πιεξνθφξεζεο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εξγαιείνπ νπηηθήο ζρεδίαζεο ησλ δηαιφγσλ. ηελ ζπλέρεηα, γηα θάζε ξφιν ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ. Ο ηζηνρψξνο 

παξνπζίαζεο δηαιφγσλ είλαη δηαζέζηκνο ζην http://195.251.218.39/dialogues/main.php  

6.1.1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηελ εηθφλα 13 βιέπνπκε ηελ βαζηθή νζφλε ηνπ εξγαιείνπ νπηηθήο ζρεδίαζεο 

δηαιφγσλ. Δπάλσ ππάξρεη ην βαζηθφ κελνχ θαη ε εξγαιεηνζήθε κε ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Αξηζηεξά ππάξρνπλ δχν θαξηέιεο (tabs). Σν πξψην tab πεξηέρεη ηελ παιέηα 

κε ηα ζχκβνια γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ δηαιφγνπ. ην δεχηεξν tab πεξηέρνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δεηθηψλ ηεο ππεξεζίαο. ην θέληξν, ππάξρεη ν θακβάο ζηνλ νπνίν ν 

δεκφζηνο ππάιιεινο ζρεδηάδεη ηελ ππεξεζία. ην αξηζηεξφ θάησ κέξνο ηεο νζφλεο, 

ππάξρεη ε πξνεπηζθφπεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ δηαιφγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην 

θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξν ρψξν απφ απηφλ πνπ «ρσξάεη» ζηελ νζφλε, ζηνλ θακβά 

εκθαλίδνληαη scroll bars πνπ ηνλ επεθηείλνπλ. Παξάιιεια, ζηελ πξνεπηζθφπεζε ηνπ 

δηαιφγνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ην ζπλνιηθφ γξάθεκα θαζψο θαη πνην ζεκείν 

εκθαλίδεηαη ζηνλ θακβά.   

 

Δηθφλα 13: Βαζηθή νζφλε εξγαιείνπ νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ 

Σν εξγαιείν νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ έθηνο απφ ηελ Διιεληθή ππνζηεξίδεη 

θαη ε Αγγιηθή γιψζζα, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ηνπ θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο 

http://195.251.218.39/dialogues/main.php
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Διιάδαο. Ζ ρξήζε ησλ αξρείσλ Properties θαηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ εξγαιείνπ θαζηζηνχλ 

εθηθηή φρη κφλν ηελ ζπληήξεζε ησλ δχν γισζζψλ αιιά θαη ηελ εχθνιε πξνζζήθε κίαο 

ηξίηεο εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν. ηελ εηθφλα 14 κπνξνχκε λα δνχκε ηελ αγγιηθή 

έθδνζε. 

 

Δηθφλα 14: Βαζηθή νζφλε εξγαιείνπ νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ 

6.1.2. Λεηηνπξγίεο δεκνζίνπ ππαιιήινπ 

Με ην εξγαιείν νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ ν ππάιιεινο κπνξεί λα ζρεδηάδεη ην 

δηάινγν ηεο ππεξεζίαο, λα ππνινγίδεη ηα ζηαηηζηηθά ηεο ππεξεζίαο θαη λα απνζεθεχεη 

ην δηάινγν ζε κνξθή xml. 

6.1.2.1. ρεδίαζε δηαιόγνπ 

Απφ ηελ παιέηα ν ρξήζηεο κπνξεί κε drag-drop λα πάξεη φπνην ζηνηρείν επηζπκεί 

θαη λα ην ηνπνζέηεζε ζηνλ θακβά ηεο ζρεδίαζεο ηνπ δηαιφγνπ. ηελ εηθφλα 15 

βιέπνπκε ηα ζχκβνια πνπ είλαη δηαζέζηκα. Ζ έλλνηα ηνπ θάζε ζπκβφινπ έρεη αλαιπζεί 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

 

Δηθφλα 15: Παιέηα 
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Πξνζζήθε αξρήο  

Ζ πξψηε ελέξγεηα ηνπ γίλεηαη ζηελ ζρεδίαζε ηνπ δηάινγνπ είλαη ε πξνζζήθε ηνπ 

αξρηθνχ θφκβνπ. Ο αξρηθφο θφκβνο ελψλεηαη πάληα κε ηελ πξψηε εξψηεζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην ζχζηεκα. (εηθφλα 16) 

Πξνζζήθε λέαο εξώηεζεο  

Απφ ηελ παιέηα ησλ ζπκβφισλ κπνξεί λα επηιεγεί ην ζχκβνιν ηεο εξψηεζεο. Ζ 

πιεθηξνιφγεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξψηεζεο κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο. Δίηε κε 

δηπιφ θιηθ πάλσ ζην ζχκβνιν, είηε κε δεμί θιηθ πάλσ ζην ζχκβνιν. Με ην δεμί θιηθ 

εκθαλίδεηαη έλα αλαδπφκελν(pop up) παξάζπξν (εηθφλα 16). ην πιαίζην ηνπ θείκελνπ 

πιεθηξνινγείηαη ην θείκελν ηεο εξψηεζεο.  

 

Δηθφλα 16: Πξνζζήθε λέαο εξψηεζεο 

Πξνζζήθε λέαο απάληεζεο 

Ζ απάληεζε ζπκβνιίδεηαη κε ην βέινο θαη είλαη απηφ πνπ ελψλεη ηνπο θφκβνπο 

κεηαμχ ηνπο. Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα βέινο ν ρξήζηεο πξέπεη λα καξθάξεη έλα θφκβν 

θαη λα ζχξεη ην πνληίθη ζην επφκελν θφκβν. πσο έρεη αλαθεξζεί θαη λσξίηεξα, φια ηα 

βέιε πνπ εμέξρνληαη απφ ηηο εξσηήζεηο ζεσξνχληαη απαληήζεηο. Γηα λα πιεθηξνινγεζεί 

ην θείκελν ηεο απάληεζεο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα θάλεη δηπιφ θιηθ ζην βέινο.    

Πξνζζήθε λένπ δηθαηνινγεηηθνύ 

Αθνχ πξνζηεζεί απφ ηνλ θακβά έλα λέν δηθαηνινγεηηθφ, ν ρξήζηεο κε δεμί θιηθ 

κπνξεί λα επηιέμεη πνην δηθαηνινγεηηθφ επηζπκεί απφ ηελ ιίζηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. ηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα πιεθηξνιφγεζε ην ζθνπφ ή ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλν δηάινγν. Γηα παξάδεηγκα, φπσο 
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βιέπνπκε ζηελ εηθφλα 17, γηα ηελ έθδνζε ηνπ δηαβαηεξίνπ απαηηείηαη έλα 

θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

 

Δηθφλα 17: Πξνζζήθε λένπ δηθαηνινγεηηθνχ 

Πξνζζήθε αμίαο 

Ο ρξήζηεο αθνχ πξνζζέζεη ζηνλ θακβά ην ζχκβνιν ηεο αμίαο, κπνξεί κε δεμί 

θιηθ πάλσ ζην ζχκβνιν λα επεμεξγαζηεί ηελ αμία. πγθεθξηκέλα, εκθαλίδεηαη έλα pop 

up παξάζπξν ζην νπνίν πιεθηξνινγείηαη ην πνζφ θαη επηιέγεηαη ν ηχπνο ηεο αμίαο 

(εηθφλα 18). ην πεδίν πνζφ ν ρξήζηεο κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη κφλν κία αξηζκεηηθή 

αμία κε ην πνιχ δχν δεθαδηθά.  

 

Δηθφλα 18: Πξνζζήθε αμίαο 

Πξνζζήθε λέαο πιεξνθνξίαο 

Γηα ηελ πξνζζήθε κηαο πιεξνθνξίαο, ν ρξήζηεο αθνχ ηελ πξνζζέζεη απφ ηελ 

παιέηα ζηνλ θακβά κπνξεί κε δηπιφ θιηθ πάλσ ζην ζχκβνιν λα πιεθηξνινγήζεη ην 

θείκελν πνπ επηζπκεί. (βιέπε εηθφλα 19) 
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Δηθφλα 19: Πξνζζήθε λέαο πιεξνθνξίαο 

Πξνζζήθε ηεξκαηηθνύ θόκβνπ 

Τπάξρνπλ δχν ηχπνη ηεξκαηηθψλ θφκβσλ.  Ο επηιέμηκνο θαη ν κε επηιέμηκνο. Ο 

ρξήζηεο πξνζζέηεη φπνηνλ απφ ηνπο δχν επηζπκεί θαη ηνλ ελψλεη κε θάπνην 

πξνγελέζηεξν θφκβν. ηελ εηθφλα 20 θαίλεηαη ε πξνζζήθε ελφο κε επηιέμηκνπ 

ηεξκαηηθνχ θφκβνπ. 

 

Δηθφλα 20: Πξνζζήθε λένπ ηεξκαηηθνχ θφκβνπ 

6.1.2.2. Δπηζθόπεζε δεηθηώλ  

Ο δεκφζηνο ππάιιεινο κπνξεί λα κεηαβεί ζην tab ησλ δεηθηψλ θαη παηψληαο ην 

θνπκπί «Τπνινγηζκφο» λα δεη ηνπο δείθηεο ηεο ππεξεζίαο πνπ έρεη ζρεδηάζεη ζηνλ 

θακβά. Πξηλ ηνλ ππνινγηζκφ γίλνληαη νη έιεγρνη εγθπξφηεηαο ηνπ γξάθνπ. 

 

Δηθφλα 21: Γείθηεο ππεξεζίαο 
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6.1.2.3. Δμαγσγή/Αλάθηεζε δηαιόγνπ ζε xml 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα απνζεθεχζεη θαη λα αλαθηήζεη ηνλ δηάινγν απφ ην βαζηθφ 

κελνχ ή ηελ κπάξα εξγαιείσλ. 

 

Δηθφλα 22: Μελνχ – Αξρείν 

6.1.2.4. Δπηπιένλ ιεηηνπξγίεο 

Γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ γξάθνπ έρνπλ πξνζηεζεί ζην εξγαιείν θάπνηεο 

επηπιένλ ιεηηνπξγίεο. ιεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ρξήζηε θαη επνκέλσο 

ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ. πλνπηηθά είλαη νη παξαθάησ: 

 Γπλαηφηεηα εμαγσγήο ηνπ δηαιφγνπ ζε εηθφλα. 

 Γπλαηφηεηα απεπζείαο εθηχπσζεο ηνπ δηαιφγνπ. 

 Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ιεηηνπξγηψλ αληηγξαθήο/απνθνπήο/επηθφιιεζεο.  

 Γπλαηφηεηα αλαίξεζεο θαη αθχξσζε αλαίξεζεο ησλ ελεξγεηψλ.   

 Γπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο θαη απν-νκαδνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ γξάθνπ 

γηα ηελ απινχζηεξε απεηθφληζε ησλ δηαιφγσλ (εηθφλα 23). 

 Γπλαηφηεηα Zoom. 

 

Δηθφλα 23: Οκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ. 
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6.1.3. Έιεγρνη εγθπξόηεηαο γξάθνπ  

Καηά ηελ δηαδηθαζία ζρεδίαζεο ηνπ δηαιφγνπ – γξάθνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θάπνην έιεγρνη, ψζηε λα εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ νξζή 

απεηθφληζε ηνπ γξάθνπ ησλ δηαιφγσλ. ην εξγαιείν νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ 

αλαπηχρζεθαλ δχν κνξθέο ειέγρσλ. Ζ πξψηε κνξθή είλαη νη έιεγρνη πνπ γίλνληαη θαηά 

ηελ ζρεδίαζε ηνπ γξάθνπ θαη ε δεχηεξε είλαη νη έιεγρνη πνπ γίλνληαη εθ ηνλ πζηέξσλ, 

είηε κε ην θνπκπί ηεο επηθχξσζεο, είηε κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ. 

Έιεγρνη θαηά ηελ ζρεδίαζε 

Οη παξαθάησ έιεγρνη ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα θαηά ηελ ζρεδίαζε θαη 

επνκέλσο ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ηνπο παξαθάκςεη. 

1. Έλα βέινο ζπλδέεη πάληα δχν θφκβνπο. ε πεξίπησζε δηαγξαθήο θάπνηνπ 

θφκβνπ, δηαγξάθεηαη απηφκαηα θαη ην/ηα βέινο/ε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα 

καδί ηνπ. 

2. Έλα βέινο δελ κπνξεί λα έρεη ηνλ ίδην θφκβν ηαπηφρξνλα σο κεηξηθφ θαη 

σο παηδί.  

3. Μφλν ν θφκβνο εξψηεζε κπνξεί λα έρεη πάλσ απφ δχν εμεξρφκελα βέιε. 

Απηφ ηζρχεη γηαηί κφλν ε εξψηεζε απνηειεί θφκβν – πχιε, θαη κφλν απφ 

απηήλ κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ δηαθνξεηηθνί «δξφκνη». ε πεξίπησζε 

πνπ ν ρξήζηεο επηρεηξήζεη λα παξαβεί ηνλ παξαπάλσ θαλφλα 

εκθαλίδνληαη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ κεηξηθνχ θφκβνπ, ηα παξαθάησ 

κελχκαηα ιάζνπο.  

 

Δηθφλα 24: Μήλπκα ιάζνπο γηα δχν εμεξρφκελα βέιε απφ ηνλ θφκβν “δηθαηνινγεηηθφ” 

 

Δηθφλα 25: Μήλπκα ιάζνπο γηα δχν εμεξρφκελα βέιε απφ ηνλ θφκβν “αξρή” 
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Δηθφλα 26: Μήλπκα ιάζνπο γηα δχν εμεξρφκελα βέιε απφ ηνλ θφκβν ηεο 

“πιεξνθνξίαο” 

4.  Οη  ηειηθνί θφκβνη κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν εηζεξρφκελα βέιε. ε 

πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο παξαβεί απηφλ ηνλ θαλφλα, ηφηε εκθαλίδεηαη ην 

παξαθάησ κήλπκα ιάζνπο. 

 

Δηθφλα 27: Μήλπκα ιάζνπο γηα εμεξρφκελα βέιε απφ “ηεξκαηηθφ θφκβν” 

Δπηθύξσζε Γξάθνπ   

Τπάξρνπλ θαηαζηάζεηο, φπσο ε χπαξμε θφκβνπ ρσξίο εηζεξρφκελα ή εμεξρφκελα 

βέιε, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ ζρεδίαζε ηνπ δηαιφγνπ. κσο, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πθίζηαληαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαιφγνπ, ή θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ δεηθηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν, δεκηνπξγήζεθε κία δεχηεξε κνξθή ειέγρσλ θαη είλαη νη 

εμήο:  

5. Καλέλαο θφκβνο δελ πξέπεη λα είλαη «νξθαλφο». Γειαδή φινη νη θφκβνη 

πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εηζεξρφκελν ή εμεξρφκελν βέινο. 

6. ινη νη εζσηεξηθνί θαη ηειηθνί θφκβνη (εξψηεζε, δηθαηνινγεηηθφ, 

πιεξνθνξία, αμία, επηιέμηκνο, κε επηιέμηκνο) πξέπεη λα έρνπλ 

νπσζδήπνηε έλα εηζεξρφκελν βέινο. 

7. ιεο νη δηαδξνκέο λα πξέπεη λα θαηαιήγνπλ ζε ηεξκαηηθφ θφκβν.  

8. ηνλ γξάθν πξέπεη λα ππάξρεη κφλν κία αξρή. 

9. Οη θφκβνη ησλ εξσηήζεσλ πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν εμεξρφκελα 

βέιε. Γειαδή, κία εξψηεζε πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν απαληήζεηο. 

ε πεξίπησζε πνπ θάηη απφ ηα παξαπάλσ δελ ηζρχεη ηφηε εκθαλίδεηαη ην 

παξαθάησ κήλπκα ιάζνπο. 
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Δηθφλα 28: Μήλπκα ιάζνπο παξαβίαζεο θαλφλσλ επηθχξσζεο 

Δλψ παξάιιεια ζηνλ θακβά, ζηνπο θφκβνπο πνπ εληνπηζηηθέ ην πξφβιεκα 

εκθαλίδεηαη έλα θίηξηλν πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν. Δζηηάδνληαο ζε απηφ, δίλνληαη 

δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ην ιάζνο (εηθφλα 29). 

 

Δηθφλα 29: Γηεπθξηληζηηθφ κήλπκα ιάζνπο. 

Μεηά ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο γίλεηαη θαη ν ηειηθφο έιεγρνο ηεο χπαξμεο 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ θχθισλ κέζα ζηνλ γξάθν. ε πεξίπησζε πνπ απηνί εληνπηζηνχλ 

εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα ιάζνπο.  

 

Δηθφλα 30: Μήλπκα ιάζνπο χπαξμεο θχθισλ 

6.1.4. Λεηηνπξγίεο δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο 

ιεο νη εξγαζίεο πνπ εθηειεί ν δηαρεηξηζηήο βξίζθνληαη θάησ απφ ην κελνχ ζηελ 

επηινγή «Δξγαζίεο Γηαρεηξηζηή». 

 

Δηθφλα 31: Δξγαζίεο δηαρεηξηζηή 

6.1.4.1. Γεκηνπξγία/Γεκνζίεπζε ιίζηαο δηθαηνινγεηηθώλ 

ην παξάζπξν ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί: 

 λα πξνζζέζεη έλα λέν, 

 λα ηξνπνπνηήζεη έλα ππάξρνλ, 
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 λα δηαγξάςεη έλα ππάξρνλ, 

 λα δεκνζηεχζεη ηελ ιίζηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

 

Δηθφλα 32: Παξάζπξν δηαρείξηζεο δηθαηνινγεηηθψλ 

6.1.4.2. Γεκνζίεπζε δηαιόγνπ ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο 

Γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο ππεξεζίαο ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη πξψηα λα ζπκπιεξψζεη 

ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο ζην παξάζπξν ησλ ζηνηρείσλ ππεξεζίαο. ηελ 

ζπλέρεηα, κπνξεί λα δεκνζηεχζεη ηνλ δηάινγν ηεο ππεξεζίαο απφ ην βαζηθφ κελνχ. 

 

Δηθφλα 33: Παξάζπξν ζηνηρείσλ ππεξεζίαο 

6.1.5. Λεηηνπξγίεο πνιίηε 

Ο πνιίηεο κπνξεί λα επηζθεθηεί ηνλ Ηζηνρψξν Παξνπζίαζεο Γηαιφγσλ γηα λα 

πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά κε κία ππεξεζία. Ζ πξψηε νζφλε θαισζνξίδεη ηνλ ρξήζηε θαη 

ηνπ δίλεη νδεγίεο γηα ην επφκελν δπλαηφ βήκα πνπ είλαη ε επηινγή κίαο απφ ηηο 

θαηεγνξίεο ζηα αξηζηεξά.   
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Δηθφλα 34: Ηζηνρψξνο Παξνπζίαζεο Γηαιφγσλ 

Δπηιέγνληαο κία θαηεγνξία (π.ρ. Πνιίηεο) εκθαλίδνληαη φιεο νη δηαζέζηκεο 

ππεξεζίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. 

 

Δηθφλα 35: Ηζηνρψξνο Παξνπζίαζεο Γηαιφγσλ – Γηαζέζηκεο ππεξεζίεο 

Δπηιέγνληαο «Δθθίλεζε δηαιφγνπ», εκθαλίδεηαη ε πξψηε εξψηεζε. Ο πνιίηεο 

θαιείηαη λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο. Κάζε θνξά πνπ ν πνιίηεο απαληά ζε κία 

εξψηεζε αλαλεψλεηαη ην ηζηνξηθφ δηαιφγνπ θαη ζηα δεμηά παξέρνληαη φιεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη κέρξη ζηηγκήο δηαζέζηκεο.  
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Δηθφλα 36: Δθηέιεζε δηαιφγνπ 

ην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ, ζην θέληξν ηεο νζφλεο ν πνιίηεο κπνξεί λα δεη ην 

πιήξεο ηζηνξηθφ ηνπ δηαιφγνπ θαη ζηα δεμηά ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ 

ινηπψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε ηνπ. 

 

Δηθφλα 37: Οινθιήξσζε δηαιφγνπ 

ηελ εηθφλα 38 θαίλεηαη ην πιαίζην ησλ επηπιέσλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα 

δεη ν πνιίηεο γηα θάζε δηθαηνινγεηηθφ. Απηφ ην πιαίζην εκθαλίδεηαη παηψληαο ζηνλ 

ηίηιν ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. 
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Δηθφλα 38: Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο δηθαηνινγεηηθνχ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πνιίηεο δελ είλαη επηιέμηκνο γηα ηελ ππεξεζία ηφηε 

παξνπζηάδεηαη κφλν ην ηζηνξηθφ ηνπ δηαιφγνπ.   

6.2. Πεξίιεςε 

πλνςίδνληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πηινηηθή 

εθαξκνγή κέζσ ηνπ εξγαιείνπ νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε ηα 

έμεο: 

 Γπλαηφηεηα  γξαθηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ γξάθν ησλ δηάινγσλ. 

 Γπλαηφηεηα επίβιεςεο φισλ ησλ δηαιφγσλ. 

 Πξνζηαζία απφ ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο κέζσ ηεο επηθχξσζεο ηνπ 

δηαιφγνπ.  

 Δχθνιε δηαρείξηζε ηνπ δηαιφγνπ (ιεηηνπξγίεο copy/paste θ.α). 

Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ παξνπζίαζεο δηαιφγσλ πξνζθέξεηαη ε  

δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ησλ δηαιφγσλ. Μέζσ ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλεη ν πνιίηεο 

εληνπίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηεο ππεξεζίαο. ην ηέινπο ηνπ δηαιφγνπ ν πνιίηεο 

κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ ππεξεζία ζχκθσλα κε ηελ έθδνζε πνπ αλήθεη. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε έλλνηα ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο.   
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7.  Μειέηε πεξηπηώζεσλ (Case Studies)  

7.1. Δηζαγσγή 

ηφρνο ηνπ ηειεπηαίνπ ηκήκαηνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ρξήζε ηεο πηινηηθήο 

εθαξκνγήο ζε πξαγκαηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αμηνινγείηαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο θαη εληνπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη ειιείςεηο. 

ην πιαίζην απηφ πινπνηήζεθαλ ηέζζεξεηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 Ζ έθδνζε ηνπ δηαβαηεξίνπ. 

 Έθδνζε αδείαο ιεηηνπξγίαο γηα κεηαπνηεηηθή επηρείξεζε. 

 Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην Υίνπ. 

 Λήςε επηδφηεζεο σο Νένο Αγξφηεο. 

Ζ αλάιπζε ηεο πξψηεο ππεξεζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Βαγγέιε 

Καιακπφθε. Οη ππφινηπεο ππεξεζίεο έρνπλ αλαιπζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Rural 

Inclusion (Kalampokis, Tambouris, Tarabanis, 2010). 

7.2. Γεκόζηεο ππεξεζίεο 

ην παξάξηεκα Α ππάξρνπλ νη πίλαθεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο θάζε ππεξεζίαο. Δπίζεο, ππάξρνπλ νη πίλαθεο κε ηα ζπγθεληξσηηθά 

ζηνηρεία φισλ ησλ ππεξεζηψλ.  

7.2.1. Έθδνζε δηαβαηεξίνπ 

ηελ εηθφλα 39 θαίλεηαη ν δηάινγνο ηεο ππεξεζίαο «έθδνζε δηαβαηεξίνπ», φπσο 

πξνέθπςε απφ ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ. ηνλ πίλαθα 6 

εκθαλίδνληαη νη δείθηεο ηεο ππεξεζίαο. 
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Δηθφλα 39: Γηάινγνη ππεξεζίαο «Έθδνζεο δηαβαηεξίνπ» 

Πίλαθαο 6: Γείθηεο ππεξεζίαο «Έθδνζε Γηαβαηεξίνπ» 

Γείθηεο Απνηέιεζκα 

Πιήζνο δηαιόγσλ 225 

Πιήζνο δηαιόγσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε κε επηιέμηκν θόκβν 29 

Πιήζνο εξσηήζεσλ Μέγηζην 10 

Διάρηζην 4 

Μέζνο φξνο 8 

Πιήζνο δηθαηνινγεηηθώλ 

 

Μέγηζην 9 

Διάρηζην 4 

Μέζνο φξνο 6 

πλνιηθό θόζηνο Μέγηζην 84,4 

Διάρηζην 68,8 

Μέζνο φξνο 80,11 

7.2.2. Έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα κεηαπνηεηηθή επηρείξεζε 

ηελ εηθφλα 40 θαίλεηαη ν δηάινγνο ηεο ππεξεζίαο «Έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

κεηαπνηεηηθήο επηρείξεζεο», φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ νπηηθήο 

ζρεδίαζεο δηαιφγσλ. ηνλ πίλαθα 7 εκθαλίδνληαη νη δείθηεο ηεο ππεξεζίαο. 
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Δηθφλα 40: Γηάινγνη ππεξεζίαο «Έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κεηαπνηεηηθήο 

επηρείξεζεο» 
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Πίλαθαο 7: Γείθηεο ππεξεζίαο «Έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κεηαπνηεηηθήο 

επηρείξεζεο» 

Γείθηεο Απνηέιεζκα 

Πιήζνο δηαιόγσλ 12293 

Πιήζνο δηαιόγσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε κε επηιέμηκν θόκβν 1 

Πιήζνο εξσηήζεσλ Μέγηζην 14 

Διάρηζην 5 

Μέζνο φξνο 15 

Πιήζνο δηθαηνινγεηηθώλ Μέγηζην 16 

Διάρηζην 4 

Μέζνο φξνο 11 

πλνιηθό θόζηνο Μέγηζην 624.39 

Διάρηζην 62.45 

Μέζνο φξνο 312.12 

7.2.3. Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην Υίνπ  

ηελ εηθφλα 41 θαίλεηαη ν γξάθνο ησλ δηαιφγσλ ηεο ππεξεζίαο «Δγγξαθή ζην 

Δπηκειεηήξην Υίνπ», φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ νπηηθήο ζρεδίαζεο 

δηαιφγσλ. ηνλ πίλαθα 8 εκθαλίδνληαη νη δείθηεο ηεο ππεξεζίαο. 
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Δηθφλα 41: Γηάινγνη ππεξεζίαο «Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην Υίνπ» 

Πίλαθαο 8: Γείθηεο ππεξεζίαο «Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην Υίνπ» 

Γείθηεο Απνηέιεζκα 

Πιήζνο δηαιόγσλ 29 

Πιήζνο δηαιόγσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε κε επηιέμηκν θόκβν 1 

Πιήζνο εξσηήζεσλ Μέγηζην 5 

Διάρηζην 4 

Μέζνο φξνο 4 

Πιήζνο δηθαηνινγεηηθώλ 

 

Μέγηζην 7 

Διάρηζην 3 

Μέζνο φξνο 5 

πλνιηθό θόζηνο Μέγηζην 560 

Διάρηζην 70 

Μέζνο φξνο 204.29 
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7.2.4. Λήςε επηδόηεζεο σο Νένο Αγξόηεο 

ηελ εηθφλα 42 θαίλεηαη ν γξάθνο ησλ δηαιφγσλ ηεο ππεξεζίαο «Λήςε 

επηδφηεζεο σο Νένο Αγξφηεο», φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ νπηηθήο 

ζρεδίαζεο δηαιφγσλ. ηνλ πίλαθα 9 εκθαλίδνληαη νη δείθηεο ηεο ππεξεζίαο. 
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Δηθφλα 42: Γηάινγνη ππεξεζίαο «Λήςε επηδφηεζεο σο Νένο Αγξφηεο» 
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Πίλαθαο 9: Γείθηεο ππεξεζίαο «Λήςε επηδφηεζεο σο Νένο Αγξφηεο» 

Γείθηεο Απνηέιεζκα 

Πιήζνο δηαιόγσλ 11518 

Πιήζνο δηαιόγσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε κε επηιέμηκν θόκβν 178 

Πιήζνο εξσηήζεσλ Μέγηζην 23 

Διάρηζην 21 

Μέζνο φξνο 22 

Πιήζνο δηθαηνινγεηηθώλ 

 

Μέγηζην 19 

Διάρηζην 13 

Μέζνο φξνο 16 

Δπηδόηεζε Μέγηζην 20000 

Διάρηζην 10000 

Μέζνο φξνο 15000 

7.3. Αλαζεώξεζε ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο 

Καηά ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ παξαδεηγκάησλ εληνπίζηεθαλ ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηφζν ηελ ηερληθή ιεηηνπξγία φζν θαη ινγηθέο ειιείςεηο ζηελ ζρεδίαζε ηνπ 

δηαιφγνπ.   

Σερληθά Θέκαηα 

Καηά ηελ θάζε ηεο ζρεδίαζεο ηνπ εξγαιείνπ νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ, γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο ππεξεζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν αιγφξηζκνο DFS. 

Ο αιγφξηζκνο πινπνηήζεθε κε αλαδξνκή (recursion). Απηή ε πξνζέγγηζε δελ εκθάληδε 

θαλέλα πξφβιεκα ζε γξάθνπο κε ιίγνπο θφκβνπο (πεξίπνπ 10). κσο, ζηελ ζρεδίαζε 

ελφο πξαγκαηηθνχ δηαιφγνπ (πνπ νη θφκβνη μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηνπο 10) εκθαλίζηεθε 

ην πξφβιεκα ηεο ππεξρείιηζεο ηεο ζηνίβαο (stack overflow). Σν πξφβιεκα νθεηιφηαλ 

ζην native stack size ηεο java ζε ζπλδπαζκφ κε ηεο πνιιέο επαλαιήςεηο πνπ απαηηνχζε 

έλαο γξάθνο κε πνιινχο θφκβνπο. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλαζρεδηάζηεθε ε 

πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ κε ηελ ρξήζε κία δνκήο επαλάιεςεο (iteration). 

Πξνζζήθε λέσλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηελ θάζε ηεο πινπνίεζεο ησλ παξαδεηγκάησλ εληνπίζηεθαλ δχν ειιείςεηο ζην 

κνληέιν ηνπ δηαιφγνπ. Απηέο νη ειιείςεηο νδήγεζαλ ζηελ πξνζζήθε λέσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαηέζηεζαλ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθή. 

 Πξνζζήθε ζρνιίνπ ζηα δηθαηνινγεηηθά.  
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Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ζρεδηάζηεθε ε ππεξεζία «έθδνζε δηαβαηεξίνπ», 

ζηελ ππνπεξίπησζε ηεο αλαλέσζεο δηαβαηεξίνπ απαηηείην ζαλ 

δηθαηνινγεηηθφ ην παιαηφ δηαβαηήξην. Ζ πξνζζήθε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ 

«δηαβαηήξην» δελ ήηαλ αξθεηή θαζψο ν πνιίηεο δελ ζα κπνξνχζε λα 

πιεξνθνξεζεί γηα ηελ ηδηνκνξθία ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ («παιαηφ»). Γηα 

απηή ηελ πεξίπησζε, ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ είρε πξνβιεθηεί ε πξνζζήθε 

ελφο ζρφιηνπ γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο ηδηνκνξθίαο. κσο έγηλε ζχληνκα 

αληηιεπηφ φηη ζρεδφλ γηα θάζε δηθαηνινγεηηθφ ρξεηαδφηαλ θαη έλα ζρφιην 

ζην νπνίν λα πεξηγξάθεηαη ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ 

δηθαηνινγεηηθνχ (π.ρ. γηα ηελ αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ην πιήζνο 

αληηγξάθσλ, ην E9 ηεο ζπδχγνπ θ.α.). Γηα απηφ ηνλ ιφγν απνθαζίζηεθε ε 

πξνζζήθε ελφο ζρνιίνπ ην νπνία αθνξά ηνλ ζθνπφ ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

 Οη εζσηεξηθνί θφκβνη (δηθαηνινγεηηθφ, πιεξνθνξία θαη αμία) λα έρνπλ 

παξαπάλσ απφ έλα εηζεξρφκελν βέινο.  

Καηά ηελ ζρεδίαζε ησλ ππεξεζηψλ εληνπίζηεθαλ ζεκεία πνπ αλαθέξνπλ 

φηη ζηελ ππνπεξίπησζε Υ, απαηηείηαη ην δηθαηνινγεηηθφ Α θαη ζηελ 

ζπλέρεηα φια ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο ππνπεξίπησζε Τ. Έηζη κεηά ηελ 

απάληεζε πνπ νδεγεί ζην δηθαηνινγεηηθφ Α δελ ππάξρεη λέα εξψηεζε θαη 

πξέπεη λα θαηεπζπλζνχκε ζην δηθαηνινγεηηθφ ηεο ππνπεξίπησζεο Τ.   

7.4. πκπεξάζκαηα  

ην θεθάιαην απηφ πινπνηήζεθαλ ηέζζεξηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ζηφρν ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο. Γεληθά, ηα ζηνηρεία πνπ 

θάλνπλ απνδνηηθή ηελ ζρεδίαζε ηνπ δηαιφγνπ είλαη ηα έμεο:  

 Ο ρξήζηεο αλά πάζα ζηηγκή έρεη πιήξε εηθφλα ηνπ δηαιφγνπ.  

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ δηαιφγνπ είλαη εχθνιε θαζψο γίλεηαη κε γξαθηθή 

αιιειεπίδξαζε. 

Έηζη, ν ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θαιφο γλψζηεο ησλ ππνινγηζηψλ. Παξ‟ 

φια απηά, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ησλ λφκσλ πνπ 

ηελ δηαθαηέρνπλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζρεδίαζε ηνπ γξάθνπ ησλ δηαιφγσλ. 

 Με ηελ ρξήζε πξαγκαηηθψλ ππεξεζηψλ ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα νη αδπλακίεο ηεο 

πηινηηθήο εθαξκνγήο. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ νδήγεζαλ ζηελ 

αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο.  
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8. πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο πξνηάζεηο 

Μία δεκφζηα ππεξεζία δηαρσξίδεηαη ζε δχν ζεηξηαθέο θάζεηο, ηελ πιεξνθνξηαθή 

θαη ηελ εθηειεζηηθή. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ε 

πιεξνθνξηαθή θάζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, αλαδεηήζακε πσο νη 

πιεξνθνξίεο γηα κία δεκφζηα ππεξεζία ζα «κεηαβηβαζηνχλ» απφ ηνλ δεκφζην θνξέα 

ζηνλ πνιίηε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ην 

πξνθίι ηνπ πνιίηε.  

Αξρηθά, κε ηελ κειέηε ηεο ΔΑΓ έγηλαλ θαηαλνεηά ηα αληηθείκελα πνπ απνηεινχλ 

ηελ δεκφζηα ππεξεζία, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ δελδξηθή 

δνκή ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ππνδεηθλχεη φηη γηα κία δεκφζηα ππεξεζία ππάξρεη ε 

γεληθή εθδνρήο ηεο, ε νπνία δηαζπάηαη ζε πην εμεηδηθεπκέλεο εθδνρέο. ηα θχιια ηεο 

δνκήο απηήο ππάξρνπλ νη δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηεο ππεξεζίαο. Δπνκέλσο, βαζηθφο 

ζηφρνο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ πνιίηε είλαη πσο απφ ηελ γεληθή κνξθή ηεο 

ππεξεζίαο (π.ρ. έθδνζε δηαβαηεξίνπ) ζα κεηαβνχκε ζηελ θαηάιιειε έθδνζε ηεο 

ππεξεζίαο (π.ρ. έθδνζε δηαβαηεξίνπ γηα αλήιηθν θάηνηθν ηνπ εμσηεξηθνχ). Ζ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ γίλεηαη κέζσ ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ δηαιφγσλ.  

  Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ αλαπηχρζεθε έλα κνληέιν δηαιφγσλ πνπ κνληεινπνηεί ηελ 

πιεξνθνξηαθή θάζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο 

ηνπ πνιίηε. Ζ ρξήζε ησλ δηαιφγσλ είλαη κία κέζνδνο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαηάιιειεο 

έθδνζεο ηεο ππεξεζίαο, επηηπραίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζσπνπνίεζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε. Σν κνληέιν ησλ δηαιφγσλ πξνηείλεη ηελ νπηηθή απεηθφληζε ηνπ 

δηαιφγνπ. Γηα ηελ νπηηθή απεηθφληζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζεσξίαο 

ησλ γξάθσλ θαζψο θαη ηα ζχκβνια ηεο ζεκεηνινγίαο BPMN. Έηζη, ην ζχλνιν ησλ 

δηαιφγσλ είλαη έλαο πξνζαλαηνιηζκέλνο άθπθινο γξάθνο. Με ηελ γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ν αλαιπηήο έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ην ζχλνιν ησλ δηαιφγσλ θαζψο θαη 

ην πψο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ζρεδίαζε ηνπ δηαιφγνπ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ε κνληεινπνίεζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, γίλεηαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθή. 

ηφρνο ησλ δεηθηψλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο είλαη λα βνεζήζνπλ ηνλ αλαιπηή, 

ππνδεηθλχνληάο ηνπ ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε ππεξεζία πνπ ζρεδηάδεη. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, αλαζρεδηάδνληαο ηνπο δηαιφγνπο θαη επαλαυπνινγίδνληαο ηνπο δείθηεο 

κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε έλα βειηησκέλν κνληέισλ δηαιφγσλ. Παξάιιεια, νη δείθηεο 

πνπ ππνινγίδνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο θνξείο 
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ζηελ θαιχηεξε επίβιεςε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν θνξέαο κπνξεί 

λα γλσξίδεη πνηεο ππεξεζίεο ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ θαηάξγεζε ελφο δηθαηνινγεηηθνχ 

θ.α..    

Ζ πηινηηθή εθαξκνγή αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ κνληέινπ ησλ 

δηαιφγσλ θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν εξγαιείν νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ θαη 

ηνλ ηζηνρψξν παξνπζίαζεο ησλ δηαιφγσλ. Σν εξγαιείν νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ 

είλαη έλα γξαθηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν ν αλαιπηήο κπνξεί λα ζρεδηάζεη ηνπο δηαιφγνπο 

κηαο ππεξεζίαο. Ζ γξαθηθή ζρεδίαζε θαη αλαπαξάζηαζε ησλ δηαιφγσλ απμάλνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ αλαιπηή, θαζψο ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο κπνξεί λα 

επηβιέπεη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ δηαιφγσλ. Δπίζεο, ην εξγαιείν κε ηε βνήζεηα ηεο 

ζεσξίαο ησλ αιγνξίζκσλ κπνξεί λα ππνινγίδεη απηφκαηα ηνπο δείθηεο ηεο ππεξεζίαο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν αλαιπηήο εμνηθνλνκεί ρξφλν θαη κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαιφγσλ ηεο ππεξεζίαο. Σέινο, ην εξγαιείν έρεη εκπινπηηζηεί κε 

ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο γηα ηελ επηθχξσζε ησλ γξάθσλ, ψζηε λα πξνζηαηεχεη ηνλ 

αλαιπηή απφ ζρεδηαζηηθά ιάζε. Ο ηζηνρψξνο παξνπζίαζεο ησλ δηαιφγσλ αλαπηχρζεθε 

ψζηε ν πνιίηεο – ελδηαθεξφκελνο λα κπνξεί λα αλαπαξάγεη ηνπο δηαιφγνπο ησλ 

ππεξεζηψλ, πνπ αλαιπηήο έρεη κνληεινπνίεζε. Έηζη, ν πνιίηεο ιακβάλεη 

πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε κία ππεξεζία πνπ ήηαλ θαη ν αξρηθφο 

ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο. Σέινο, κέζα απφ ηελ κνληεινπνίεζε πξαγκαηηθψλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε ηελ βνήζεηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο πηζηνπνηήζεθε ε νξζή 

ιεηηνπξγία ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ κνληέιν ησλ δηαιφγσλ. 

Μειινληηθέο πξνηάζεηο 

Μειινληηθά, ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί πεξεηαίξσ ην κνληέιν ησλ δηαιφγσλ κε 

ηελ πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ αληηθεηκέλσλ, ψζηε λα ππάξμεη πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε κία ππεξεζία. Γηα παξάδεηγκα, ε ηνπνζεζία εθηέιεζεο κίαο ππεξεζίαο 

(θπζηθήο ή ειεθηξνληθήο) είλαη κία πιεξνθνξία πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί ζην 

κνληέιν θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή.  

Δπηπξνζζέησο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απφθιηζε ηεο βαζηθήο πεξίπησζεο κίαο 

ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο ππνπεξηπηψζεηο ηεο. Μειινληηθά, ζα κπνξνχζαλ λα 

δεκηνπξγεζεί έλα λέν ζεη δεηθηψλ, κε ηνπο νπνίνπο λα κειεηάηαη ε πξναλαθεξζείζα 

ζπκπεξηθνξά. Ζ ζεσξία ησλ γξάθσλ επίζεο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή γηα ηελ κειέηε 

ηνπ γξάθνπ ησλ δηαιφγσλ.  
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Δπηπιένλ, θαηά ηελ ζρεδίαζε ησλ δηαιφγσλ παξαηεξήζεθε φηη γηα ηνλ ίδην ζθνπφ 

κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο λα πξνζθνκίζεη δηαθνξεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ηαπηνπνίεζεο κπνξεί λα πξνζθνκηζηεί είηε ηαπηφηεηα 

είηε δηαβαηήξην. Γηα λα θαιπθηεί απηή ε αλάγθε ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί κία 

δνκή ινγηθψλ πξάμεσλ αλάκεζα ζηα δηθαηνινγεηηθά, κε ηελ ρξήζε ησλ ινγηθψλ 

ηειεζηψλ «ή» «θαη» θ.η.ι.  

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο έρεη κνληεινπνηεζεί έλα κηθξφ εχξνο 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κειινληηθά ην κνληέιν ησλ δηαιφγσλ ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί 

κε ηελ εθαξκνγή κεγαιχηεξνπ εχξνπο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε νη δείθηεο ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ λα είλαη ζηαηηζηηθά εθκεηαιιεχζηκνη.  
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Παξάξηεκα Α: Γεκόζηεο Τπεξεζίεο  

ην παξφλ παξάξηεκα θαηαγξάθεθαλ φιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο πνπ κνληεινπνηήζεθαλ κε ην εξγαιείν νπηηθήο ζρεδίαζεο δηαιφγσλ.   

Α.1 Έθδνζε δηαβαηεξίνπ 

Πίλαθαο 10: Βαζηθά ζηνηρεία ππεξεζίαο «Έθδνζε δηαβαηεξίνπ» 

Σίηινο Έθδνζε δηαβαηεξίνπ 

Φνξέαο Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε 

Πεξηγξαθή Τπεξεζία κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα απνθηήζεη λέν 

δηαβαηήξην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3103/2003 αλεμάξηεηα απφ ην 

αλ δηαζέηεη ή φρη παιαηφ δηαβαηήξην, εθδνζέλ απφ ηε Ννκαξρηαθή 

απηνδηνίθεζε /Δπαξρείν /Πξνμελείν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ.417/93. 

Καηεγνξία Πνιίηεο 

Γηθαηνινγεηηθό Γηαβαηήξην 

Πίλαθαο 11: Πίλαθα δηθαηνινγεηηθψλ ππεξεζίαο «Έθδνζε δηαβαηεξίνπ» 

Σίηινο Πεξηγξαθή Οξγαληζκόο  

Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 

Αίηεζε έθδνζεο 

Γηαβαηεξίνπ 

Γηαηίζεηαη απφ ηα γξαθεία ππνδνρήο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ 

ηνλ πνιίηε. 

Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 

Έγρξσκε θσηνγξαθία Ζ θσηνγξαθία πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο 40-60 mm, 

ηππσκέλε ζε αλαινγηθφ θσηνγξαθηθφ ραξηί, ρσξίο ηε ρξήζε 

ηερλνινγίαο inkjet ή laser. Θα πξέπεη λα έρεη ιεθζεί θάησ 

απφ ηδαληθέο ζπλζήθεο, ηα δε ρξψκαηα ηεο εθηχπσζεο 

επηβάιιεηαη λα είλαη νπδέηεξα. 

Πνιίηεο 

Ηαηξηθφ Πηζηνπνηεηηθφ 

Κξαηηθνχ Ννζνθνκείνπ 

Ηαηξηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Κξαηηθνχ Ννζνθνκείνπ Κξαηηθφ 

Ννζνθνκείν 

Βεβαίσζε Διιεληθήο Αξρήο Βεβαίσζε Διιεληθήο Αξρήο Πξνμελείν 

Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο Γήκνο 

Γηθαζηηθή απφθαζε Γηθαζηηθή απφθαζε Γηθαζηήξηα 

Βεβαίσζε ζηξαηνινγηθνχ 

γξαθείνπ 

Βεβαίσζε ζηξαηνινγηθνχ γξαθείνπ ηξαηνινγηθφ 

Γξαθείν 

Τπεχζπλε Γήισζε Τπεχζπλε Γήισζε Πνιίηεο 

Α.2 Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην Υίνπ 

Πίλαθαο 12: Βαζηθά ζηνηρεία ππεξεζίαο «Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην Υίνπ» 

Σίηινο Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην Υίνπ 

Φνξέαο Δπηκειεηήξην Υίνπ 
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Πεξηγξαθή ιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λεζί ηεο Υίνπ 

ππνρξενχληαη λα εγγξαθνχλ ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Υίνπ.   

Καηεγνξία Δπηρεηξήζεηο 

Γηθαηνινγεηηθό - 

Πίλαθαο 13: Πίλαθα δηθαηνινγεηηθψλ ππεξεζίαο «Δγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην Υίνπ» 

Σίηινο Πεξηγξαθή Οξγαληζκόο  

Αζηπλνκηθή 

ηαπηφηεηα 

Αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο  Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε  

Αίηεζε Παξέρεηαη απφ ην Δπηκειεηήξην ηεο Υίνπ Δπηκειεηήξην Υίνπ 

Αλαθνίλσζε Ν. Υίνπ Αληίγξαθν ηεο αλαθνίλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο (πξψελ Ννκαξρίαο 

Υίνπ) ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ή ηε κεηαβνιή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή ΦΔΚ πνπ δεκνζηεχνληαη ηα κέιε ηνπ Γ. κε ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ηελ αλάζεζε εθπξνζψπεζεο ηεο ΑΔ.  

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 

Β.Έλαξμεο Δξγαζηψλ Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ Γ.Ο.Τ. 

Καηαζηαηηθφ εηαηξείαο Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο Δηξελνδηθείν 

Άδεηα Δξγαζίαο  Άδεηα Δξγαζίαο Γήκνο 

Άδεηα Παξακνλήο Άδεηα Παξακνλήο Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 

Πξαθηηθά Γεληθήο 

πλέιεπζεο 

Απφζπαζκα Πξαθηηθψλ Γεληθήο πλέιεπζεο (γηα ηελ εθινγή ησλ 

κειψλ ηνπ Γ) θαη Πξαθηηθψλ Γ (Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζε 

ζψκα θαη ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ εθπξνζψπεζεο ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ) 

Λνγηζηή ηεο 

εηαηξείαο 

. 

Α.3 Έθδνζε αδείαο ιεηηνπξγίαο γηα κεηαπνηεηηθή επηρείξεζε 

Πίλαθαο 14: Βαζηθά ζηνηρεία ππεξεζίαο «Αδεηνδφηεζε Μεηαπνηεηηθήο Δπηρείξεζεο» 

Σίηινο Αδεηνδφηεζε Μεηαπνηεηηθήο Δπηρείξεζεο  

Φνξέαο Πεξηθέξεηα 

Πεξηγξαθή ιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα απνθηήζνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο. Ζ δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο  έρεη δχν θάζε. ηελ πξψηε θάζε ε επηρείξεζε ιακβάλεη ηελ 

άδεηα εγθαηάζηαζεο, ε νπνία έρεη ηξηεηήο ηζρχ. ε απηφ ην δηάζηεκα, πνπ 

απνηειεί ηελ δεχηεξε θάζε, ε επηρείξεζε πξέπεη λα πξνζθνκίζεη φια ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα λα ιάβεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

Καηεγνξία Δπηρεηξήζεηο 

Γηθαηνινγεηηθό Άδεηα ιεηηνπξγίαο 

Πίλαθαο 15: Πίλαθα δηθαηνινγεηηθψλ ππεξεζίαο «Αδεηνδφηεζε Μεηαπνηεηηθήο 

Δπηρείξεζεο» 

Σίηινο Πεξηγξαθή Οξγαληζκόο  

Έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ 

Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ απφ ην Πεξηθέξεηα 

Βνξείνπ Αηγαίνπ (πξψελ Σκήκα Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρίαο ηεο 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 
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ζπλζεθψλ Υίνπ) 

Δξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην αθνξά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηα 

απφβιεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο,  θαη άιια. Σν 

εξσηεκαηνιφγην παξέρεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα (πξψελ 

Ννκαξρία Υίνπ, Βηνκεραλία Σκήκα) 

 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ  

Βεβαίσζε ρξήζεο γεο Βεβαίσζε ρξήζεο γεο απφ ηελ Πνιενδνκία. Πνιενδνκία 

Σερληθφ ππφκλεκα Σερληθφ ππφκλεκα απφ ηδηψηε Μεραληθφ Μεραληθφο 

Τπεχζπλε δήισζε 

κεραληθνχ 

Τπεχζπλε δήισζε Μεραληθνχ Μεραληθφο 

Αξρηηεθηνληθά 

ζρεδηαγξάκκαηα 

Αξρηηεθηνληθά ζρεδηαγξάκκαηα απφ ηδηψηε Μεραληθφ Μεραληθφο 

Μειέηε εγθαηάζηαζεο Μειέηε εγθαηάζηαζεο απφ ηδηψηε Μεραληθφ Μεραληθφο 

Βεβαίσζε θαηαζθεπήο 

θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο 

Βεβαίσζε θαηαζθεπήο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο απφ ην Σκήκα 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Ννκαξρίαο Υίνπ 

Σκήκα Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηεο 

Ννκαξρίαο Υίνπ 

Άδεηα ρξήζεο λεξνχ Άδεηα ρξήζεο λεξνχ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 

Πηζηνπνηεηηθφ 

πδξαπιηθήο δνθηκαζίαο 

Πηζηνπνηεηηθφ πδξαπιηθήο δνθηκαζίαο απφ ηδηψηε Μεραληθφ Μεραληθφο 

Άδεηα νηθνδνκήο Άδεηα νηθνδνκήο ζεσξεκέλε γηα ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ Πνιενδνκία 

Τπεχζπλε Γήισζε Τπεχζπλε Γήισζε  Πνιίηεο 

Άδεηα δηάζεζεο πγξψλ 

απνβιήησλ 

Άδεηα δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ απφ ην Σκήκα Τγείαο ηεο 

Ννκαξρίαο Υίνπ 

Σκήκα Τγείαο ηεο 

Ννκαξρίαο Υίνπ 

Βεβαίσζε 

θαηαιιειφηεηαο ΓΔ 

Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο απφ ηε Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ θαη ηε 

Υεκηθή Τπεξεζία ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 

Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ 

Βεβαίσζε 

θαηαιιειφηεηαο ΓΑΑ 

Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο απφ ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαζψο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Σκήκαηνο 

Τγηεηλήο ηεο Ννκαρίαο ηεο Υίνπ 

Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 

Μειέηε Ππξνπξνζηαζίαο Μειέηε Ππξνπξνζηαζίαο απφ ην ηνπηθφ ππξνζβεζηηθφ ηκήκα. Ππξνζβεζηηθφ ηκήκα 

 

Α.4 Λήςε επηδόηεζεο σο Νένο Αγξόηεο 

Πίλαθαο 16: Βαζηθά ζηνηρεία ππεξεζίαο «Δπηδφηεζε λένπ αγξφηε» 

Σίηινο Δπηδφηεζε λένπ αγξφηε 

Φνξέαο Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

Πεξηγξαθή Οη λένη αγξφηεο πνπ πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο δηθαηνχληαη λα 

ιάβνπλ επηδφηεζε. Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο δηαθέξεη αλάινγα κε 

δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο ν ηφπνο θαηνηθίαο, δηακνλήο ή ην ζπλνιηθφ 

εηζφδεκα ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 

Καηεγνξία Πνιίηεο 

Γηθαηνινγεηηθό - 
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Πίλαθαο 17: Πίλαθα δηθαηνινγεηηθψλ ππεξεζίαο «Δπηδφηεζε λένπ αγξφηε» 

Σίηινο Πεξηγξαθή Οξγαληζκόο  

Σαπηνπνίεζε Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην. Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 

Γήισζε ΟΓΔ Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα Δληαίαο Γήισζεο Δθκεηάιιεπζεο  Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 

Βεβαίσζε κφληκεο 

θαηνηθίαο 

Βεβαίσζε Γεκάξρνπ ή Κνηλνηάξρε γηα ην κφληκν ηεο θαηνηθίαο  Γήκνο 

Σίηινο ζπνπδψλ Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ απφ ην αληίζηνηρν 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

Αληίζηνηρν 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Πηζηνπνηεηηθφ 

Οηθνγ. Καηάζηαζεο 

Πηζηνπνηεηηθφ Οηθνγελεηαθήο Καηάζηαζεο Γήκνο 

Φνξνινγηθή Γήισζε 

Δ1 

Αληίγξαθα Γειψζεσλ Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Δ1 Γ.Ο.Τ. 

Φνξνινγηθή Γήισζε 

Δ3 

Φνξνινγηθή Γήισζε Δηζνδήκαηνο Δ3 Γ.Ο.Τ. 

Πνιπεηέο 

Δπηρεηξεκαηηθφ 

ρέδην  

Πνιπεηέο Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν 

Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 

Γ. Π. Τπ. κειεηεηή Αληίγξαθν Γειηίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ ζπληάθηε 

κειεηεηή 

Μειεηεηήο 

Βεβαίσζε εγγξαθήο 

ζην Μεηξψν 

Αγξνηψλ  

Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ 

Δθκεηαιεχζεσλ ηεο νηθείαο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 

Άδεηα εηζφδνπ 

θνηλνηηθψλ 

βνζθνηφπσλ 

Άδεηα εηζφδνπ ή αληίγξαθα ησλ θαηαζηάζεσλ εηζφδνπ ζε 

θνηλνηηθνχο βνζθνηφπνπο 

Γήκνο 

Γήισζε Δ9 Αληίγξαθα Γειψζεσλ Δ9 (Αξρηθήο θαη φισλ ησλ επφκελσλ 

κεηαβνιψλ) 

Γ.Ο.Τ. 

χκβαζε νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ 

πκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ Δξγνδφηεο 

Γηαθνπή ηακείνπ 

αλεξγίαο 

Γηαθνπή ηακείνπ αλεξγίαο  

 

ΟΑΔΓ 

Απνρψξεζε απφ ηελ 

εξγαζία 

Οηθεηνζειήο απνρψξεζε ή Απφιπζε Δξγνδφηεο 

Γηαθνπήο εξγαζηψλ Αληίγξαθν δηαθνπήο εξγαζηψλ ΓΟY Γ.Ο.Τ. 

Τπεχζπλε δήισζε - 

ΓΟΤ 

Τπεχζπλε δήισζε απφ ηελ ΓΟΤ Γ.Ο.Τ. 

Πηζηνπνηεηηθφ 

κφληκεο δηακνλήο 

Έγγξαθν πηζηνπνίεζεο κφληκεο δηακνλήο γηα πνιίηε ηεο ΔΔ 

 

Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 

Αίηεζε ελίζρπζεο  Αίηεζε ελίζρπζεο Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 
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Α.5 πγθεληξσηηθά ηαηηζηηθά ππεξεζηώλ  

Δκπιεθόκελνη θνξείο ζε θάζε ππεξεζία 

Γηα ηελ εμαγσγή ηνπ πίλαθα 15 εθηεινχληαη δχν εξσηήκαηα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ 

Σν πξψην είλαη ην  

SELECT s.Title, d.Organization, count( * ) 

FROM vertexs v 

INNER JOIN services s ON v.serviceid = s.id 

INNER JOIN documents d ON v.documentID = d.id 

WHERE NOT v.documentID IS NULL 

GROUP BY v.serviceid, d.Organization 

Σν δεχηεξν είλαη ην  

SELECT s.Title, d.Organization, count( * ) 

FROM ( 

Βεβαίσζε απφδνζεο 

ΑΦΜ 

Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν βεβαίσζεο απφδνζεο ΑΦΜ Γ.Ο.Τ. 

Μειηζζνθνκηθφ 

βηβιηάξην  

Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν κειηζζνθνκηθνχ βηβιηαξίνπ 

ππνςεθίνπ 

Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 

Απνδεηθηηθφ θαηνρήο 

δσηθνχ θεθαιαίνπ 

Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ γηα ηελ αγνξά δσηθνχ θεθαιαίνπ / 

κειηζζνζκελψλ απφ άιιν θηελνηξφθν / κειηζζνθφκν, 

ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ν.Α. 

ή  

Σηκνιφγην Πψιεζεο ή Γειηίν Απνζηνιήο (πεξίπησζε εηδηθνχ 

θαζεζηψηνο ΦΠΑ) γηα ηελ αγνξά δσηθνχ θεθαιαίνπ / 

κειηζζνζκελψλ 

ή  

Απνδεηθηηθφ δσξεάο ελ δσή δσηθνχ θεθαιαίνπ / 

κειηζζνζκελψλ, εθφζνλ ε παξαρψξεζε έγηλε απφ ηνπο γνλείο, 

ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ν.Α 

 

Απνδεηθηηθφ 

εθκεηάιεπζεο γεο 

πκβφιαηα αγνξάο αγξνηηθψλ εθηάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ κφληκεο 

θπηείεο (εθφζνλ δελ εθκηζζψλνληαη ζε ηξίηνπο)  

ή 

Απνδεηθηηθά κίζζσζεο αγξνηηθψλ εθηάζεσλ πνπ πεξηέρνπλ 

κφληκεο θπηείεο 

 

Απφζπαζκα 

κεηξψνπ -ΓΟΤ 

Απφζπαζκα κεηξψνπ ηεο ΓΟΤ κε ηελ ηειεπηαία κεηαβνιή ηνπ 

ππνςεθίνπ 

Γ.Ο.Τ. 
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 SELECT documentID, Serviceid 

 FROM vertexs 

 WHERE NOT documentID IS NULL 

 GROUP BY documentID, Serviceid 

 ) v 

INNER JOIN services s ON v.serviceid = s.id 

INNER JOIN documents d ON v.documentID = d.id 

GROUP BY v.serviceid, d.Organization 

Ζ δηαθνξά ηνπ είλαη φηη εάλ ην ίδην δηθαηνινγεηηθφ εκθαληζηεί δχν θνξέο (π.ρ. 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο ππνπεξηπηψζεηο) ην πξψην εξψηεκα ην κεηξάεη 

δχν θνξέο ελψ ην δεχηεξν ην κεηξάεη κία. 

  Πίλαθαο 18: Δκπιεθφκελνη θνξείο ζε θάζε ππεξεζία 

  Φνξέαο 

 

% 
Συμμετοχής  Φνξέαο 

 

% 
Συμμετοχής 

Έθδνζε 

δηαβαηεξίνπ 

1 
Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 6 31,58% 
Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 2 20,00% 

2 Πνιίηεο 4 21,05% Πνιίηεο 2 20,00% 

3 Γήκνο 2 10,53% Γήκνο 1 10,00% 

4 
Γηεπζπλζε 

Γηαβαηεξίσλ 2 10,53% 
Γηεπζπλζε 

Γηαβαηεξίσλ 1 10,00% 

5 Γηθαζηήξηα 2 10,53% Γηθαζηήξηα 1 10,00% 

6 Πξνμελείν 1 5,26% Κξαηηθφ Ννζνθνκείν 1 10,00% 

7 Κξαηηθφ Ννζνθνκείν 1 5,26% Πξνμελείν 1 10,00% 

8 
ηξαηνινγηθφ 

Γξαθείν 1 5,26% 
ηξαηνινγηθφ 

Γξαθείν 1 10,00% 

  

 

19 100,00% 

 

1

0 100,00% 

  
      

Δπηδφηεζε 

λένπ αγξφηε 

1 Γ.Ο.Τ. 12 38,71% Γ.Ο.Τ. 7 31,82% 

2 Γήκνο 5 16,13% Γήκνο 3 13,64% 

3 
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 5 16,13% 
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 3 13,64% 

4 
Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 2 6,45% 
Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 2 9,09% 
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5 Δξγνδφηεο 2 6,45% Δξγνδφηεο 2 9,09% 

6 Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 1 3,23% Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 1 4,55% 

7 Μειεηεηήο 1 3,23% Μειεηεηήο 1 4,55% 

8 
ΟΑΔΓ 1 3,23% 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 1 4,55% 

9 
Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 1 3,23% ΟΑΔΓ 1 4,55% 

1

0 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 1 3,23% 
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 1 4,55% 

 

 

31 100,00% 

 

2

2 100,00% 

  
      

Αδεηνδφηεζ

ε 

Μεηαπνηεηη

θήο 

Δπηρείξεζεο 

1 Μεραληθφο 5 29,41% Μεραληθφο 5 31,25% 

2 
Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 5 29,41% 
Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 5 31,25% 

3 Πνιενδνκία 2 11,76% Πνιενδνκία 2 12,50% 

4 
Πνιίηεο 2 11,76% 

Γεληθφ Υεκείν ηνπ 

Κξάηνπο 1 6,25% 

5 
Γεληθφ Υεκείν ηνπ 

Κξάηνπο 1 5,88% 
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 1 6,25% 

6 
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο 1 5,88% Πνιίηεο 1 6,25% 

7 Ππξνζβεζηηθφ ηκήκα 1 5,88% Ππξνζβεζηηθφ ηκήκα 1 6,25% 

 

 

17 100,00% 

 

1

6 100,00% 

  
      

 
1 

Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 4 33,33% 
Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε 2 25,00% 

Έγγξαθε 

ζην 

Δπηκειεηήξ

ην Υίνπ 

2 Δηξελνδηθείν 3 25,00% Τπνπξγείν Δξγαζίαο 1 12,50% 

3 
Γ.Ο.Τ. 1 8,33% 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 1 12,50% 

4 Δπηκειεηήξην Υίνπ 1 8,33% Λνγηζηή ηεο εηαηξείαο 1 12,50% 

5 Λνγηζηή ηεο εηαηξείαο 1 8,33% Δπηκειεηήξην Υίνπ 1 12,50% 

6 
Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 1 8,33% Δηξελνδηθείν 1 12,50% 

7 Τπνπξγείν Δξγαζίαο 1 8,33% Γ.Ο.Τ. 1 12,50% 

 
 

12 100,00% 

 

8 100,00% 
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Πιήζνο δηθαηνινγεηηθώλ πνπ εθδίδεη θάζε θνξέαο 

ηελ βάζε ηίζεηαη ην παξαθάησ εξψηεκα 

SELECT d.Organization, count( * ) 

FROM ( 

 SELECT documentID, Serviceid 

 FROM vertexs 

 WHERE NOT documentID IS NULL 

 GROUP BY documentID, Serviceid 

 ) v 

INNER JOIN services s ON v.serviceid = s.id 

INNER JOIN documents d ON v.documentID = d.id 

GROUP BY d.Organization 

 

Πίλαθαο 19: Πιήζνο δηθαηνινγεηηθψλ πνπ εθδίδεη θάζε θνξέαο 

Γ.Ο.Τ. 8 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 7 

Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε 6 

Μεραληθφο 5 

Γήκνο 4 

Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 4 

Πνιίηεο 3 

Δξγνδφηεο 2 

Πνιενδνκία 2 

Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 1 

Γηεπζπλζε Γηαβαηεξίσλ 1 

Γηθαζηήξηα 1 

Δηξελνδηθείν 1 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 1 

Δπηκειεηήξην Υίνπ 1 

Κξαηηθφ Ννζνθνκείν 1 

Λνγηζηήο ηεο εηαηξείαο 1 

Μειεηεηήο 1 



 92 

ΟΑΔΓ 1 

Πξνμελείν 1 

Ππξνζβεζηηθφ ηκήκα 1 

ηξαηνινγηθφ Γξαθείν 1 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 1 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο 1 

 

Πιήζνο ππεξεζηώλ πνπ ζπκκεηέρεη θάζε θνξέαο 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ βάζε είλαη ην  

SELECT t.Organization, count( t.Organization ) 

FROM ( 

 

 SELECT d.Organization, count( * ) 

 FROM ( 

 

  SELECT documentID, Serviceid 

  FROM vertexs 

  WHERE NOT documentID IS NULL 

  GROUP BY documentID, Serviceid 

  )v 

 INNER JOIN services s ON v.serviceid = s.id 

 INNER JOIN documents d ON v.documentID = d.id 

 GROUP BY d.Organization, v.Serviceid 

) t 

GROUP BY t.Organization 

Πίλαθαο 20: Πιήζνο ππεξεζηψλ πνπ ζπκκεηέρεη θάζε θνξέαο 

Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε 3 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 3 

Γ.Ο.Τ. 2 

Γήκνο 2 
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Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2 

Πνιίηεο 2 

Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 1 

Γηεπζπλζε Γηαβαηεξίσλ 1 

Γηθαζηήξηα 1 

Δηξελνδηθείν 1 

Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 1 

Δπηκειεηήξην Υίνπ 1 

Δξγνδφηεο 1 

Κξαηηθφ Ννζνθνκείν 1 

Λνγηζηή ηεο εηαηξείαο 1 

Μειεηεηήο 1 

Μεραληθφο 1 

ΟΑΔΓ 1 

Πνιενδνκία 1 

Πξνμελείν 1 

Ππξνζβεζηηθφ ηκήκα 1 

ηξαηνινγηθφ Γξαθείν 1 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 1 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο 1 
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Παξάξηεκα Β: Θεσξία Γξάθσλ –Βαζηθνί Οξηζκνί 

Β.1 Οξηζκνί ζεσξίαο γξάθσλ 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη νη βαζηθνί νξηζκνί ηεο ζεσξίαο γξάθσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην βηβιίν ηνπ 

Παπαξξίδνπ.  

Γπάθορ ή Γπάθημα  

Έλα γξάθνο ή γξάθεκα (graph), είλαη κία δπάδα δχν ζπλφισλ Ν θαη Α, ε νπνία 

ζπκβνιίδεηαη κε G=(N, A). Σα ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ Ν νλνκάδνληαη θφκβνη(nodes). Σα 

ζηνηρεία ηνπ ζπλφινπ Α είλαη ηα δεπγάξηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλφινπ Ν, ηα νπνία 

νλνκάδνληαη ηφμα.  

Πποζαναηολιζμένορ Γπάθορ 

Έλαο γξάθνο νλνκάδεηαη πξνζαλαηνιηζκέλνο (directed graph, digraph) αλ θάζε 

έλα απφ ηα ηφμα ηνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο κία θαηεχζπλζε. 

Σςνεκηικόρ Γπάθορ 

Έλαο γξάθνο είλαη ζπλεθηηθφο εθφζνλ θάζε δεπγάξη δχν θφκβσλ ηνπ γξάθνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλν.  

Βαθμόρ 

Βαζκφο (degree) ελφο θφκβνπ είλαη ην πιήζνο ησλ ηφμσλ πνπ πξνζπίπηνπλ ζηνλ 

θφκβν. 

Έξω Βαθμόρ 

Ο έμσ βαζκφο (out degree) ελφο θφκβνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ ηφμσλ πνπ έρνπλ 

αξρή ην θφκβν απηφ. 

Έζω Βαθμόρ 

Ο έζσ βαζκφο (in degree) ελφο θφκβνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ ηφμσλ πνπ έρνπλ 

ηέινο ην θφκβν απηφ.  

Δπόμορ ή διαδπομή 

Γξφκνο ή δηαδξνκή (path) είλαη κία αλνηθηή αιπζίδα, ζηελ νπνία θάζε 

θφκβνο(θαη επνκέλσο θάζε ηφμν) εκθαλίδεηαη κία θνξά. 
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Κύκλορ 

Ο θχθινο (cycle) είλαη ν δξφκνο ζηνλ νπνίν ν πξψηνο θαη ν ηειεπηαίνο θφκβνο 

είλαη ν ίδηνο.  

Τοπολογική διάηαξη 

Σνπνινγηθή δηάηαμε(topological order) νλνκάδεηαη ε γξακκηθή δηάηαμε ησλ 

θφκβσλ, πνπ ηζρχεη φηη θάζε πξφγνλνο ελφο θφκβνπ v πξνεγείηαη ηνπ v ζηε δηάηαμε. 

Β.2 Αιγόξηζκνο topolorder 

ην αιγφξηζκν απηφ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θχθισλ ζε έλα γξάθν G=(N,A) 

εληνπίδεηαη εάλ ππάξρεη θφκβνο i κε έζσ βαζκφ κεδέλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

θάπνηνο ηέηνηνο θφκβνο ν γξάθνο έρεη πξνζαλαηνιηζκέλνπο θχθινπο θαη νη 

ππνινγηζκνί ζηακαηνχλ. Γηαθνξεηηθά, φια ηα ηφμα (i,j) ϵ A καδί κε ηνλ θφκβν i 

δηαγξάθνληαη θαη θαηαζθεπάδεηαη ν λένο γξάθνο G΄=(Ν΄,Α΄).  Οη έζσ βαζκνί ησλ 

θφκβσλ ηνπ γξάθνπ G΄, i ϵ N, επαλαυπνινγίδνληαη θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 

κέρξηο φηνπ δηαγξαθνχλ φινη νη θφκβνη ή θαηαζθεπαζηεί έλαο γξάθνο ζηνλ νπνίν θάζε 

θφκβνο έρεη ζεηηθφ έζσ βαζκφ (Παπαξξίδνο, 2002).  

Αιγφξηζκνο: topolorder 

Γεδνκέλα: Γξάθεκα G 

Απνηέιεζκα:  δηάλπζκα ηo order  

1 Τπνιφγηζε ηνπο έζσ βαζκνχο d
-
(j) γηα θάζε j ϵ N 

2 K 1 

3 L {j ϵ N : d
-
(j) = 0} 

4 ζν L<>Ǿ 

5    Δπέιεμε ηνλ πξψην θφκβν i ϵ L 

6    L L ~{i} 

7    Order (i)  k, k k +1 

8    Γηα φια ηα ηφμα (i,j)  ϵ A 

9       d
-
(j) d

-
(j)-1 

10          Αλ  d
-
(j) = 0  

11                L L + {j} 

12          Σέινο αλ 

13     Σέινο γηα 

14 Σέινο φζν 

 


