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Περίληψη 

 

Εισαγωγή 

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος των δημόσιων φορέων της Ελλάδας παραμένει 

ανεπαρκής. Η πληροφόρηση είναι διασκορπισμένη, οι αρμοδιότητες των δημόσιων 

οργανισμών και φορέων συγκεχυμένες και πολλές φορές αλληλεπικαλυπτόμενες. Τα 

τελευταία χρόνια επιχειρείται εξορθολογισμός στη δημόσια διοίκηση, αξιολόγηση των 

διοικητικών διαδικασιών και ο αντίστοιχος ανασχεδιασμός τους. 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η δημιουργία ενός μοντέλου που αφορά την 

σύνδεση και τις σχέσεις μεταξύ των φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο 

οποίο να διακρίνεται καθαρά η οργάνωση και η ιεραρχία τους, οι ιστορικές μεταβολές 

οι οποίες έχουν συμβεί σε αυτούς και η μεταξύ τους σύνδεση. Είναι σημαντικό οι 

πληροφορίες να είναι συγκεντρωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αξιοποιήσιμες 

από τον καθένα.  

Μεθοδολογία 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε αρχικά την μελέτη δευτερογενών πηγών 

δηλαδή αντίστοιχων ερευνών πάνω στο ίδιο θέμα και των αποτελεσμάτων στα οποία 

κατέληξαν. Έπειτα, λήφθηκαν αποφάσεις για την εξέλιξη και πορεία της εργασίας με 

βάση τη μελέτη της βιβλιογραφίας κυρίως με βάση τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα και 

δημοφιλή μοντέλα που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές έρευνες. Τέλος,  αφού 

δημιουργήθηκε ένα προτεινόμενο μοντέλο, έγινε προσέγγισή και εφαρμογή του μέσω 

οπτικοποίησης σε έναν ελληνικό φορέα που ανήκει στο Μητρώο Υπηρεσιών και 

Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης, το  Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό 

Πρακτορείο Ειδήσων (ΑΠΕ – ΜΠΕ), προκειμένου να γίνουν αντιληπτές τυχόν 

αδυναμίες ή παραλείψεις του και να επικαιροποιηθεί καταλλήλως για εφαρμογή και σε 

άλλους δημόσιους φορείς.  

Αποτελέσματα και συμπεράσματα 

Ως βάση επιλέχθηκε το ευρωπαϊκό μοντέλο (CPOV) στο οποίο προστέθηκαν ορισμένες 

ιδιότητες στην κλάση «Δημόσιος Φορέας» (υπαγωγή στον δημόσιο τομέα, διοικητικές 

αποφάσεις από την πλατφόρμα της Διαύγειας, Διευθύνων Σύμβουλος/ Γενικός 

Διευθυντής, κρατική χρηματοδότηση, αριθμός εργαζομένων) και στην κλάση « Σημείο 
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Επαφής» (αριθμός φαξ, διεύθυνση). Στη συνέχεια, επιλέχθηκε τυχαία η κατηγορία 

«Ενημέρωση» από το Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του 

2017 και πιο συγκεκριμένα έγινε εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου στο Αθηναϊκό 

Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. (ΑΠΕ – ΜΠΕ).  

Η επέκταση του ευρωπαϊκού μοντέλου CPOV το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να 

υποστηρίζει την ανταλλαγή βασικών πληροφοριών για μεμονωμένους δημόσιους 

φορείς και περιλαμβάνει την χρήση διεθνών ορθών και χρήσιμων πρακτικών ενώ 

παράλληλα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων φορέων η οποία λείπει 

σήμερα αλλά και μεταξύ πολιτών και δημοσίων φορέων για την οποία γίνεται μεγάλη 

προσπάθεια τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Προκύπτει αναγκαιότητα προσθήκης 

των προτεινόμενων ιδιοτήτων για την διευκόλυνση τόσο της εποπτείας όσο και της 

παρακολούθησης της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. 
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Abstract 

 

Introduction 

Despite the efforts made at national and European level, the monitoring and control of 

Greek public bodies remains inadequate. Information is scattered, the responsibilities of 

public agencies and bodies are confusing and often overlapping. In recent years, 

rationalization has been attempted in public administration, as well as an evaluation of 

administrative procedures and their corresponding redesign. 

Purpose 

The purpose of this thesis is to create a model for the connection and relations among 

Greek public administration bodies. In this model the organization, its hierarchy, the 

historical changes that have occurred to public bodies and their interconnection are 

clearly distinguished. It is important that the information is gathered in such a way that 

it can be useful to and usable by everyone.  

Methodology 

The process initially followed included the study of secondary sources i.e. 

corresponding research on the same topic as well as the results of different scholars and 

their work. Then, the evolution and course of work were decided based on the study of 

the literature, mainly on the basis of the most frequently used and popular models 

applied in European surveys. Finally, once the proposed model was created, it was 

applied and visualized for a Greek public body in order to detect its weaknesses or 

omissions and to be properly updated for application to other public bodies. 

Discussion – Conclusions 

The European model was applied as a basis and then a number of properties under the 

“Public Sector” (i.e. public sector membership, administrative decisions from Diavgeia 

platform, Chief Executive – CEO / General Manager, state funding, number of 

employees) and the “Point of Contact” (fax number, address) were added. The “News” 

category was randomly selected by the 2017 Register of Services and Bodies of the 

Greek Administration from which the Athenian News Agency – Macedonian News 

Agency SA was selected as the testing body of the proposed model. 

The expansion of the CPOV model that was attempted involves the use of international, 

good and useful practices and facilitates communication between public bodies that is 

lacking today, but also between citizens and public bodies, a result for which a great 
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effort has been made recently in Greece. There is a need to add the proposed attributes 

to facilitate both the supervision and the monitoring of the evolution of relations 

between the associated bodies involved.  
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1. Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή του προβλήματος 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης του δημοσίου τομέα η οποία περνάει 

πολλές διαβαθμίσεις με βάση τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Το βέβαιο 

είναι ότι μένουν ακόμη πολλά βήματα για να ανασυγκροτηθεί επιτυχώς ο δημόσιος 

τομέας και υπάρχουν και διάφορες δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες οι Έλληνες 

πολίτες προσδοκούν εξυγίανση του δημόσιου τομέα και παροχή πιο ποιοτικών 

δημόσιων υπηρεσιών (Παλαιολόγος, 2017). Σε αυτήν την τροχιά κινείται και η 

ευρωπαϊκή λογική με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί και τις οποίες τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) καλούνται να εφαρμόσουν για τη λειτουργία του δημόσιου 

τομέα τους.  

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε κρατικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, η 

διαδικασία αναγνώρισης και εύρεσης των ίδιων των δημόσιων υπηρεσιών της χώρας 

μας αλλά και βασικών πληροφοριών για αυτές παραμένει ανεπαρκής. Πληροφορίες 

σχετικά με το αντικείμενο και το σκοπό των δημοσίων φορέων είναι διασκορπισμένες, 

οι αρμοδιότητες των δημόσιων οργανισμών και φορέων συγκεχυμένες και πολλές 

φορές αλληλεπικαλυπτόμενες. Η αποτύπωση της έκτασης του δημόσιου τομέα είναι 

πολύ δύσκολο εγχείρημα και οι προσπάθειες που γίνονται για την αποτύπωση του 

οργανογράμματος, των αρμοδιοτήτων, των ορίων, της στοχοθεσίας, του μεγέθους και 

του πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί ο κάθε οργανισμός ξεχωριστά είναι πολύ 

πρόσφατες και χωρίς ικανοποιητικά ή απτά αποτελέσματα (Χουρμούζης, 2017).  

Για παράδειγμα, μέσα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

το οποίο είναι αρμόδιο για τα ζητήματα των δημόσιων οργανισμών, υπάρχει 

αναρτημένο σε ψηφιακή μορφή το οργανόγραμμα της δημόσιας διοίκησης και τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και αρχείο παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης 

καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα. Αντίστοιχα 

στοιχεία είναι διαθέσιμα και σε άλλες ιστοσελίδες που θεωρούνται αξιόπιστες και 

χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Σίγουρα γίνονται προσπάθειες 

από το κράτος τα τελευταία χρόνια να συμβαδίσει με τα ευρωπαϊκά και σύγχρονα 

πρότυπα των κρατών ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών 

που εξυπηρετεί και να διατηρεί ένα σύγχρονο πρόσωπο. 

Στόχος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι η αύξηση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τη δημιουργία μιας ικανής διοίκησης η 



2 
 

οποία να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις αναδυόμενες 

προκλήσεις1. Μέσα στους στόχους του Υπουργείου είναι μεταξύ άλλων οι εξής: 

• Η απλούστευση των διαδικασιών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

• Η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων – ψηφιοποίηση διεργασιών. 

• Η ενιαία διαχείριση πόρων δημόσιας διοίκησης. 

• Η ενιαία διαχείριση σχέσεων κράτους – πολιτών – επιχειρήσεων. 

• Η δημιουργία ενιαίου σημείου πρόσβασης στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. 

• Η αυθεντικοποίηση των πολιτών. 

• Η συμμετοχική δημοκρατία. 

• Η ψηφιακή ένταξη και ο ψηφιακός αλφαβητισμός. 

• Η διασύνδεση βασικών μητρώων δημόσιας διοίκησης. 

• Η ανοιχτή διάθεση δημόσιας πληροφορίας.  

• Οι ενέργειες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους κάθετους τομείς. 

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν στόχους στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του για την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (eGov Action Plan) της Ελλάδας για την χρονική περίοδο 

2014 – 2020. Η Ε.Ε. έχει ορίσει μια κατευθυντήρια γραμμή με βάση την οποία πρέπει 

να παρέχονται στους πολίτες οι δημόσιες υπηρεσίες και προς αυτή την κατεύθυνση η 

Ελλάδα προσπαθεί να συμμορφωθεί (Βενετσανοπούλου, 2002).  

Παρατηρείται ότι μέσα στο πλαίσιο των στόχων της Ε.Ε. είναι η απλούστευση των 

διαδικασιών με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Είναι 

σημαντικό να υπάρχουν κοινά μοντέλα περιγραφής των φορέων και να μπορεί κάποιος 

πολίτης, κάποιος ελληνικός δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, κάποιος ευρωπαϊκός ή 

διεθνής οργανισμός να βρει εύκολα και γρήγορα πληροφορίες σχετικά με τους 

δημόσιους οργανισμούς που αναζητά και μάλιστα με βάση διαφορετικά κριτήρια. Για 

παράδειγμα, είναι πιθανό κάποιος κάτοικος ευρωπαϊκής χώρας (εκτός της Ελλάδος) να 

χρειάζεται πληροφορίες από τον δημόσιο οργανισμό που απευθύνεται στους άνεργους 

στην Ελλάδα (δηλαδή τον ΟΑΕΔ). Απαιτείται να είναι σε θέση με την αντίστοιχη 

διαδικτυακή ή διά ζώσης αναζήτηση να βρει ότι ο φορέας που αναζητεί είναι πράγματι 

                                                           
1 http://www.minadmin.gov.gr/?page_id=11954 
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ο ΟΑΕΔ και να είναι σε θέση να εντοπίσει και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

του.  

Προκύπτει επομένως η ανάγκη ύπαρξης ενός μοντέλου περιγραφής δημοσίων φορέων 

στην Ελλάδα ώστε τόσο αλλοδαποί όσο και Έλληνες να μπορούν να αντιστοιχίσουν 

φορείς σε αρμοδιότητες, πληροφορίες επικοινωνίας με αρμόδια πρόσωπα και 

γεωγραφικές τοποθεσίες με ύπαρξη των αναζητούμενων δημοσίων φορέων σε 

συγκεκριμένα κτήρια. Ωστόσο, στην Ελλάδα ένα τέτοιο μοντέλο εκλείπει. Προς την 

επίλυση αυτού του προβλήματος προσανατολίζεται και η παρούσα εργασία.   

 

1.2. Αντικείμενο και Στόχοι της μελέτης 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία ενός γενικευμένου εννοιολογικού 

μοντέλου δεδομένων που θα μπορεί να περιγράψει τις ιδιότητες ενός φορέα και τα 

γενικά του χαρακτηριστικά, καθώς και τις σχέσεις του με τους υπόλοιπους φορείς του 

Δημοσίου. Με τον όρο γενικευμένο μοντέλο εννοούμε μια υψηλού επιπέδου περιγραφή 

όλων των πιθανών περιπτώσεων που υπάρχουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Εννοιολογικό 

είναι το μοντέλο το οποίο περιγράφει τις έννοιες του πεδίου και τον τρόπο με τον οποίο 

συνδέονται αυτές (Paulussen et al., 2007) στην προκειμένη περίπτωση για τους 

ελληνικούς δημόσιους φορείς στο οποίο θα καταδεικνύεται με σαφήνεια η οργάνωση 

και ιεραρχία τους.  

Επομένως, στόχος είναι η μοντελοποίηση των οντοτήτων και των σχέσεων που τις 

διέπουν με σκοπό τη δυνατότητα άμεσης αναγνώρισης του φορέα ενδιαφέροντος και 

των μεταξύ τους σχέσεων. Με αυτόν τον τρόπο η ανάθεση αρμοδιοτήτων και η επιλογή 

των συνεργαζόμενων φορέων θα είναι πιο εύκολη για τις δημόσιες υπηρεσίες και έτσι 

θα οδηγηθούν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Επιπλέον, μέσω 

της συγκεκριμένης διπλωματικής θα δοθεί η δυνατότητα ενός είδους κωδικοποίησης 

των δημοσίων φορέων με βάση το προτεινόμενο μοντέλο μέσω της οποίας θα γίνεται 

εύκολα η ενημέρωση των στοιχείων. 

Θα γίνει σύγκριση του ευρωπαϊκού μοντέλου, καθώς και άλλων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί πρόσφατα στη βιβλιογραφία και στη συνέχεια, θα εντοπιστούν κενά και 

παραλείψεις ώστε να προκύψει το ανανεωμένο μοντέλο βασισμένο στα ευρωπαϊκά 

πρότυπα το οποίο όμως να είναι εφαρμόσιμο και να ανταποκρίνεται στα ελληνικά 

δεδομένα. Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής μελετήθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες για διαφορετικούς ελληνικούς δημόσιους οργανισμούς 

και το μοντέλο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα χαρακτηριστικά τους και τη δομή του 
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ελληνικού δημόσιου τομέα. Τα χαρακτηριστικά του σχετίζονται με τη χρονική διάρκεια 

του εκάστοτε φορέα, την χρονική ή δομική αλλαγή του και τη σύνδεση ή συνεργασία 

του με άλλους φορείς.  

Η πιλοτική εφαρμογή θα πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται με βάση τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα και τις αντίστοιχες προδιαγραφές. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα έχει 

πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες κάθε δημόσιου οργανισμού και υπηρεσίας και των 

σχέσεων που τον συνδέουν με αυτές. Έτσι, θα γίνεται αρτιότερη και καταλληλότερη 

διανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών και θα γίνονται διακριτά τα όρια 

δικαιοδοσίας τους. Σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο η μια υπηρεσία να παραπέμπει 

στην άλλη για αρμοδιότητες που πιθανώς υπάγονται στη δική της δικαιοδοσία ή 

αλληλεπικαλύπτονται με τις υποχρεώσεις κάποιας άλλης. Αυτού του είδους οι 

δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν με τη βοήθεια των ΤΠΕ. 

Ως επιμέρους στόχοι της εργασίας μπορούν να οριστούν οι εξής: 

• Μελέτη της υπάρχουσας σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά με την εύρεση του 

κατάλληλου μοντέλου για δημόσιους φορείς στην Ελλάδα: Για να επιτευχθεί 

αυτός ο στόχος πραγματοποιήθηκε έρευνα στη διαθέσιμη βιβλιογραφία σχετικά 

με τα υπάρχοντα μοντέλα διαχείρισης δημοσίων οργανισμών. 

• Κατανόηση της κατάστασης στον ελληνικό δημόσιο τομέα με αναγνώριση των 

προβλημάτων και εύρεση κατάλληλου μοντέλου για αυτόν: Το ελληνικό 

δημόσιο πλήττεται από πολλά προβλήματα τα οποία συνδέονται τόσο με την 

γραφειοκρατία όσο και με τις υποδομές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται 

σε αυτό. Απαιτείται να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες για την επιλογή του 

κατάλληλου μοντέλου ώστε να επιτυγχάνεται αύξηση της αποδοτικότητας. 

• Δημιουργία μοντέλου βασισμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα και προσαρμοσμένα 

στα ελληνικά δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας 

και στηρίζοντας τη δομή του σε απλά και κατανοητά στοιχεία για την χρήση 

των ΤΠΕ. 

• Προσαρμογή μοντέλου  στα ελληνικά δεδομένα και συνθήκες με την εφαρμογή 

του (οπτικοποιημένη) για την περίπτωση ενός δημοσίου φορέα ώστε να 

καταδειχθούν οι διαφορές σε σχέση με τα διαθέσιμα μοντέλα που αναφέρονται 

στο θεωρητικό μέρος της εργασίας και να κριθεί η εφαρμογή του προτεινόμενου 

μοντέλου με βάση το αποτέλεσμά του σε πρακτικό επίπεδο.  
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1.3. Περιεχόμενα της μελέτης 

Η μελέτη επικεντρώθηκε στα ελληνικά δεδομένα μιας και η δημόσια διοίκηση σε κάθε 

κράτος εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο παρά την ενιαία ευρωπαϊκή κατεύθυνση και 

καθοδήγηση. Όσον αφορά τη διαδικασία της μελέτης προέκυψε από την αντίληψη και 

την συνειδητοποίηση ότι απαιτούνται πάντα βελτιώσεις στις πολιτικές δημόσιας 

διοίκησης και χρήσης των ΤΠΕ. Οι πληροφορίες είναι διασκορπισμένες σε τέτοιο 

βαθμό ώστε χρειάζονται πολλές εργατοώρες και χρήση ανθρωπίνων πόρων 

προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει στοιχειώδης οργάνωση. Ωστόσο, ξεκινώντας από 

απλές διαδικασίες και συγκέντρωση απλών πληροφοριών η Κεντρική Κυβέρνηση 

μπορεί να συνδράμει τα μέγιστα στην σωστή αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα και 

στο κτίσιμο γερών θεμελίων για τη μετέπειτα εξέλιξη της χρήσης των ΤΠΕ. Επιπλέον, 

η Ελλάδα από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και μετά, έχει μπει σε τροχιά 

γενικότερης αναδιοργάνωσης με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που όρισαν τα 

τρία μνημόνια και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να σταματήσει τις λανθασμένες 

πρακτικές και να υιοθετήσει πιο σύγχρονη και αποδοτική οπτική γωνία. 

Η κύρια αιτία επιλογής του συγκεκριμένου θέματος είναι η λογική του ότι σε 

οποιαδήποτε εργασία ξεκινά κανείς από τα απλά, τα βασικά και ουσιώδη και πάνω σε 

αυτά βασίζεται. Έτσι, πρώτα γίνεται μια καταγραφή και αναφορά σε χρήσιμους για την 

κατανόηση του θέματος ορισμούς, ενώ έπειτα αναπτύσσεται η μεθοδολογία με την 

οποία έγινε η εκπόνηση της διπλωματικής. Στη συνέχεια, γίνεται μια βιβλιογραφική 

επισκόπηση πάνω στο θέμα της μοντελοποίησης δημοσίων φορέων στην Ευρώπη και 

την Ελλάδα και έπειτα η υλοποίηση του μοντέλου με την αντίστοιχη οπτικοποίησή του. 

Τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. 

 

1.4. Δομή της εργασίας 

Το Κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό και περιέχει την ιδέα και τον τρόπο σκέψης που 

οδήγησε στην εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής.  

Το Κεφάλαιο 2 είναι μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα της 

μοντελοποίησης δημόσιων οργανισμών. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται χρήσιμοι 

ορισμοί που εξυπηρετούν στην κατανόηση των επόμενων κεφαλαίων.  

Στο Κεφάλαιο 3 εξηγείται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της 

διπλωματικής.   
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Στο Κεφάλαιο 4 καταγράφονται προτεινόμενα μοντέλα και έρευνες σχετικές με την 

μοντελοποίηση δημοσίων φορέων με έμφαση κυρίως στο εξωτερικό, ενώ στο Κεφάλαιο 

5 γίνεται καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας.  

Στο Κεφάλαιο 6 αναλύεται το προτεινόμενο ευρωπαϊκό μοντέλο για την οργάνωση του 

δημοσίου τομέα πάνω στο οποίο βασίζονται πολλά ευρωπαϊκά κράτη.  

Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

εκπόνηση της διπλωματικής, καθώς και μελλοντικές προτάσεις για έρευνα. 

 



7 
 

 

2. Ορισμός έννοιας δημοσίου φορέα 

2. 1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξουν διευκρινίσεις και επεξηγήσεις 

σχετικά με βασικούς όρους που αφορούν τα θέματα της διπλωματικής εργασίας. Οι 

κύριες έννοιες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και σχετίζονται με το θέμα αναλύονται 

παρακάτω. 

 

2.2. Ορισμοί 

Με τον όρο Δημόσια Διοίκηση εννοούμε το σύνολο των νόμιμων μέσων και ενεργειών 

που έχουν συγκεκριμένους στόχους που αποβλέπουν στην ικανοποίηση του 

συμφέροντος του συνόλου των πολιτών ενός κράτους (Buchbinder & Shanks, 2011). 

Πρόκειται για το σύνολο όλων εκείνων των υπηρεσιών που καλείται το κράτος να 

παρέχει και να προσφέρει στους πολίτες του προκειμένου να ικανοποιούνται όλες οι 

ανάγκες τις οποίες καλείται να καλύψει ένα πολιτισμένο και ανεπτυγμένο κράτος μέσω 

των δημόσιων οργανισμών του.  

Με τον όρο δημόσιο φορέα αναφερόμαστε σε μια οντότητα υπεύθυνη για κρατικές 

λειτουργίες. Ο δημόσιος φορέας χρηματοδοτείται (ακόμη και εν μέρει) από το κράτος 

ώστε να παρέχει κάποια δημόσια ή κρατική υπηρεσία. Στην Ε.Ε. δεν υπάρχει κάποιος 

κοινός όρος για τους δημόσιους φορείς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτουν 

δυσκολίες στην αναγνώρισή τους, στην αναγνώριση της νομοθεσίας και των πολιτικών 

που χρησιμοποιούν και πώς αυτές σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν (PwC EU 

Services, 2016). Ωστόσο, πρακτικά ο δημόσιος φορέας είναι μια δημόσια οντότητα η 

οποία έχει δημιουργηθεί από το κράτος και του οποίου οι διαδικασίες αποτελούν μέρος 

της δημόσιας διακυβέρνησης. Με τον όρο διαδικασία στην προκειμένη περίπτωση 

νοείται μια διαδοχή δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία προϊόντων ή/και 

υπηρεσιών που συνδέονται μεταξύ τους άμεσα, ενώ το σύνολό τους καθορίζει όλα τα 

συστατικά της οντότητας και ασφαλώς και την επιτυχία της ή μη (Striening, 1988).  

Στην περίπτωση του δημόσιου φορέα οι διαδικασίες που ακολουθούνται ορίζονται σε 

κεντρικό επίπεδο ακολουθώντας τη νομολογία και απαιτείται να τυποποιηθούν 

προκειμένου να παρουσιάζει ο φορέας ενιαία εικόνα στην εξυπηρέτηση των πολιτών 

και να επιτυγχάνεται ταχύτερη, πληρέστερη και ορθότερη εκπλήρωση των διαδικασιών. 

Η μοντελοποίηση διαδικασιών βασίζεται κατά βάση στη γραφική απεικόνισή τους ώστε 
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να είναι δυνατή η καταγραφή τους και οι ανάγκες που δημιουργούν στο πλαίσιο του 

δημόσιου φορέα (Κωνσταντίνου, 2008). Η μοντελοποίηση των διαδικασιών προκύπτει 

με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε δημόσιου φορέα. Με την 

μοντελοποίηση διαδικασιών γίνεται πιο αποτελεσματική η λειτουργία του φορέα, 

καθώς αποτυπώνεται με τη μορφή διαγραμμάτων, ρόλων και ενεργειών. Ακόμη, με την 

χρήση της οι δημόσιοι φορείς είναι σε θέση να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, να 

ενισχύσουν τις υποδομές και τη γενικότερη λειτουργία τους, να μειωθεί το διοικητικό 

κόστος και να απλουστευτούν οι διαδικασίες. Για να είναι εφικτή η αποτελεσματική 

εφαρμογή των διαδικασιών απαιτείται ο σωστός και κατάλληλος σχεδιασμός τους.  

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο2, «η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-

government) αναφέρεται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ του κράτους και των 

πολιτών ή των επιχειρήσεων ή μεταξύ διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών. Η Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση απαιτεί τη χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες, προκειμένου να 

βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών». Ουσιαστικά, η 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει να κάνει με τον εκσυγχρονισμό του Κράτους και της 

Δημόσιας Διοίκησης με κεντρικό της άξονα τις ΤΠΕ με στόχο την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης 

(Ντανός, 2014).  

Σύμφωνα με τον OECD (2003), η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ορίζεται ως η χρήση των 

ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση και ο ορισμός της έννοιας περικλείει όλες τις διαστάσεις 

δραστηριότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελείται 

από τις εξής τρεις δραστηριότητες (Κωνσταντούρος, 2013): 

• Τη χρήση εργαλείων των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών 

στη δημόσια διοίκηση. 

• Την αναδιάρθρωση των λειτουργικών διαδικασιών και μονάδων με στόχο την 

εξασφάλιση του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. 

• Την εκπαίδευση των δημόσιων λειτουργών και κρατικών στελεχών, αλλά και 

των χρηστών – πολιτών στη χρήση των νέων εργαλείων και τεχνολογιών. 

Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας λόγω της 

μακροχρόνιας γραφειοκρατίας, της έλλειψης οργάνωσης και της απουσίας επαρκούς 

ελέγχου στον δημόσιο τομέα είναι τα διασκορπισμένα δεδομένα που σχετίζονται με τη 

Δημόσια Διοίκηση. Ο ΟΟΣΑ παρουσίασε το 2012 μια μελέτη με ένα μοντέλο 
                                                           
2 http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-11-34_el.htm 
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χαρτογράφησης του ελληνικού δημοσίου τομέα, τον Χάρτη της Ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης, πάνω στο οποίο βασίζονται διάφορα μοντέλα στη βιβλιογραφία για τη 

δημιουργία μιας μορφής κωδικοποίησης του Δημόσιου Τομέα (Χουρμούζης, 2017). Ο 

συγκεκριμένος χάρτης βοηθάει στην κατανόηση χρήσιμων εννοιών και ορισμών, αλλά 

και των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων φορέων με βάση την ιεραρχία 

και τη νομολογία. Με τη βοήθειά του είναι κανείς σε θέση να κατανοήσει καλύτερα την 

έννοια της εποπτείας, του ελέγχου και της συνεργασίας, αλλά και της δομής του 

Δημόσιου Τομέα.  

Γράφημα 2 1 Χάρτης Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης  

 

Πηγή: ΟΟΣΑ, 2012 

Προκειμένου οι δημόσιοι οργανισμοί να είναι σε θέση να συνεργαστούν αποδοτικά 

πρέπει να εφαρμόζονται κοινοί κώδικες διαμοιρασμού πληροφοριών, κοινή δομή 

προώθησης και διάχυσης πληροφοριών στο διαδίκτυο και το κοινό γενικότερα και να 

ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών. Για αυτό 

είναι σημαντική και η έννοια της διαλειτουργικότητας. Με τον όρο αυτό νοείται η 

δυνατότητα που έχουν διαφορετικά συστήματα σε διαφορετικούς δημόσιους 

οργανισμούς να ανταλλάσσουν δεδομένα και στοιχεία και να επιτρέπουν την κοινή 

χρήση της πληροφορίας και της γνώσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). Η 

διαλειτουργικότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στα σύγχρονα μοντέλα δημόσιας 

διοίκησης ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ταχύτητα και λιγότερη γραφειοκρατία για 

τους πολίτες. 
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2.3. Περίληψη 

Στο Κεφάλαιο αυτό επεξηγήθηκαν χρήσιμες έννοιες που αφορούν τη Δημόσια 

Διοίκηση και πιο συγκεκριμένα τη μοντελοποίηση δημοσίων φορέων προκειμένου να 

γίνει κατανοητή η ανάλυση που ακολουθεί. 
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3. Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία βάσει της οποίας κινείται η παρούσα διπλωματική είναι η 

βιβλιογραφική έρευνα του πεδίου των φορέων του δημοσίου τομέα και των μεταξύ τους 

σχέσεων στη περίπτωση της Ελλάδας. Η βιβλιογραφική έρευνα είναι θεμελιώδης για 

την ανάπτυξη ενός μοντέλου. Μια αποτελεσματική έρευνα δημιουργεί γερές βάσεις για 

την ανάπτυξη και επέκταση του πεδίου ενδιαφέροντος, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει 

περιοχές με έντονη ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρικά αποτελέσματα.  

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε αρχικά τη μελέτη αντίστοιχων ερευνών 

πάνω στο ίδιο θέμα και των αποτελεσμάτων στα οποία κατέληξαν. Έπειτα, σειρά είχε η 

λήψη αποφάσεων για την εξέλιξη και πορεία της εργασίας με βάση τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας και πιο συγκεκριμένα με βάση τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα και 

δημοφιλή μοντέλα που εφαρμόζονται κυρίως σε ευρωπαϊκές έρευνες. Τέλος,  αφού 

δημιουργήθηκε ένα προτεινόμενο μοντέλο, έγινε προσέγγισή του και εφαρμογή μέσω 

οπτικοποίησης σε έναν ελληνικό δημόσιο φορέα προκειμένου να γίνουν αντιληπτές 

τυχόν αδυναμίες ή παραλείψεις του και να επικαιροποιηθεί καταλλήλως για εφαρμογή 

και σε άλλους δημόσιους φορείς.  

Αρχικά, αναζητήθηκαν ιστοσελίδες από το διαδίκτυο σχετικές με τη μοντελοποίηση 

δημοσίων φορέων. Για την αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες λέξεις κλειδιά 

όπως «μοντελοποίηση δημοσίων φορέων», «ρόλοι», «μοντέλα δημόσιας διοίκησης», 

«μοντελοποίηση» σε μεταξύ τους συνδυασμούς στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η 

αναζήτηση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά – διαδικτυακά με την χρήση του Scholar 

Google, της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Science Direct. Στην 

συνέχεια, έγινε επιλογή των πιο σχετικών άρθρων από αναγνωρισμένους και 

αξιόπιστους εκδοτικούς οίκους (π.χ. Elsevier). Παράλληλα, αναζητήθηκαν άρθρα σε 

επιστημονικά περιοδικά (journals) που σχετίζονται με την τεχνολογία και τον δημόσιο 

τομέα. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμη σχετικές διπλωματικές εργασίες πρόσφατα 

υποβεβλημένες και σχετικές με το επιλεγμένο θέμα.  

Η αναζήτηση με αυτόν τον τρόπο είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό αρκετών άρθρων 

τα οποία οδήγησαν από τις βιβλιογραφικές τους αναφορές σε περισσότερα άρθρα 

σχετικά με το θέμα. Πιο συγκεκριμένα, οι αναζητήσεις είχαν ως αποτέλεσμα την 

επιστροφή περίπου 30 δημοσιευμένων άρθρων συνολικά. Μετά την ανάγνωση των 

περιλήψεών τους διαπιστώθηκε ποια από αυτά δε σχετίζονται με το συγκεκριμένο πεδίο 

γνώσης σε τόσο μεγάλο βαθμό και απορρίφθηκαν (8 στον αριθμό). Τα οκτώ άρθρα που 
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απορρίφθηκαν είτε δεν υπήρχε πρόσβαση στο κύριο κείμενο παρά μόνο στην περίληψή 

τους είτε δεν ανέλυαν το επιλεγμένο ζήτημα στη βάση του (π.χ. ένα άρθρο αναφερόταν 

σε ιδιωτικούς και όχι δημόσιους φορείς ενώ ένα άλλο προσέγγιζε το πρόβλημα 

επιφανειακά). Τα υπόλοιπα 22 αποτελούν μέρος της βιβλιογραφίας της διπλωματικής. 

Σε αυτά τα άρθρα υπήρχε αφενός πρόσβαση στο περιεχόμενό τους και αφετέρου 

εξαιτίας της αρχικής αναζήτησης με τις λέξεις – κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν και ήδη 

αναφέρθηκαν στόχευαν ακριβώς στις πληροφορίες που χρειάζονταν.  

Η επιλογή των άρθρων αυτών βασίζεται σε ένα πλήθος κριτηρίων. Αρχικά, είναι 

γραμμένα είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά είτε είναι μεταφρασμένα από επίσημο 

φορέα στα ελληνικά. Όπως αναφέρθηκε, προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και βάσεις 

αρθρογραφίας. Ακόμη, επιλέχθηκαν άρθρα πρόσφατα, αλλά και πιο παλιά τα οποία 

καλύπτουν μεγάλο χρονικό εύρος (από το 1988 έως και σήμερα). Τα πλεονεκτήματα 

που προκύπτουν από τη μελέτη τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος έχουν να κάνουν 

με τη συνέχεια της εξειδικευμένης πληροφόρησης πάνω στο επιλεγμένο θέμα.  

Έπειτα, καταγράφηκαν τα πιο συνηθισμένα μοντέλα δημόσιας διοίκησης τα οποία 

βρέθηκαν στη βιβλιογραφία. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες υποθέσεις στις οποίες 

στοχεύει η παρούσα εργασία, αλλά ενδιαφέρει περισσότερο η καταγραφή της 

πραγματικότητας και η αξιολόγηση της βέλτιστης δυνατής λύσης που ταιριάζει στα 

ελληνικά δεδομένα. Για αυτό το λόγο, μελετήθηκαν διαφορετικά μοντέλα και 

επιλέχθηκαν προς ανάλυση τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στη βιβλιογραφία. Πιο 

συγκεκριμένα, τα μοντέλα που επιλέχθηκαν προς ανάλυση είναι το W3C Organization 

Ontology, ORG-AP-OP, CPSV-AP (μοντέλο δεδομένων για την περιγραφή δημόσιων 

υπηρεσιών), CPOV (Ευρωπαϊκό),  Popolo, PublicBodies και Inforegister AP.   

Στη συνέχεια, κρίθηκε ότι το CPOV αποτελεί την πιο κατάλληλη βάση για τη 

δημιουργία του προτεινόμενου μοντέλου μιας και εφαρμόζεται ήδη από το 2013 στην 

Ευρώπη και η Ελλάδα αποτελεί χώρα τόσο της Ε.Ε. όσο και της ευρωζώνης και 

συμμετέχει σε προσπάθειες σύγκλισης εντός αυτού του πεδίου. Στόχος του 

προτεινόμενου μοντέλου είναι να καλύψει τα κενά της μεμονωμένης εφαρμογής του 

CPOV. Πιο συγκεκριμένα, το CPOV χρειάζεται να προσαρμοστεί περαιτέρω στα 

ελληνικά δεδομένα λαμβάνοντας υπόψη τη μη ψηφιακή σύγκλιση των δημοσίων 

φορέων στην Ελλάδα στο εξεταζόμενο πεδίο (περιγραφή δημοσίων φορέων με την 

χρήση ΤΠΕ) ώστε να λειτουργήσει ως μεταβατικό πριν την πλήρη εφαρμογή της 

διαδικασίας μοντελοποίησης των δημοσίων φορέων με βάση το μοντέλο CPOV από το 

κράτος στο σύνολο των δημοσίων φορέων. Στόχος της δημιουργίας αυτού του 
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μοντέλου είναι να καλυφθεί η απεικόνιση όλων των σχέσεων όλων των δημόσιων 

φορέων που λειτουργούν στο ελληνικό σύστημα με απλό, κατανοητό και εφικτό τρόπο. 

Τέλος, επιλέχθηκε να γίνει οπτικοποίηση του προτεινόμενου μοντέλου στην περίπτωση 

ενός ελληνικού δημόσιου φορέα προκειμένου να αξιολογηθεί η επιτυχία του, να 

εντοπιστούν τυχόν λάθη/ παραλείψεις και να επικαιροποιηθεί κατάλληλα λαμβάνοντας 

τα ευρήματα υπόψη.  

Συνοψίζοντας, τα βασικά βήματα που ακολουθήθηκαν για την βιβλιογραφική έρευνα 

είναι τα εξής (Webster & Watson, 2002): 

• Αναζήτηση άρθρων σχετικών με το εξεταζόμενο πεδίο. 

• Ανάλυση των εννοιών των επιλεγμένων άρθρων ώστε να εντοπιστούν όλες οι 

έννοιες του πεδίου και οι μεταξύ τους συσχετίσεις. 

• Σύνθεση των διακριτών εννοιών ώστε να δημιουργηθεί ένα εννοιολογικό 

μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει τις έννοιες που εντοπίστηκαν. 

• Αξιολόγηση του μοντέλου με πραγματικές περιπτώσεις και επικαιροποίησή του 

με βάση τα λάθη/ παραλείψεις που τυχόν εντοπίστηκαν. 
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4. Μοντέλα Δημοσίων Φορέων 

4.1. Εισαγωγή 

Στο κομμάτι αυτό της εργασίας εξετάζονται διάφορα μοντέλα δημοσίων φορέων τα 

οποία εντοπίστηκαν κατά τη μελέτη της βιβλιογραφίας. Στόχος είναι να καταδειχθούν 

οι διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με το επιλεγμένο ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο 

αναλύεται στη συνέχεια καθώς και οι ελλείψεις και τα κενά που χρειάζεται να 

καλυφθούν ώστε αυτά τα μοντέλα να θεωρηθούν επαρκή και ικανά να ανταποκριθούν 

στην ελληνική πραγματικότητα. Τα μοντέλα αυτά αποτελούν σημείο εκκίνησης για την 

ανάπτυξη νέων προδιαγραφών για την χρήση των δεδομένων ώστε να εξασφαλιστεί ένα 

επίπεδο διατομεακής και διασυνοριακής διαλειτουργικότητας από τις δημόσιες 

υπηρεσίες. 

 

4.2. Καταγραφή συνηθέστερων μοντέλων 

Στην Ευρώπη υπάρχει η ανάγκη ορισμού των δημόσιων φορέων στο πλαίσιο της 

ενιαίας εικόνας που καλούνται να έχουν στην Ε.Ε., καθώς όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες 

πρέπει να λαμβάνουν προσιτές και ομοιόμορφες δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο, στην 

πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι οι φορείς να διαφοροποιούνται από χώρα σε 

χώρα με βάση ποικίλα κριτήρια. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα εργασίας για την διαλειτουργικότητα των δημόσιων διοικήσεων (ISA) του 

2017 εξακολουθεί να μην υπάρχει κάποιος τυποποιημένος τρόπος περιγραφής και 

τεκμηρίωσης των ευρωπαϊκών δημόσιων φορέων. 

Κάθε χώρα φαίνεται να ακολουθεί διαφορετικό τύπο προσέγγισης για την οικοδόμηση 

των δημόσιων φορέων και των καταλόγων που τους αφορούν. Αυτό οδηγεί τους 

Ευρωπαίους πολίτες στην εξαγωγή διαφορετικών συμπερασμάτων για δημόσιους 

φορείς που παρέχουν ίδιες υπηρεσίες σε διαφορετικές χώρες. Για αυτό άλλωστε από 

χώρα σε χώρα στην Ευρώπη διαφέρει και ο ορισμός του δημόσιου φορέα. Επιπλέον, 

υπάρχει έλλειψη καταγραφής των διαφορετικών τύπων φορέων που ήδη υπάρχουν 

γεγονός που οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα και έλλειψη συντονισμού και οργάνωσης 

(European Commission, 2017).  

Στις περισσότερες χώρες, η διοίκηση των δημόσιων οργανισμών χωρίζεται μεταξύ 

φορέων της δημόσιας διοίκησης και έτσι υπάρχει διαφορά στον τρόπο διοίκησης και 

διαχείρισης. Αυτό δυσκολεύει την ενιαία αντιμετώπιση των δημοσίων φορέων όλων 
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των χωρών σε μια κοινή βάση από το κάθε κράτος μέλος γεγονός που δυσχεραίνει την 

κατανόηση του τρόπου διοίκησης ή του τρόπου με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι 

δημόσιοι φορείς. Για παράδειγμα, η λειτουργία της βελτίωσης της τεχνολογίας και των 

μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το κράτος μπορεί να είναι εργασία που παρέχει 

ένα Υπουργείο (όπως στην περίπτωση της Ελλάδας), ένας κρατικός φορέας (όπως στην 

Ιταλία η AgID), να είναι δουλειά του Υπουργείου Οικονομικών (όπως συμβαίνει στη 

Φινλανδία) ή να ανήκει στην αρμοδιότητα του Γραφείου του Πρωθυπουργού (όπως 

συμβαίνει στην Αυστρία) (PwC EU Services, 2016).  

Πολλοί δημόσιοι οργανισμοί στην Ε.Ε. δημοσιοποιούν στοιχεία όπως το οργανόγραμμά 

τους ώστε να είναι όλη η πληροφόρηση διαθέσιμη για το κοινό (PwC EU Services, 

2016). Τέτοιου είδους δημοσιεύσεις, όμως, συνήθως γίνονται σε μορφή μη 

αξιοποιήσιμη από πληροφοριακά συστήματα. Αν δεν γινόταν αυτό, οι δημόσιοι 

οργανισμοί, αλλά και απλοί πολίτες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εργαλεία τα 

οποία αυξάνουν την χρηστικότητα και κατανόηση αυτών των πληροφοριών. Τέτοιες 

πρακτικές έχει εφαρμόσει η Αγγλία στο οργανόγραμμα των δημοσίων υπαλλήλων και η 

Ιταλία στον Δείκτη Δημόσιας Διοίκησης. Δημοσιεύοντας, λόγου χάρη, στοιχεία με τη 

μορφή RDF μπορεί να γίνει σύνδεση με πολλές διαφορετικές πηγές. Αν τα 

οργανογράμματα ακολουθούσαν τη λογική ενός κοινού μοντέλου, τότε θα ήταν εύκολο 

να συσχετιστούν με τα αντίστοιχα άλλων οργανισμών εντός και εκτός χώρας.  

Το πρόβλημα ορισμού της έννοιας του φορέα είναι πιο δύσκολο στο πλαίσιο του 

δημοσίου τομέα κάθε χώρας. Σύμφωνα με τους Nardi et al. (2015), υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι να χαρακτηρίσει κανείς τους φορείς και χρειάζεται μια οντότητα που να εξηγεί 

και να συντονίζει τις διαφορετικές πτυχές τους. Στην έρευνά τους αναλύουν τις βασικές 

φάσεις του κύκλου ζωής των φορέων, δηλαδή, την προσφορά, τη διαπραγμάτευση και 

την παράδοση μιας υπηρεσίας, δίνοντας έμφαση στο διαφορετικό ρόλο που παίζουν οι 

σχέσεις μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και πελατών σε κάθε φάση. Με αυτόν τον τρόπο 

καταδεικνύεται πώς μπορούν να χαρτογραφηθούν οι έννοιες μέσα στην οντότητα.  

Οι Ferrario et al. (2012) αντιμετωπίζουν τον φορέα ως μια σύνθετη χρονική οντότητα η 

οποία αποτελείται από μια δέσμευση εξυπηρέτησης όπως επίσης και τη διαδικασία 

παροχής της. Οι δημόσιοι φορείς προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες υπό την έννοια του 

συνόλου των παροχών που προσφέρουν στους πολίτες. Σύμφωνα με τον ορισμό του 

Core Public Service Vocabulary (CPSV, 2015), δημόσια υπηρεσία είναι ένα 

υποχρεωτικό ή διακριτό σύνολο ενεργειών που εκτελούνται ή υπάρχει η δυνατότητα να 

εκτελεστούν από δημόσιο οργανισμό ή για λογαριασμό του. Αυτές οι υπηρεσίες 
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μπορούν να ωφελούν ένα άτομο, μια επιχείρηση, μια άλλη δημόσια αρχή ή συνδυασμό 

των παραπάνω.  

Σύμφωνα με τον Guarino (2017), μια δημόσια υπηρεσία είναι η συνάθροιση όλων των 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν τη δέσμευση του δημόσιου φορέα ώστε αυτή να 

θέσει στη διάθεση των πολιτών, των επιχειρήσεων ή/και  άλλων δημόσιων αρχών 

ορισμένες δυνατότητες που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών τους δίνοντάς 

τους παράλληλα τη δυνατότητα να ελέγξουν αν, πώς και πότε εκδηλώνονται τέτοιου 

είδους δυνατότητες. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων έχουν δημιουργηθεί διάφορα μοντέλα 

και πρότυπα που στοχεύουν στην ενιαία καταγραφή των δημοσίων φορέων και των 

λειτουργιών που επιτελούν. Λύσεις που ήδη υπάρχουν στην Ευρώπη για την οργάνωση 

του δημόσιου τομέα είναι οι εξής (PwC EU Services, 2016): 

 

• W3C Organization Ontology: Αρχικά αναπτύχθηκε για τη βρετανική κυβέρνηση 

και προέκυψε ως πρότυπο το 2014 το οποίο χρησιμοποιείται και σε άλλες 

χώρες. Χρησιμοποιείται ευρέως από πανεπιστήμια όπως το MIT, το ERCIM, το 

Keio University και το Beihang University. Διαθέτει δίκτυο τόσο σε ευρωπαϊκές 

χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ελλάδα αλλά και σε χώρες όπως η 

Αυστραλία, η Ινδία και η Κορέα όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα. 

Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο οντολογιών για την ανάπτυξή του (Core Business 

Vocabulary). 

• ORG – AP – OP: Πρόκειται για μια εφαρμογή με στόχο την διαφάνεια της Ε.Ε. 

και πιο συγκεκριμένα μια εφαρμογή που περιλαμβάνει πληροφορίες για τους 

θεσμούς της Ε.Ε., τα άτομα που εργάζονται σε αυτούς και τον τρόπο με τον 

οποίο οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Το προφίλ της 

εφαρμογής αναπτύχθηκε από το Γραφείο Εκδόσεων της Ε.Ε.. Δίνει πληροφορίες 

επικοινωνίας των υπαλλήλων στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και στοιχεία για τις 

αρμοδιότητες που έχουν. Χρησιμοποιείται από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ευρωζώνης αλλά και από φορείς που εμπλέκονται σε 

προκηρύξεις και διαγωνισμούς που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τα όργανά της. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί λεξιλόγιο οντολογίας με βάση το 

μοντέλο W3.  

• CPSV – AP: Πρόκειται για το βασικό λεξιλόγιο των δημόσιων υπηρεσιών και 

συγκεκριμένα την εφαρμογή του για αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνεται στο 
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πλαίσιο της παρούσας εργασίας μιας και ως βάση χρησιμοποιεί λεξιλόγιο όπως 

και το CPOV που αναλύεται παρακάτω και επιλέχθηκε ως βάση για τη δόμηση 

του προτεινόμενου μοντέλου. Αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα ISA της Ε.Ε. το 

2015. Περιγράφει τις δημόσιες υπηρεσίες και τις κατηγοριοποιεί με βάση τις 

εκδηλώσεις και τα γεγονότα που διοργανώνονται στο πλαίσιό λειτουργίας τους. 

Σχετίζεται και με το λεξιλόγιο για τους δημόσιους οργανισμούς. Χώρες που 

χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το Βέλγιο, η Εσθονία, η 

Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Σλοβακία, η Πορτογαλία, η 

Ισπανία και η Ολλανδία. Ωστόσο στο σχεδιασμό του συμμετείχαν συνολικά 17 

χώρες της Ε.Ε. το 2016 (Αυστρία, Βέλγιο, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, 

Σλοβακία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.  

• CPOV: Πρόκειται για ένα μοντέλο κοινών στοιχείων για την περιγραφή 

δημόσιων φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναπτύχθηκε εντός του 2016 και 

πρόκειται για ένα απλό, επαναχρησιμοποιούμενο και επεκτάσιμο μοντέλο 

δεδομένων το οποίο αντικατοπτρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός δημόσιου 

φορέα με ουδέτερο τρόπο. Για το συγκεκριμένο μοντέλο θα γίνει ξεχωριστή 

ανάλυση. Οι χώρες που το χρησιμοποιούν είναι οι ίδιες που αναφέρθηκαν και 

στο λεξιλόγιο του CPSV – AP.  

• Popolo Project: Πρόκειται για ένα λεξιλόγιο περιγραφής οργανισμών το οποίο 

χρησιμοποιεί όρους από το ORG, αλλά έχει και προσθήκες. Προσφέρει 

σειριοποιήσεις σε RDF και ένα πλαίσιο JSON το οποίο εισάγει μερικές αλλαγές 

στα ονόματα ορισμένων όρων. Χρησιμοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς 

όπως η Granicus που δραστηριοποιούνται διεθνώς (Η.Π.Α., Κίνα, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Καναδάς κ.ά.). Μέσα στην ιστοσελίδα του αναφέρεται ότι 

χρησιμοποιεί προδιαγραφές του W3C. 

• Publicbodies.org: Είναι ένα Εργαστήρι ανοιχτής γνώσης το οποίο στοχεύει στη 

συλλογή δεδομένων από δημόσιους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο και τους 

τοποθετεί σε μια βάση δεδομένων προσπελάσιμη από όλους. Χρησιμοποιείται 

από τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Νεπάλ, τη Ν. 

Ζηλανδία, τη Σουηδία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α..To 

Publicbodies.org χρησιμοποιεί το ODC Public Domain Dedication and License 

(PDDL) για την επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιεί.  
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• Inforegister API: Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αποτελεί προέκταση του 

W3C Organization Ontology και παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα συνεχούς ροής 

τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων πάνω σε επαγγελματικές 

διαδικασίες. Μοντελοποιεί στοιχεία αντιπροσώπευσης (π.χ. ποιος και υπό ποιες 

συνθήκες μπορεί να υπογράψει ένα συμβόλαιο ή ένα συμφωνητικό εκ μέρους 

του δημόσιου οργανισμού), περιέχει στοιχεία φορολογικού μητρώου, τους 

ρόλους των αντιπροσώπων και αντίστοιχες πληροφορίες. Χρησιμοποιείται 

κυρίως από χώρες όπως η Λετονία και η Εσθονία. Χρησιμοποιεί ως λεξιλόγιο το 

Changeset (http://vocab.org/changeset).  

Στη συνέχεια, αναλύονται λεπτομερέστερα. 

Κρίθηκε από την γράφουσα ότι το πλησιέστερο στα ελληνικά δεδομένα μοντέλο είναι 

το ευρωπαϊκό (CPOV). Ο κυριότερος λόγος σχετίζεται με την συμμετοχή της Ελλάδας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη, στη νεότητα και πληρότητα του 

συγκεκριμένου μοντέλου καθώς επίσης και στην ύπαρξη πολλών διαθέσιμων 

πληροφοριών σχετικά με τη δομή και τον τρόπο εφαρμογής του.  

4.3. Το μοντέλο W3C Organization Ontology 

Αναπτύχθηκε το 2010 για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και έγινε πρότυπο 

το 2014. Το μοντέλο αυτό περιγράφει μια οντότητα (ORG) που σχετίζεται με και 

αφορά οργανωτικές δομές ενώ έχει στόχο την υποστήριξη της δημοσίευσης των 

οργανωτικών πληροφοριών. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει την επέκταση και προσθήκη 

φορέων και ρόλων καθώς και την υποστήριξη πληροφοριών όπως οι οργανωτικές 

δραστηριότητες που περικλείονται μέσα στους φορείς3.  

Το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες περιπτώσεις και διαφορετικό 

περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης της μορφής RDF και προσφέρει πρόσβαση μέσω 

των τελικών σημείων SPARQL ενσωματωμένο σε σελίδες HTML ή σειριοποιημένο ως 

RDF/XM ή Turtle. Τα στοιχεία που το συνθέτουν είναι: 

• Η οργανωτική δομή και πιο συγκεκριμένα η έννοια του φορέα, οι κατηγορίες 

στις οποίες διακλαδώνεται και οι αντίστοιχες μονάδες του, ο σκοπός και η 

ταξινόμηση.  

• Η δομή αναφοράς και πιο συγκεκριμένα η συμμετοχή και η δομή του φορέα, οι 

ρόλοι, οι θέσεις, η σχέση μεταξύ των ανθρώπων και των τμημάτων του φορέα. 

                                                           
3 https://www.w3.org/TR/vocab-org/ 

http://vocab.org/changeset
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• Πληροφορίες τοποθεσίας δηλαδή κτήρια, τοποθεσίες εντός των κτηρίων, 

οργανωτικό ιστορικό (σχετικά με συγχωνεύσεις, μετονομασίες κλπ). 

Στα μειονεκτήματά του συγκαταλέγεται το γεγονός ότι δεν προσφέρει μια πλήρη 

εκπροσώπηση για όλες τις οργανωτικές δομές ελέγχου και των ροών λογοδοσίας. 

Ακόμη, δεν παρέχει δομές κατηγοριών για τύπους φορέων (π.χ. Υπουργεία) ή με βάση 

το σκοπό ή το ρόλο τους. Οι διαφορετικοί τομείς όμως έχουν διαφορετικές ανάγκες και 

απαιτήσεις για την ταξινόμηση τέτοιων εννοιών. Ουσιαστικά, παρέχει βασικές έννοιες 

που απαιτούνται και δίνει τη δυνατότητα προσθηκών όταν αυτές απαιτούνται. Οι 

χρήστες καλούνται να καθορίσουν προφίλ που ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα με 

καθορισμό ελεγχόμενου λεξιλογίου και εννοιών. Η Εικόνα 4.1. παρουσιάζει 

διαγραμματικά το συγκεκριμένο μοντέλο. 

 

Εικόνα 4 1, W3C Organization Ontology 

 

Πηγή: https://www.w3.org/TR/vocab-org/ 

 

4.4. Το μοντέλο ORG-AP-OP 

Αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. και αποτελεί τη βάση της 

υπηρεσίας εξυπηρέτησης η οποία παρέχει πληροφορίες επαφής για το προσωπικό των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και επικεντρώνεται στους ανθρώπους και το ρόλο τους.  

Έργο της υπηρεσίας είναι η δημοσίευση δικαίου της ΕΕ και άλλων πληροφοριών από 

τα θεσμικά όργανα της ΕΕ παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε αρχεία που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν. Το έργο για την παροχή πληροφοριών επαφής του προσωπικού 

https://www.w3.org/TR/vocab-org/
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ονομάστηκε Whoiswho (whoiswho.europa.eu). Η αναζήτηση μπορεί να γίνει ανά 

πρόσωπο, ανά υπηρεσία (διεύθυνση ή τμήμα) ή ανά ιεραρχική βαθμίδα. Τα 

αποτελέσματα του έργου οδηγούν απευθείας σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις ενώ δίνεται και η δυνατότητα εύρεσης χαρτών οι οποίοι απεικονίζουν την 

ακριβή θέση των κτηρίων όπου εργάζονται τα άτομα που αναζητώνται. Συμβαδίζει σε 

γενικές γραμμές με το ευρωπαϊκό μοντέλο και δεν θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο 

πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 

 

Εικόνα 4 2 Αρχική σελίδα Directory Whoiswho 

 

Πηγή: http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.entity 

 

Εικόνα 4 3 Επιστροφή αποτελέσματος ενδεικτικής αναζήτησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.entity
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Πηγή: http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.entity 

 

4.5. Το μοντέλο CPSV- AP4 

Όπως αναφέρθηκε ήδη πρόκειται για το βασικό λεξιλόγιο των δημόσιων υπηρεσιών και  

για ένα μοντέλο δεδομένων που εξυπηρετεί στην περιγραφή των δημόσιων υπηρεσιών 

και των σχετικών πληροφοριών για την πορεία τους. Ο λόγος που περιγράφεται στην 

παρούσα εργασία είναι ότι αποτελεί τη βάση του CPOV το οποίο αναλύεται παρακάτω 

και αποτελεί τη βάση υποστήριξης του προτεινόμενου μοντέλου. Τυποποιεί τα 

σημαντικά γεγονότα στη ζωή ενός φορέα, θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον 

χρήστη και ευνοεί την αναζήτηση πληροφοριών όπως ρεαλιστικά επιχειρεί κανείς να 

βρει, επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορέων και διευκολύνει πολύ την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει επιλεχθεί ως η 

καταλληλότερη εφαρμογή για τον ελληνικό δημόσιο τομέα και θα αναλυθεί 

λεπτομερώς στη συνέχεια. Στην Εικόνα 4.4. παρουσιάζεται η πρώτη εφαρμογή του 

μοντέλου.  

 

Εικόνα 4 4 Αρχική σελίδα Points of Simple Contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://joinup.ec.europa.eu/solution/core-public-service-vocabulary-application-profile/about 

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.entity
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Πηγή:https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-

practice/contact_en 

 

4.6. Το μοντέλο CPOV 

Το μοντέλο CPOV έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την ανταλλαγή βασικών 

πληροφοριών για μεμονωμένους δημόσιους φορείς. Βασική του λειτουργία είναι ότι 

διευκολύνει τη διαδικασία για τους φορείς που δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα 

κύρια χαρακτηριστικά τους. Με την χρήση του μπορούν να: 

• Μοιράζονται πληροφορίες G2G, G2B, G2C. 

• Να αναπτύξουν κοινά πληροφοριακά συστήματα. 

• Να συνδέσουν δεδομένα από δημόσιους φορείς με άλλα σύνολα δεδομένων. 

• Να διαχειριστούν ένα κοινό αποθετήριο δημόσιων φορέων. 

• Να επιτρέπεται η δημιουργία διαλειτουργικών καταλόγων δημόσιων φορέων 

στην Ευρώπη και εκτός αυτής. 

• Να γίνεται περιήγηση στους δημόσιους φορείς με βάση τη λειτουργία τους. 

• Να συνδέονται οι δημόσιες υπηρεσίες, οι προϋπολογισμοί τους και άλλοι πόροι 

με συγκεκριμένους δημόσιους φορείς. 

• Να παρακολουθείται η εξέλιξη και πορεία τους. 

• Να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους με τον εντοπισμό διπλών ή 

επικαλυπτόμενων λειτουργιών. 

Λειτουργεί ως προέκταση του CPSV – AP καθώς δεν περιγράφει απλά με έναν κοινό 

τρόπο τους δημόσιους φορείς όπως το CPSV – AP, αλλά επιπλέον έχει τη δυνατότητα 

σύνδεσης του είδους των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιοι φορείς με τους 

αντίστοιχους αρμόδιους δημόσιους φορείς προσδιορίζοντας παράλληλα τις 

αρμοδιότητές τους. 

 

Εικόνα 4 5 Σχέση μεταξύ CPSV και CPOV 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/in-practice/contact_en
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Πηγή: 

https://joinup.ec.europa.eu/rdf_entity/http_e_f_fdata_ceuropa_ceu_fw21_f2a2749a6_bd3fd_b4

71b_b9737_b1e20a50bd373 

 

4.7. Το μοντέλο Popolo5 

Το μοντέλο Popolo χρησιμοποιεί λεξιλόγιο για την περιγραφή φορέων οι οποίοι 

επαναχρησιμοποιούν πολλούς όρους από την Οντότητα ORG, αλλά προσθέτει και 

κάποιες νέες. Παρέχει δεδομένα σε μορφή RDF και προσφέρει και μια παραδειγματική 

εφαρμογή (JSON) που εισάγει δευτερεύουσες τροποποιήσεις σε ορισμένα ονόματα 

όρων. Αυτό σημαίνει ότι τα ίδια σειριακά δεδομένα όπως είναι τα JSON και τα RDF θα 

έχουν διαφορετικά ονόματα. Το μοντέλο αυτό δε διαμορφώνει τις αλλαγές ως αλλαγές, 

αλλά καταγράφει τα προηγούμενα ονόματα με ημερομηνία έναρξης και λήξης. Μοιάζει 

με την προσέγγιση που υιοθέτησε η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε..  

Στόχος του μοντέλου είναι να καθορίσει συγκεκριμένες μορφές ανταλλαγής δεδομένων 

ώστε οι φορείς να μπορούν να δαπανούν λιγότερο χρόνο στο μετασχηματισμό και τη 

μοντελοποίηση των δεδομένων και να είναι σε θέση να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο 

στην εφαρμογή τους για την επιδιόρθωση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Είναι ένα 

μοντέλο το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων συστατικών 

ανοικτού κώδικα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές και διευκολύνουν την ανάπτυξη 

λογισμικού πολιτικών από προγραμματιστές.  

Η διαδικασία που ακολουθεί το μοντέλο είναι απλή. Πρώτα γίνεται ο προσδιορισμός 

των περιπτώσεων χρήσης και των απαιτήσεων για ένα σύστημα δραστηριοτήτων. Στη 

                                                           
5 http://www.popoloproject.com/ 
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συνέχεια γίνεται έρευνα για τις περιπτώσεις χρήσης και τις απαιτήσεις και τέλος ο 

σχεδιασμός των προδιαγραφών ώστε να προκύψουν βελτιώσεις. Οι κλάσεις που 

χρησιμοποιεί και οι αντίστοιχες ιδιότητές τους είναι οι εξής: 

• Ανθρώπινοι πόροι και φορείς 

o Άτομο 

o Φορέας 

o Συμμετοχή 

o Διεύθυνση 

o Πληροφορίες επικοινωνίας 

• Δράσεις και ψηφοφορία 

o Δράση 

o Γεγονός ψηφοφορίας (αφορά το σχέδιο νόμου που είναι προς ψήφιση) 

o Καταμέτρηση (αφορά τους ψηφίσαντες ναι/όχι και τους απόντες) 

o Ψήφιση (αφορά τις επιλογές της ψηφοφορίας, το ρόλο των ψηφισάντων, 

την ικανότητα ψήφισης, την απαρτία κλπ) 

• Άλλες κλάσεις 

o Περιοχή 

o Γεγονότα 

o Ομιλίες 

Η Εικόνα 4.5. περιγράφει διαγραμματικά τον τρόπο λειτουργίας αυτού του μοντέλου. 

Εικόνα 4 6  Μοντέλο Popolo 

 

Πηγή: http://www.popoloproject.com/ 

 

4.8. Publicbodies.org6 

Είναι ένα Open Knowledge Lab το οποίο στοχεύει στη συγκέντρωση δεδομένων 

σχετικά με δημόσιους φορείς σε όλο τον κόσμο. Ο κώδικας φιλοξενείται στο Github 

όπως επίσης και τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους εθελοντές. Το μοντέλο 

                                                           
6 http://publicbodies.org/eu 
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βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή καθώς εξελίσσεται. Όσον αφορά στην Ε.Ε. υπάρχουν 

καταγεγραμμένοι 129 κατηγορίες (π.χ. προϋπολογισμός) στις οποίες μπορεί κανείς να 

έχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας. Λειτουργεί ως βάση δεδομένων και 

ιστοσελίδα για τους δημόσιους φορείς των χωρών της Ε.Ε.. Η μορφή στην οποία 

βρίσκει κανείς τα δεδομένα καθιστά το μοντέλο ελκυστικό ωστόσο απαιτείται τακτική 

αναδημιουργία και φόρτωση αρχείων και χρειάζεται οπωσδήποτε βελτιώσεις 

τεχνολογικής φύσεως και απεικόνισης δεδομένων.  

 

Εικόνα 4 7 Παράδειγμα εφαρμογής μοντέλου Publicbodies.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://publicbodies.org/eu/eib 

 

4.9. Inforegister API7 

Το μοντέλο Inforegister API παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα συνεχούς ροής τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση λήψης αποφάσεων σε επιχειρηματικές 

διαδικασίες. Παράδειγμα αποτελεί η βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 

φορέα. Υπάρχουν δύο πηγές ροής διαθέσιμες, τα στιγμιότυπα και οι πηγές changeset. 

Τα στιγμιότυπα περιέχουν συνδεδεμένα δεδομένα μιας κατάστασης ενός αντικειμένου – 

θέματος όπως αυτό συνέβη τη στιγμή που ανακτήθηκαν τα δεδομένα. Οι πηγές 

changeset κωδικοποιούν τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με τα στιγμιότυπα.  

                                                           
7 https://developers.ir.ee/stream-api/ 

http://publicbodies.org/eu/eib
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Για παράδειγμα, όταν ιδρύεται ένας νέος φορέας το στιγμιότυπο περιέχει δεδομένα 

σχετικά με τον χρόνο εγγραφής του φορέα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης 

«Εγγεγραμμένος», ενώ η πηγή changeset περιέχει κωδικοποιημένες οδηγίες εγγραφής 

σύμφωνα με το λεξιλόγιο vocab.org.changeset. Αν την επόμενη φορά και μετά την 

ενημέρωση των δεδομένων του φορέα αλλάζει μόνο η κατάστασή του (π.χ. 

καταργείται) τότε το στιγμιότυπο περιέχει δεδομένα για τη νέα κατάσταση του φορέα 

ενώ η πηγή changeset περιέχει οδηγίες για την ενημέρωση της αλλαγής κατάστασης σε 

σχέση με τα πρόσφατα στοιχεία.  

Και στις δύο περιπτώσεις τα δεδομένα κωδικοποιούνται με βάση τα πρότυπα 

συνδεδεμένων δεδομένων W3. Υπάρχουν διάφοροι τύποι δεδομένων οι οποίοι 

διατίθενται μέσω του μοντέλου αυτού, ενώ η δομή και αντίστοιχα παραδείγματα 

υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του.  

 

Εικόνα 4 8 Παράδειγμα μοντέλου Inforegister API 



27 
 

 

Πηγή: http://vocab.org/changeset/ 

 

4.10. Παραλλαγή του ευρωπαϊκού μοντέλου – Guarino (2017) 

Εικόνα 4 9 Μοντέλο Guarino (2017) 

 

Πηγή: Guarino, 2017 

http://vocab.org/changeset/
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Η εικόνα 4.8. παρουσιάζει ένα εκτεταμένο μοντέλο βασισμένο πάνω στο ευρωπαϊκό. Οι 

πρώτες κλάσεις του CPSV – AP έχουν λευκό χρώμα, οι διάφορες δραστηριότητες έχουν 

μπλε χρώμα, οι ρόλοι υπηρεσιών (π.χ. πάροχος, πελάτης, καταναλωτής) έχουν κόκκινο 

χρώμα, οι περιγραφές υπηρεσιών και οι κανόνες έχουν κίτρινο χρώμα και τα κανάλια 

επικοινωνίας είναι με καφέ. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος με 

τον οποίο συγκεκριμένες πτυχές μιας υπηρεσίας αφορούν συγκεκριμένα μέρη της. Για 

παράδειγμα, μια περίπλοκη υπηρεσία που προσφέρει περιγραφή συνδέεται με μια 

υπηρεσία που προσφέρει δραστηριότητα. Η περιγραφή αυτή ενσωματώνει ως τμήμα 

της την περιγραφή της παροχής υπηρεσιών.  

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα διαχείρισης υπηρεσιών περιλαμβάνει 

τη δραστηριότητα εισαγωγής υπηρεσιών η οποία συνήθως συμμορφώνεται με 

ορισμένους κανόνες, αλλά δε διαθέτει δραστηριότητα διαπραγμάτευσης, καθώς αυτή 

ακολουθείται συνήθως στις επιχειρησιακές πρακτικές και όχι στον δημόσιο τομέα. Το 

μοντέλο αυτό απεικονίζει ακόμη πώς οι διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 

περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ενέργειες που σχετίζονται με την επικοινωνία με τους 

πελάτες δηλαδή τα κανάλια επικοινωνίας. Για διαφορετικές δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών προβλέπονται διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας.  

Γνωστό μοντέλο που χρησιμοποιείται για δημόσιους φορείς είναι το Dublin Core 

Metadata Set και τα ISA Core Vocabularies.  

 

4.11. Περίληψη 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν τα πιο δημοφιλή και συχνά χρησιμοποιούμενα μοντέλα 

δημοσίων φορέων κυρίως ευρωπαϊκού προσανατολισμού και χρήσης. Σε όλα 

προσφέρεται και κάποια οπτικοποίηση είτε διαγραμματική είτε με χρήση κάποιου 

παραδείγματος προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι στόχοι και οι ιδιαιτερότητες του 

καθενός. Σε κάθε περίπτωση αξιολογήθηκε ότι μόνο ένα από αυτά καλύπτει τις ανάγκες 

και τις ιδιομορφίες των δημοσίων φορέων στην Ελλάδα και επιλέχθηκε για ξεχωριστή 

ανάλυση και ως βάση για τη διαμόρφωση του προτεινόμενου μοντέλου της παρούσας 

εργασίας. Στον Πίνακα 4.1παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες πληροφορίες για τα 

κυριότερα μοντέλα και έργα που παρουσιάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο.  

 

Πίνακας 4 1 Συγκεντρωτικές πληροφορίες κύριων μοντέλων και έργων 

 W3C 

Organizati

ORG-AP –OP CPOV Popolo Publicbodie

s.org 

Inforegister 
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on 

Ontology 

Χώρες Ηνωμένο 

Βασίλειο, 

Γαλλία, 

Γερμανία, 

Ελλάδα, 

Αυστραλί

α, Ινδία, 

Κορέα 

E.E., ευρωζώνη 17 χώρες 

της Ε.Ε. 

(Βέλγιο, 

Εσθονία, 

Ελλάδα 

κ.ά.) 

Η.Π.Α., 

Κίνα, 

Ηνωμένο 

Βασίλειο, 

Καναδάς 

κ.ά. 

Βραζιλία, 

Γερμανία, 

Ελλάδα, 

Ιταλία, 

Νεπάλ, Ν. 

Ζηλανδία, 

Σουηδία, 

Ελβετία, 

ΗΠΑ 

Λετονία, 

Εσθονία 

Στόχος Υποστήρι

ξη 

δημοσίευσ

ης 

οργανωτικ

ών 

πληροφορ

ιών 

Πληροφορίες 

επαφής του 

προσωπικού των 

ευρωπαϊκών 

θεσμικών 

οργάνων 

Υποστήρι

ξη 

ανταλλαγ

ής 

βασικών 

πληροφορ

ιών για 

δημόσιους 

φορείς 

Καθορισμός 

συγκεκριμέ

ννων 

μορφών 

ανταλλαγής 

δεδομένων 

για δαπάνη 

λιγότερου 

χρόνου 

Συγκέντρωσ

η 

δεδομένων 

για 

δημόσιους 

φορείς ανά 

τον κόσμο 

Πρόσβαση 

σε 

δεδομένα 

συνεχούς 

ροή για 

αξιοποίηση 

λήψης 

αποφάσεων 

σε 

επιχειρηματ

ικές 

διαδικασίες 

Χαρακτηρισ

τικά 

Προσθήκη 

φορέων 

και 

ρόλων, 

υποστήριξ

η 

πληροφορ

ιών 

Εύκολη 

πρόσβαση σε 

επαναχρησιμοποι

ούμενα αρχεία 

Προέκτασ

η του 

CPSV – 

AP, 

δυνατότητ

α 

σύνδεσης 

τους 

είδους 

των 

υπηρεσιώ

ν με τους 

αρμόδιους 

δημόσιους 

φορείς και 

με τις 

αρμοδιότη

τές τους 

Χρήση 

όρων της 

ORG αλλά 

και 

προσθήκη 

νέων. 

Ομοιότητες 

μεγάλες με 

το ORG-AP 

–OP 

Εργαστήρι 

ανοιχτής 

γνώσης με 

129 

κατηγορίες 

με ελεύθερη 

πρόσβαση 

για την Ε.Ε., 

ελκυστική 

μορφή 

δεδομένων 

κωδικοποίη

ση 

δεδομένων 

με βάση τα 

πρότυπα 

W3  

Μειονέκτημ

α 

Μη 

πλήρης 

εκπροσώπ

ηση 

οργανωτικ

ών δομών 

ελέγχου 

και ροών 

λογοδοσία

ς  

Περιορισμένη 

εμβέλεια χρήσης 

Μη 

ανταπόκρι

ση σε 

όλες τις 

ευρωπαϊκ

ές χώρες – 

ανάγκη 

προσαρμο

γών ανά 

χώρα 

Δυσλειτουρ

γίες όμοιες 

με του 

ORG-AP –

OP 

Τακτική 

αναδημιουρ

γία και 

φόρτωση 

αρχείων, 

ανάγκη για 

βελτιώσεις 

τεχνολογική

ς φύσεως 

και 

απεικόνισης 

δεδομένων 

Ποικιλομορ

φία αλλά 

χάνεται η 

ενιαία δομή 

Λεξιλόγιο Core Όμοιο με W3 CPSV - Το ίδιο ODC Public Changeset 
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Business 

Vocabular

y 

AP είναι 

λεξιλόγιο 

περιγραφής 

οργανισμών 

Domain 

Dedication 

and License 

(PDDL)  
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5. Ελληνική πραγματικότητα 

5.1. Εισαγωγή 

Προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες του δημοσίου τομέα πρέπει, αρχικά, να 

γίνει διάκριση των εννοιών και της ορολογίας η οποία χρησιμοποιείται στο Ελληνικό 

Δημόσιο. Η ορολογία αυτή καθορίζεται με βάση τη νομολογία και αφορά στην 

οριοθέτηση του ελληνικού δημοσίου τομέα. Η νομολογία στην οποία περιγράφονται τα 

όρια του δημοσίου είναι ο Ν.3781/2010 και ο Ν. 4270/2010. Ακόμη, υπάρχουν 

αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας που σχετίζονται με 

την παρούσα εργασία (ΑΠ 1331/2016, ΣτΕ 1586/2016). Στο μέρος αυτό θα 

παρουσιαστούν συνοπτικά οι πιο σημαντικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη 

δημιουργία του μοντέλου και ισχύουν με βάση την προαναφερθείσα νομοθεσία για τα 

ελληνικά δεδομένα. Ακόμη, παρουσιάζονται δομές και μοντέλα που ήδη εφαρμόζονται 

στο ελληνικό δημόσιο για τη δημόσια διοίκηση. 

 

5.2. Οριοθέτηση δημόσιου τομέα 

Σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141), ο Δημόσιος Τομέας περιλαμβάνει τη 

Γενική Κυβέρνηση και τις εκτός αυτής Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Η 

Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες:  

• Κεντρική Κυβέρνηση,  

• Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού  (ΟΤΑ) και  

• Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), με βάση τα κριτήρια του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΟΛ).  

Η Κεντρική Κυβέρνηση με τη σειρά της περιλαμβάνει: 

• την Κεντρική Διοίκηση,  

• τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία περιλαμβάνονται στο πλαίσιο της Γενικής 

Κυβέρνησης και δεν ανήκουν σε ΟΤΑ ή ΟΚΑ.  

Οι ΟΤΑ περιλαμβάνουν: 

• ΟΤΑ Α΄ Βαθμού (Δήμοι), 

• ΟΤΑ Β΄ Βαθμού (Περιφέρειες),  

• Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν, ελέγχονται ή χρηματοδοτούνται από ΟΤΑ 

και  

• Περιφέρειες.  
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Οι ΟΚΑ περιλαμβάνουν: 

• Φορείς κοινωνικής ασφάλισης και νοσοκομεία (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Ασφαλιστικά 

Ταμεία, 

• Οργανισμούς Απασχόλησης,  

• Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.  

Η Κεντρική Διοίκηση (αλλιώς Δημόσιο ή Κράτος) περιλαμβάνει: 

• την Προεδρία της Δημοκρατίας, 

• τα Υπουργεία,  

• τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 

• τις Ανεξάρτητες Αρχές,  

• τη Βουλή των Ελλήνων.  

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η διάκριση των νομικών προσώπων τα οποία συναντά 

κανείς, δηλαδή η νομική μορφή με την οποία συνδιαλέγονται με τους πολίτες, με 

άλλους φορείς ακόμη και με άλλα κράτη. Τα Νομικά Πρόσωπα διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες:  

• Ιδιωτικού Δικαίου (αστικό και εμπορικό δίκαιο),  

• Δημοσίου Δικαίου (π.χ. ΙΚΑ, ΑΕΙ κλπ) και  

• Μικτής Φύσεως (π.χ. ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κλπ). 

Τα ΝΠΙΔ αστικού δικαίου χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό χωρίζονται σε: 

• Σωματείο 

• Ίδρυμα 

• Ερανική Επιτροπή 

• Αστική Εταιρία 

Τα ΝΠΙΔ εμπορικού δικαίου χωρίζονται σε: 

• Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.) 

• Ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε.) 

• Ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία (ΕΕΜ) 

• Ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.) 

• Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

• Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) 
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• Ναυτική εταιρία 

• Συνεταιρισμός 

• Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) 

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να συναντήσει κανείς στην Ελλάδα και 

ΝΠΙΔ χωρίς νομική προσωπικότητα (π.χ. αφανής εταιρία, κοινοπραξία, 

συμπλοιοκτησία) ή ευρωπαϊκά εταιρικά μορφώματα (π.χ. ευρωπαϊκός όμιλος 

οικονομικού σκοπού ΕΟΟΣ, ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία SE ή ευρωπαϊκή 

συνεταιριστική εταιρία SCE).  

Ο λόγος που αναφέρονται οι παραπάνω κατηγοριοποιήσεις και μορφές των νομικών 

προσώπων που συναντά κανείς στο ελληνικό δημόσιο είναι για να καταδειχθεί το εύρος 

και η πολυπλοκότητά του και να γίνει αντιληπτή η σημασία της επιβολής μιας μορφής 

τάξης στην πληθώρα πληροφοριών που χαρακτηρίζουν τους δημόσιους φορείς.  

5.3. Διαδικασίες ελέγχου 

Καθώς οι διοικητικοί κλάδοι είναι πολλοί, ακολουθείται μια συγκεκριμένη ιεραρχία. 

Δημιουργείται μια πυραμίδα ξεκινώντας από το χαμηλότερο διαστρωματικά διοικητικό 

όργανο και καταλήγοντας στον αρμόδιο υπουργό ως προϊστάμενο όλων των 

διοικητικών οργάνων που υπάγονται σε αυτόν σύμφωνα με το νόμο. Η ελεγκτική 

διαδικασία τελειώνει στον υπουργό, καθώς ο ίδιος δεν υπάγεται σε ιεραρχική εξάρτηση.  

Κάθε δημόσιο νομικό πρόσωπο υπάγεται σε περισσότερες από μια οργανωτικές 

ενότητες οι οποίες διαθέτουν πολλές μονάδες (π.χ. υπουργεία, γενικές διευθύνσεις, 

διευθύνσεις, τμήματα, περιφέρειες κ.ά.) και έχει ανάλογα με τη βαθμίδα και 

διαφορετική διαβάθμιση. Τα όργανα τα οποία ανήκουν στην ίδια οργανωτική οντότητα 

έχουν μεταξύ τους ιεραρχική σχέση. Για παράδειγμα, όλα τα όργανα διοίκησης 

κατατάσσονται σε κάποιον διοικητικό κλάδο όπως είναι αυτός των εφοριακών ή των 

ιατρών και συνδέονται μεταξύ τους με ιεραρχική σχέση. Η παρακολούθηση, ο 

συντονισμός και οι μηχανισμοί διάχυσης των πληροφοριών είναι αδύναμοι στην 

κεντρική διοίκηση και αυτό καθιστά δύσκολο το έργο της εποπτείας για το εκάστοτε 

αρμόδιο υπουργείο.  

Εντός κάθε κλάδου υπάρχουν συγκεκριμένα όργανα με βάση την ιεραρχία που 

υφίσταται. Μεταξύ αυτών των οργάνων υπάρχει ιεραρχική σχέση βάσει της οποίας ο 

κάθε προϊστάμενος είναι υπεύθυνος να καθοδηγεί τα υπαγόμενα σε αυτόν διοικητικά 

όργανα χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης. Επιπλέον, έχει την 

αρμοδιότητα εκτός από το να τα καθοδηγεί, να απευθύνει εντός του νόμιμου πλαισίου 
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σε αυτά εντολές, να τα ελέγχει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν άσκησης διοικητικής – 

ιεραρχικής προσφυγής. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες ανήκουν και στον καθ’ ύλην 

αρμόδιο υπουργό, καθώς ο ίδιος εφορεύει και προΐσταται του κλάδου διοίκησης με 

βάση το ΣτΕ 272/1934. Με βάση την ιεραρχική σχέση μεταξύ του προϊσταμένου και 

του διοικητικού οργάνου προκύπτει η υποχρέωση από την πλευρά του δεύτερου να 

τηρεί τις οδηγίες του πρώτου και να εκτελεί τις εντολές τις οποίες έχει λάβει.  

Στη δημόσια διοίκηση ασκείται μια σειρά ελέγχων οι οποίοι διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: 

• Ιεραρχικός έλεγχος (εσωτερικός) 

• Διοικητική εποπτεία (εσωτερικός) 

• Δημοσιονομικός έλεγχος (εσωτερικός) 

• Διοικητικός έλεγχος (εσωτερικός) 

• Κοινοβουλευτικός έλεγχος (εξωτερικός) 

• Δικαστικός έλεγχος (εξωτερικός) 

Ο ιεραρχικός έλεγχος που μπορεί να ασκηθεί διακρίνεται σε προληπτικό, 

κατασταλτικό, νομιμότητας ή σκοπιμότητας. Σε γενικές γραμμές, έχει να κάνει με τον 

έλεγχο των πράξεων ή/και παραλείψεων των υφισταμένων οπότε πρόκειται για έλεγχο 

νομιμότητας και κατ’ επέκταση καταλήγει σε έλεγχο σκοπιμότητας όταν η διοίκηση 

έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκδώσει διοικητική πράξη. Ο στόχος του ιεραρχικού 

ελέγχου είναι να εξασφαλίσει την ενότητα της δράσης των οργάνων εντός κάποιου 

ΝΠΔΔ. Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, ο συγκεκριμένος έλεγχος δεν είναι 

υποχρεωτικό να καθορίζεται από την ύπαρξη ειδικών διατάξεων του νόμου, ωστόσο 

τεκμαίρεται από την ενότητα και την ιεραρχική δομή της δημόσιας υπηρεσίας.  

Ο ιεραρχικός έλεγχος είναι πιο αυστηρός από την διοικητική εποπτεία. Η διοικητική 

εποπτεία ορίζεται από τον νόμο και ασκείται από την κρατική διοίκηση στα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στις δημόσιες επιχειρήσεις. Μια διαφορά μεταξύ των 

δύο ειδών ελέγχου έχει να κάνει με το ότι ο ιεραρχικός έλεγχος βασίζεται στην 

ιεραρχική σχέση η οποία συνδέει τα διοικητικά όργανα, ενώ η διοικητική εποπτεία είναι 

μια έννομη και όχι μια ιεραρχική σχέση η οποία συνδέει τον κρατικό μηχανισμό με τον 

εποπτευόμενο δημόσιο οργανισμό και διέπεται από ειδικό για κάθε περίπτωση νόμο. 

 Συνεπώς, η διοικητική εποπτεία πρέπει να ορίζεται με βάση τον αντίστοιχο νόμο για 

κάθε δημόσιο οργανισμό (ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις) και ασκείται από έναν φορέα 

σε έναν άλλον. Αν εκλείπει ο ορισμός της, τότε δεν μπορεί να εφαρμοστεί, σε αντίθεση 
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με τον ιεραρχικό έλεγχο ο οποίος μπορεί. Ο νόμος ορίζει για την διοικητική εποπτεία τα 

όρια και τα μέσα άσκησής της. Ασκείται με διοικητικές πράξεις του εποπτεύοντος 

οργάνου και μπορεί να περιλαμβάνει επεμβάσεις σχετικές είτε με τα όργανα είτε με τις 

πράξεις των οργάνων του εποπτευόμενου δημόσιου νομικού προσώπου. Η εποπτεία 

ασκείται έπειτα από ενέργεια του εποπτευόμενου νομικού προσώπου ή αυτεπάγγελτα 

από το εποπτεύον όργανο. Μπορεί ωστόσο να ασκηθεί και ύστερα από προσφυγή του 

διοικούμενου με έννομο συμφέρον στο εποπτεύον όργανο. Η διοικητική εποπτεία 

μπορεί να έχει χαρακτήρα προληπτικό ή κατασταλτικό.  

Ο έλεγχος μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για την καταγραφή όλων των χρήσιμων και 

απαραίτητων στοιχείων για τη μοντελοποίηση των δημοσίων φορέων. Οι ελεγκτικοί 

μηχανισμοί διαθέτουν ήδη τις πληροφορίες και τη γνώση καταγραφής των 

σημαντικότερων στοιχείων και η εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου θα μπορούσε 

να αποτελέσει αρμοδιότητα δική τους. 

 

5.4. Πηγές με μητρώα φορέων 

Προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί ένα μοντέλο απαιτούνται αξιόπιστες πηγές με 

πληροφορίες για τους δημόσιους φορείς. Υπάρχουν διάφορα έγγραφα τα οποία 

περιλαμβάνουν λίστες με φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τα οποία περιέχουν 

αρκετές πληροφορίες για αυτούς. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετές ανακρίβειες ή 

ελλείψεις στα δεδομένα και τις πληροφορίες ή η μορφή στην οποία μπορεί να τα βρει 

κανείς δεν είναι εύκολα ή άμεσα αξιοποιήσιμη (π.χ. αρχεία PDF).  

Μια αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης για όλους τους δημόσιους φορείς είναι 

η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) από όπου μπορεί κανείς να αντλήσει 

πληροφορίες για τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, τους ασφαλιστικούς φορείς και τα νοσοκομεία, 

καθώς και για τους δήμους. Μια από τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες πηγές είναι το 

Φύλλο της Κυβερνήσεως. Τα ΦΕΚ περιέχουν τα ιδρυτικά νομοθετήματα κάθε φορέα 

και οποιαδήποτε τροποποίηση έχει επέλθει σε αυτούς.  

Στην ιστοσελίδα www.geodata.gov μπορεί επίσης κανείς να βρει πληροφορίες για τους 

δήμους, τις περιφέρειες και τις κοινότητες. Στην ιστοσελίδα του κάθε υπουργείου 

βρίσκει κανείς το οργανόγραμμα και άλλα έγγραφα που εξυπηρετούν στην καταγραφή 

των φορέων του δημοσίου. Με μια απλή αναζήτηση στις ηλεκτρονικές σελίδες των 

υπουργείων παρατηρείται ότι δεν υπάρχει ενιαία μορφή ή δομή στην περιγραφή και 

αποτύπωση των πληροφοριών. Το ζητούμενο όμως είναι να υπάρχει μια κοινή 

απεικόνιση των πληροφοριών που αναζητά κάποιος πολίτης ή φορέας ή οποιοσδήποτε 
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ενδιαφερόμενος ώστε να καθίσταται και πιο εύκολη και γρήγορη η εμπειρία 

αναζήτησης. 

 

5.5. Δημόσιος Τομέας στην Ελλάδα  

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι κοινωνικοί στόχοι εφαρμόζεται ένας μηχανισμός 

υλοποίησης στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης (Ουτσετάρη, 2012). Αυτή καλείται να 

πραγματοποιήσει ένα πολιτικό όραμα με την παροχή ενός συνόλου δημόσιων 

υπηρεσιών. Οι οντότητες της δημόσιας διοίκησης αναπτύσσουν ένα πλήθος δημόσιων 

υπηρεσιών προκειμένου να επιτύχουν αυτό το όραμα οι οποίες λειτουργούν με 

συγκεκριμένες διαδικασίες.  

Στην Ελλάδα ο Ν. 3979/2011 αφορά στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

και προβλέπει την τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από όλους τους φορείς του 

Δημοσίου ενώ ταυτόχρονα θεσμοθετεί την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ φορέων 

της Δημόσιας Διοίκησης, φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και μεταξύ φορέων 

του Δημοσίου.   

Η έλλειψη καταγραφής των επιχειρησιακών διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα αποτελεί 

μείζον πρόβλημα και εμπόδιο στην αναδιοργάνωση και ανταγωνιστικότητά του 

(Λεούδης, 2017). Η οργάνωση των φορέων μπορεί να παίξει καίριο ρόλο στην 

ανάπτυξη της Δημόσιας Διοίκησης. Ακόμη, το συνηθέστερο στους δημόσιους φορείς 

σήμερα είναι να απαιτείται η συνεργασία πολλών και διαφορετικών οργανωτικών 

μονάδων για την εξυπηρέτηση του πολίτη επομένως η οργάνωση των φορέων μπορεί 

να συμβάλλει στην διαλειτουργικότητα και κατ’ επέκταση στην καλύτερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη.  

Η μοντελοποίηση των διαδικασιών αποτελεί σημείο σύνδεσης του ανθρώπινου 

δυναμικού του οργανισμού με την τεχνολογία που απαιτείται για την διαχείριση και 

διεκπεραίωση αυτών των διαδικασιών. Με άλλα λόγια, η μοντελοποίηση είναι κομμάτι 

της βελτίωσης της απόδοσης του δημοσίου τομέα. Προκειμένου να μοντελοποιηθεί ο 

δημόσιος τομέας χρειάζεται να γίνει αναπαράσταση της δομής, των σχέσεων που 

συνδέουν τους φορείς μεταξύ τους και μερικών περιγραφικών στοιχείων αναγνώρισης 

των βασικών ιδιοτήτων κάθε φορέα και σημαντικών στοιχείων για τη λειτουργία του. 

Με αυτό τον τρόπο, θα γίνει πιο ξεκάθαρη στο μέλλον η κατανόηση, ο 

επανασχεδιασμός και η βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών των φορέων. 

Ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών ακόμη και του ίδιου υπουργείου πόσο μάλλον δε 

μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών του δημοσίου χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής στην 
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Ελλάδα. Δεν μοιάζει να υπάρχει εφαρμόσιμη ενιαία στρατηγική με αποτέλεσμα οι 

δομές να κατακερματίζονται και οι αρμοδιότητες να αλληλοεπικαλύπτονται. Ο 

συντονισμός των υπουργείων είναι εξαιρετικά αδύναμος. Κάθε υπουργείο διαθέτει κατά 

μέσο όρο 439 εσωτερικές οργανικές μονάδες  (ΟΟΣΑ, 2012). Τα υπουργεία όπως 

φαίνεται και από τις ιστοσελίδες τους είναι απρόθυμα να παρουσιάσουν μεγαλύτερη 

πληθώρα στοιχείων και δεδομένων. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ 

(2012) αν γίνει μεγαλύτερη χρήση των συστημάτων ΤΠΕ θα μπορέσει να υπάρξει 

τέτοια διάχυση πληροφοριών ώστε να προκύψουν θεαματικές αυξήσεις της 

παραγωγικότητας του δημοσίου. 

Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια κεντρική απόφαση για στοχευμένη ενιαία στρατηγική 

προκειμένου η Κεντρική Διακυβέρνηση να ενισχυθεί και να υπάρξει σύνδεση και 

συντονισμός μεταξύ των Υπουργείων. Η υιοθέτηση κοινών εσωτερικών συστημάτων 

ΤΠΕ μπορεί να συνδράμει στον εξορθολογισμό του δημοσίου. Χρειάζεται, επομένως, 

να διαμορφωθεί ένα σχέδιο το οποίο θα διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των 

συστημάτων ΤΠΕ των Υπουργείων και το οποίο θα προωθεί τη συλλογή και τη διάχυση 

δεδομένων.  

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων αλλάζει 

πολύ συχνά και για πολλές περιπτώσεις. Μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών έχουν 

οριστεί ή τροποποιηθεί με νόμο 537 αρμοδιότητες, 1.449 με προεδρικά διατάγματα και 

284 με υπουργικές αποφάσεις κατά την περίοδο 1996 – 2011 (ΟΟΣΑ, 2012). Για το 

σύνολο της Κεντρικής Κυβέρνησης τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 2.890 αλλαγές 

αρμοδιοτήτων με νόμο, 11.018 με προεδρικά διατάγματα και 3.191 με υπουργικές 

αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο γίνονταν 1.140 τροποποιήσεις 

κυβερνητικών αρμοδιοτήτων ανά έτος.  

Μια ακόμη δυσκολία που αντιμετωπίζει κανείς όταν ασχολείται με τους δημόσιους 

φορείς είναι ότι πρέπει να παρακολουθεί από κοντά τις αλλαγές, ειδικά τις πολιτικές. 

Μια εκλογική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία ή κατάργηση ενός 

δημόσιου οργανισμού, σε σύμπτυξη ή συγχώνευση τμημάτων και άλλες σημαντικές 

αλλαγές.  

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να λειτουργήσει ως ένας δυναμικός μοχλός 

μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διακυβέρνησης και της αλλαγής της νοοτροπίας εντός 

των δημόσιων διοικήσεων. Το δημόσιο ως ενιαίος φορέας είναι μια σύνθετη και 

πολύπλοκη οντότητα. Είναι πολύ δυσνόητες οι σχέσεις μεταξύ διαφόρων δημόσιων 

υπηρεσιών και τμημάτων, καθώς και το εύρος και τα όρια των αρμοδιοτήτων τους. Για 
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να υπάρξει σωστή οργάνωση και ταχύτητα στη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων 

εργασιών χρειάζεται να καταγραφούν οι ομοιότητες και διαφορές του έργου κάθε 

υπηρεσίας, η επικάλυψη αρμοδιοτήτων και τα κενά στο σύστημα. Ακόμη, μια 

οπτικοποίηση της δομής του δημόσιου τομέα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δημόσιο 

τομέα μιας άλλης χώρας, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη προς την κατεύθυνση 

που επιθυμεί να έχει η χώρα μας στο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης.  

Η νέα δημόσια διοίκηση έχει υιοθετήσει μια λογική σύμφωνα με την οποία ο πολίτης 

είναι πελάτης των δημόσιων υπηρεσιών (Θεοφανοπούλου, 2017). Στο πλαίσιο αυτής 

της λογικής είναι απαραίτητη η συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα διοικητικής 

ιεραρχίας, μεταξύ των κρατικών λειτουργιών, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η 

εφαρμογή μηχανισμών βελτίωσης της αποδοτικότητας και λειτουργικότητας του 

δημοσίου. Σημαντικός είναι ο ρόλος της απλούστευσης των διαδικασιών και της 

τυποποίησής τους ώστε να γίνεται πιο εύκολη και πιο άμεση η εξυπηρέτηση των 

πολιτών. 

Η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ δημοσίων οργανισμών είναι 

δύσκολη υπόθεση αν και υπάρχουν εργαλεία και τρόποι αντιμετώπισης αυτού του 

προβλήματος. Για παράδειγμα, η δημιουργία ενός ενιαίου και βασικού λεξιλογίου είναι 

μια αρχή για την ανταλλαγή βασικών πληροφοριών μεταξύ δημόσιων φορέων. Ένα 

ενιαίο και κοινό λεξιλόγιο διευκολύνει τις δημόσιες υπηρεσίες να περιγράψουν το έργο 

τους με τον ίδιο τρόπο στις ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να λειτουργήσει τόσο θετικά 

ώστε να δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης των υπηρεσιών με τους αντίστοιχους 

οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την διεκπεραίωσή τους και έτσι να γίνεται 

ξεκάθαρο ποιος δημόσιος οργανισμός φέρει την ευθύνη για συγκεκριμένες δημόσιες 

υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι οργανισμοί να αυτοπροσδιοριστούν σε 

σχέση με το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, να εντοπίσουν τους αντίστοιχους 

οργανισμούς άλλων χωρών και να αρχίσουν την χρήση κοινών όρων για διευκόλυνση 

της λειτουργίας τους.  

Ένα καλό βήμα στην συστηματοποίηση των δημόσιων οργανισμών είναι η ανάπτυξη 

ενός ολοκληρωμένου κοινού πληροφοριακού συστήματος με οριζόντιες υπηρεσίες, 

όπως για παράδειγμα ένα κεντρικό σύστημα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού με 

όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, τις πληροφορίες επικοινωνίας τους, τη μισθολογική 

τους κατανομή. Ακόμη, ένα σύστημα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του 

δημοσίου το οποίο να συνδέει κάθε ακίνητο με την αντίστοιχη υπηρεσία, τον 
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αντίστοιχο εξοπλισμό και τους αντίστοιχους υπαλλήλους. Επίσης, ένα σύστημα 

τιμολόγησης.  

Μια λογική υποδομή θα ήταν η λειτουργία ενός μόνιμου κεντρικού ευρετηρίου 

δημόσιων υπηρεσιών στο οποία να αποθηκεύονται κεντρικά μεταδεδομένα που 

αφορούν όλους τους φορείς του δημοσίου και τις αντίστοιχες πληροφορίες για αυτούς. 

Αρμόδιο για τη διαχείρισή του θα μπορούσε να είναι το Υπουργείο Εσωτερικών το 

οποίο είναι άμεσα εμπλεκόμενο με τη Δημόσια Διοίκηση. Θα πρέπει επίσης να είναι 

εύκολα προσβάσιμο και εύκολο στην χρήση του.  

Ένα πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι να ταξινομηθούν οι εκατοντάδες 

δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης σε 

γενικούς τύπους με ορισμένα κοινά δομικά χαρακτηριστικά. Αυτό μπορεί να βοηθήσει 

σε μελλοντική έρευνα στην καταγραφή των αντίστοιχων υπηρεσιών που παρέχουν 

αυτοί οι φορείς όπου θα περιγράφονται και οι πρότυπες περιγραφές υπηρεσιών κάθε 

φορέα.  

Χρειάζεται να γίνει λεπτομερής καταγραφή του κάθε δημόσιου οργανισμού (όνομα, 

διευθύνσεις, άτομα επαφής), η σχέση του οργανισμού με τα τμήματα ή τις 

υποδιευθύνσεις που τυχόν έχει, οι αρμοδιότητες που έχει ο φορέας, τα όρια 

δικαιοδοσίας τους και άλλα χαρακτηριστικά. Συνήθως αυτό που ενδιαφέρει τους 

πολίτες είναι οι υπηρεσίες που παρέχει ένας δημόσιος φορέας και όχι οι αρμοδιότητές 

του και αυτό αφορά τις ΤΠΕ προς τους πολίτες σε δεύτερη όμως φάση. Σε πρώτο 

στάδιο το βασικό είναι να υπάρξει σαφής οριοθέτηση μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών, 

καταγραφή της δομής τους με λεπτομέρεια και καταγραφή των βασικών 

χαρακτηριστικών τους και των μεταξύ τους σχέσεων.  

Το e-government RTD 2020 είναι ένα έργο της Ε.Ε. που έχει στόχο τον προσδιορισμό 

σημαντικών ζητημάτων σχετικά με την ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση μέχρι το 2020. 

Χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για να αναλύσει την διαδικασία μετασχηματισμού της δημόσιας 

διοίκησης (Καραθανάση, 2017). Στο πλαίσιο αυτού του έργου η Ελλάδα θα μπορούσε 

να αναγνωρίσει τις βασικές αδυναμίες της σχετικά με τον έλεγχο αλλά και την 

αδυναμία παροχής πλήρους ενημέρωσης προς το κοινό για στοιχεία των δημοσίων 

φορέων και να διαμορφώσει μια πολιτική αρχικά καταγραφής και στη συνέχεια 

αξιοποίησης των διαθέσιμων πληροφοριών. 

Η Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική Διακυβέρνησης (ΕΑΔ) είναι ένα πλαίσιο περιγραφής 

στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης (Περιστέρας, 2006). Σύμφωνα με αυτή 

καταγράφονται τρεις βασικές διαδικασίες στα διοικητικά συστήματα: 
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• Η διαμόρφωση της Δημόσιας Πολιτικής στην οποία το πολιτικό σύστημα είναι 

το κύριο υποκείμενο δράσης και το κράτος κινεί διαδικασίες και μηχανισμούς 

ώστε να συλλέξει, επεξεργαστεί και ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες.  

• Η παροχή υπηρεσιών, δηλαδή η παραγωγή και διανομή υπηρεσιών στην 

κοινωνία, όπου ο διοικητικός μηχανισμός άρα η Δημόσια Διοίκηση είναι στο 

κέντρο της δράσης. 

• Οι υποστηρικτικές λειτουργίες οι οποίες αναλαμβάνουν να στηρίξουν τις δύο 

παραπάνω λειτουργίες. 

Στο πλαίσιο της ΕΑΔ ορίζονται τα εξής ουδέτερα τεχνολογικά μοντέλα (Περιστέρας, 

2006): 

• Συνολικά Μοντέλα 

o Το μοντέλο Αντικειμένων για το Συνολικό Σύστημα διακυβέρνησης 

o Το μοντέλο Διαδικασιών για το Συνολικό Σύστημα διακυβέρνησης 

• Μοντέλα περιοχών 

o Το μοντέλο Αντικειμένων για τη Διαμόρφωση Δημόσιας Πολιτικής 

o Το μοντέλο Αντικειμένων για την Παροχή Υπηρεσιών 

o Το μοντέλο Διαδικασιών για τη Διαμόρφωση Δημόσιας Πολιτικής 

o Το μοντέλο Διαδικασιών για την Παροχή Υπηρεσιών 

 

Πρόσφατα το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέγραψε τους οργανισμούς 

του δημόσιου τομέα και δεδομένα τα οποία παρουσιάζονται σε ένα εγχειρίδιο 96 

σελίδων για τη σημερινή διοικητική πραγματικότητα το έτος 20178. Αυτό είναι το 

Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του 2017 στο οποίο έχουν 

ενταχθεί οργανισμοί που λειτουργούν με κανόνες ιδιωτικού δικαίου ως επιχειρήσεις 

επιφορτισμένες με τη διαχείριση οικονομικού ή άλλου δημόσιου ενδιαφέροντος. 

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το μητρώο του 2016 και στη νέα αποτύπωση 

περιλαμβάνεται και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους η οποία 

καταγράφεται ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, δηλαδή στην ίδια κατηγορία με την 

Προεδρία της Δημοκρατίας, τη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, τη Γενική 

Γραμματεία της Κυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Επίσης, στο 

ανανεωμένο Μητρώο του 2017 προστέθηκαν οι εξής μη συνταγματικά κατοχυρωμένες 

                                                           
8 http://www.tovima.gr/society/article/?aid=886299 
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ανεξάρτητες αρχές: η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων.  

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο Μητρώο οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς και δεν 

εξυπηρετούν τη διαλειτουργικότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Μένουν πολλά ακόμη 

να γίνουν για την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα 

με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι χρήσιμη και αποδοτική για τους πολίτες. 

 

5.6. Παραδείγματα εφαρμογής στην ελληνική ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

Στην υποενότητα αναπτύσσονται και αναλύονται παραδείγματα πληροφοριακών 

συστημάτων, έργων ή μοντέλων που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες δημόσιες 

υπηρεσίες φορέων και έχουν βελτιώσει την αποδοτικότητα και την ομοιογένειά τους. 

 

Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ9 

Πρόκειται για έργο το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων 

υπηρεσιών με την παροχή χαμηλού κόστους υπηρεσιών και με τη λογική της 

ενοποιημένης εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον 

χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο. 

Συνδέει πάνω από 4.500 κτήρια της Δημόσιας Διοίκησης στα οποία απασχολούνται 

πάνω από 200.000 υπάλληλοι. Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει είναι οι εξής: 

• Ασφαλής και ευρυζωνική πρόσβαση τόσο στο intranet του Δημοσίου όσο και 

στο διαδίκτυο με ταχύτητες μεταξύ 2 και 34 mpbs. 

• Τηλεφωνία σε εθνική εμβέλεια για τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες ατελώς 

για τους φορείς του Δημοσίου που συμμετέχουν στο Δίκτυο και με προνομιακή 

τιμή για την εκτός Δικτύου τηλεφωνία. 

• Φιλοξενία (Web-Hosting) ή δρομολόγηση (web-routing) διαδικτυακών τόπων 

και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των συμμετεχόντων φορέων ώστε 

να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες εύρους ζώνης που απαιτεί η 

λειτουργία τους. 

                                                           
9 http://www.syzefxis.gov.gr 

http://www.syzefxis.gov.gr/
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• Φιλοξενία (mail-hosting) ή δρομολόγηση (mail –routing) των ηλεκτρονικών 

ταχυδρομείων των στελεχών των δημόσιων φορέων ώστε κάθε ένα από αυτά να 

έχει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

• Σύνδεση (peering) με το ευρωπαϊκό δίκτυο s-TESTA το οποίο εξασφαλίζει σε 

πολλούς φορείς της κεντρικής διοίκησης ασφαλή online σύνδεση σε κρίσιμα 

πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Σύνδεση (peering) με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας για την 

εξυπηρέτηση αναγκών διασύνδεσης του ελληνικού δημοσίου με την ελληνική 

εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. 

• Υπηρεσία τηλεδιάσκεψης μέσω της εγκατάστασης στούντιο τηλεδιάσκεψης σε 

επιλεγμένα σημεία (π.χ. υπουργεία) και τη λειτουργία εφαρμογής desktop 

τηλεδιάσκεψης. 

 

Εικόνα 5 1, Μοντέλα συναλλαγών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 

Πηγή: Κωνσταντούρος, 2013 

 

Το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ) ξεκίνησε να υλοποιείται μέσω του έργου 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ. Περιλαμβάνει 34.000 κτήρια τα 

οποία καλύπτουν το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών και υπαλλήλων και 

κατανέμονται με βάση τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1  Δίκτυο Δημοσίου Τομέα 

Υπουργείο Πλήθος κτηρίων Είδος φορέων – Τηλεπικοινωνιακές 
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κτηρίων υπηρεσίες «ΣΥΖΕΥΞΙΣ 

ΙΙ» 

Οικονομικών 910 Κεντρικές 

υπηρεσίες, ΔΟΥ, 

τελωνεία, 

κτηματικές 

υπηρεσίες, χημικές 

υπηρεσίες, ΥΔΕ 

κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Επικρατείας 2 Κεντρικές 

υπηρεσίες κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Διοικητικής 

Μεταρρύθμιοσης 

και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

3 Κεντρική 

υπηρεσία, ΥΑΠ, 

ΚΤΠ ΑΕ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Εσωτερικών 4.968 Κεντρικές 

υπηρεσίες, 

δήμοι/δημοτικοί 

φορείς, 

αποκεντρωμένες 

διοικήσεις, 

περιφέρειες, ΚΕΠ 

κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Εξωτερικών 1 Κεντρική 

Υπηρεσία 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του, αλλά 

μόνο για το κεντρικό 

κτήριο. Εξαιρείται το 

διεθνές δίκτυο NETVIS 

Εθνικής Άμυνας 480 Κεντρικές 

Υπηρεσίες, 

στρατολογικά 

γραφεία, 420 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του και για 

τα 480 σημεία που 

συμφωνήθηκαν. 
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επιλεγμένα 

στρατόπεδα 

Εξαιρείται το 

διαβαθμισμένο δίκτυο 

της ΕΣΕΘΑ και άλλα 

δίκτυα Εθνικής Άμυνας 

(ραδιοεπικοινωνίες κλπ) 

Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας 

121 Κεντρικές 

υπηρεσίες, ΕΥΔ, 

Επιμελητήρια κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και 

Κλιματικής 

Αλλαγής 

28 Κεντρικές 

υπηρεσίες κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων 

19.716 Κεντρικές 

υπηρεσίες, 

πανελλήνιο 

σχολικό δίκτυο 

(ΠΣΔ), 

Πανεπιστήμια, 

ΤΕΙ, Γεωδυναμικό 

Ινστιτούτο 

Αθηνών, 

Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης 

Στους φορείς ΠΣΔ 

παρέχεται μόνο 

υπηρεσία πρόσβασης και 

τηλεφωνίας, και 

υποδομές ασφάλειας και 

τηλεφωνίας. Στα 

ΑΕΙ/ΤΕΙ παρέχεται μόνο 

υπηρεσία 

τηλεφωνίας/τερματισμού 

κλήσεων 

Υποδομών, 

Μεταφορών και 

Δικτύων 

107 Κεντρικές 

Υπηρεσίες, ΥΠΑ 

κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Εργασίας και 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης 

1.153 Κεντρικές 

Υπηρεσίες, 

ασφαλιστικά 

ταμεία, ΙΚΑ – 

ΙΚΑΝΕΤ, ΟΑΕΔ 

κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 
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Υγείας και 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

2.253 Κεντρικές 

Υπηρεσίες, 

Νοσοκομεία, 

Κέντρα Υγείας, 

Περιφερειακά 

Ιατρεία, Φορείς 

Πρόνοιας κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Αγροτικής 

Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 

1.078 Κεντρικές 

Υπηρεσίες, Δίκτυο 

ΥΠΑΑΤ, ΕΛΓΑ 

κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

206 Κεντρικές 

Υπηρεσίες, 

Σωφρονιστικά 

Καταστήματα, 

Δικαστήρια, 

Εισαγγελίες 

Πρωτοδικών, 

Ελεγκτικό 

Συνέδριο κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Προστασίας του 

Πολίτη 

1.332 Κεντρικές 

Υπηρεσίες, 

Αστυνομία, 

Πυροσβεστική 

Υπηρεσία, 

Λιμεναρχεία, 

Αγρονομία κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Πολιτισμού και 

Τουρισμού 

387 Κεντρικές 

Υπηρεσίες, 

Μουσεία, Εφορίες 

Αρχαιοτήτων κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Βουλή των Ελλήνων 1.001 Βουλή, Γραφεία 

Βουλευτών 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 
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Προεδρία της 

Δημοκρατίας 

11 Προεδρία της 

Δημοκρατίας κλπ 

Το σύνολο των 

υπηρεσιών του 

Πηγή: https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/412/1/02_chapter_07.pdf 

 

Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ – Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ10 

Πρόκειται για έργο που στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 

Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία μιας πλήρους υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων, για την 

προσφορά υποδομών ΤΠΕ ως υπηρεσίας (IaaS) σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα.  

Τα οφέλη από το έργο G-Cloud είναι μεταξύ άλλων η αύξηση της διαθεσιμότητας και 

απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης με την υιοθέτηση 

του μοντέλου ευέλικτων και αποτελεσματικών data center τα οποία παρέχουν πόρους 

με ευελιξία και με βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε αστοχίες και άλλες καταστροφές μέσω 

μοντέρνων τεχνικών εικονικοποίησης. Ακόμη, αυξάνεται η αποδοτικότητα και η 

ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.  

Επιχειρησιακά μοντέλα που βρίσκονται σε χρήση διεθνώς και αφορούν τον τρόπο 

παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών είναι τα εξής11: 

• Οι ηλεκτρονικές προμήθειες (e-Tendering): Αφορούν την χρήση των ΤΠΕ για 

την πραγματοποίηση της διαδικασίας δημοσίευσης μιας προκήρυξης 

ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά γίνεται και η διακίνηση των σχετιζόμενων με αυτή 

εγγράφων. Τα στάδια της διαδικασίας είναι η δημοσίευση προκηρύξεων μέσω 

διαδικτύου, έπειτα η ηλεκτρονική παροχή εγγράφων στους υποψήφιους 

προμηθευτές και τέλος η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών για την οποία 

απαιτείται μηχανισμός πιστοποίησης και ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

• Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί (e-Sourcing): Η διεξαγωγή τους γίνεται μετά από 

προκαταρκτική αξιολόγηση των προσφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

διεξαγωγή τους είναι ο ακριβής ορισμός των παραμέτρων αξιολόγησης των 

                                                           
10 
https://www.gcloud.ktpae.gr/wps/portal/gcloud/startpage/!ut/p/z1/fY7LDoIwFES_hi33ioLFXQNGhVQS

HxG6MWjKIyAlpcrv2xg3JursJjmTOcAhBd7lj7rMdS27vDU9497ZS2Lc-

AQZHvcuUn8bJHPiOBh7cAIO3CCRHy4nwQoZOexmSKN1SFkYo3Pw3gD-

CEWIXsCfE2NBu8uUlMCVKIQSyr4rI1dp3Q8LCy0cx9EupSxbYV_lzcJvk0oOGtJPEvqmKZh2syfVQF

vK/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
11 https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/412/1/02_chapter_07.pdf 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/412/1/02_chapter_07.pdf
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προσφορών. Αφορούν την υλοποίηση μιας επαναληπτικής διαδικασίας 

παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή/και νέων αξιών των προσφορών που 

έχουν αξιολογηθεί τεχνικά σε προηγούμενο στάδιο. 

• Ηλεκτρονικές αγορές (e-Procurement): Είναι διαδικτυακοί χώροι στους οποίους 

οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν το εταιρικό προφίλ και τα προϊόντα τους. Έχουν 

τη δυνατότητα εφόσον συνδυαστούν με ηλεκτρονικούς καταλόγους να 

δημιουργήσουν μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους δημόσιους φορείς να 

πραγματοποιούν παραγγελίες προϊόντων. 

• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e- Catalogues): Βασίζονται σε μια κοινή δομή με 

ενιαία μητρώα προμηθευτών και ειδών σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία και 

αυτά με τη σειρά τους βασίζονται σε πρότυπα. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν 

τους προμηθευτές (e-sourcing), διευκολύνεται η διαδικασία επιλογής ανάδοχου 

(e-Awarding) και παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης παραγγελιών (e-

Ordering). 

Παραδείγματα συστημάτων ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών στην Ευρώπη είναι 

στη Γαλλία, το Υπουργείο Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας το οποίο 

χρησιμοποιεί από το 2005 τη «Δημόσια Αγορά» (https://www.marches-publics.gouv.fr) 

και στη Σουηδία η υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και ο Σύνδεσμος ΟΤΑ της Σουηδίας 

που χρησιμοποιούν το «Σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών Σουηδίας (SFTI) από το 

1999 (www.eh.svekom.se).  

 

Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης «ΑΤΛΑΣ»12 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το 

οποίο συγκεντρώνει και διαχειρίζεται πληροφορίες για την ασφαλιστική ιστορία και 

ικανότητα όλων των ασφαλισμένων της χώρας και περιέχει τα εξής συστήματα 

δεδομένων: 

• Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων (άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι). 

• Ψηφιακός Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (ασφαλιστική ιστορία ανά 

ασφαλισμένο). 

• Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης (ασφαλιστική ικανότητα πληθυσμού). 

• Κανονιστικό Πλαίσιο Συντάξεων (θεσμικό πλαίσιο δικαιώματος θεμελίωσης και 

διαδικασιών απονομής σύνταξης). 

                                                           
12 https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx 

https://www.marches-publics.gouv.fr/
http://www.eh.svekom.se/
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Απογραφή δημόσιων υπαλλήλων13 

Πρόκειται για έργο το οποίο έχει ως στόχο την ηλεκτρονική απογραφή του συνόλου 

του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων κεντρικής και γενικής κυβέρνησης. 

Συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών 

και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα ΔΙΑΣ ΑΕ για 

το ελληνικό δημόσιο. Λειτούργησε πρώτη φορά το 2010 με φιλοξενία του 

υπολογιστικού κέντρου της ΓΓΠΣ σε συστοιχία εξυπηρετητών με πρόσβαση μέσω του 

δικτύου της Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Η Απογραφή αφορά τις εξής 

διοικητικές ενέργειες: 

• Εισαγωγή στο Μητρώο Ενεργών Υπαλλήλων (νέα απογραφή): 

o Διορισμός/ πρόσληψη 

o Μεταφορά από ΝΠΙΔ 

o Διορισμός/ πρόσληψη λόγω δικαστικής απόφασης 

o Κατάταξη σε θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) 

o Προσθήκη υπάρχοντος υπαλλήλου 

• Εισαγωγή στη Διεύθυνση Προσωπικού (υπαγωγή) 

o Διορισμός/ πρόσληψη 

o Μεταφορά από ΝΠΙΔ 

o Διορισμός/ πρόσληψη λόγω δικαστικής απόφασης 

o Κατάταξη σε θέση ΙΔΑΧ 

o Μετάταξη 

o Μετάθεση 

o Μετακίνηση 

o Προσθήκη υπάρχοντος υπαλλήλου 

• Διαγραφή από το Μητρώο Ενεργών Υπαλλήλων 

o Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και 35ετίας 

o Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης 

o Παραίτηση 

o Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα 

                                                           
13 https://apografi.gov.gr 

https://apografi.gov.gr/
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o Εφεδρεία 

o Λήξη σύμβασης ή θητείας 

o Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης 

o Απόλυση λόγω ακαταλληλότητας κατά το άρθρο 95 του Υπαλληλικού 

Κώδικα 

o Διαγραφή λόγω θανάτου 

o Απόλυση λόγω επιβολής της ποινής οριστικής παύσης 

o Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα 

o Αυτεπάγγελτη αποστρατεία με πρωτοβουλία της υπηρεσίας 

o Απόταξη 

o Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας 

o Λοιπές περιπτώσεις 

o Διαγραφή λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας 

• Αποδέσμευση από τη Διεύθυνση Προσωπικού: 

o Μετάταξη 

o Μετάθεση 

o Μετακίνηση 

o Διαγραφή λόγω λανθασμένης εισαγωγής 

o Αυτοδίκαιη παραίτηση λόγω αποδοχής άλλης θέσης στο Δημόσιο. 

 

Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)14 

Πρόκειται για έργο το οποίο αφορά τους μισθοδοτούμενους του ελληνικού δημοσίου η 

οποία συγκροτήθηκε το 2010 (ΦΕΚ 784/Β/4.6.2010). Αποστολή της είναι η καταβολή 

των αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών πάσης φύσεως του προσωπικού 

του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Η λειτουργία 

της διευκολύνει την άσκηση ελέγχου εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου στην καταβολή 

των πάσης φύσεων απολαβών από το Δημόσιο. Είναι σχεδιασμένη με την τεχνολογία 

client-server που απαιτεί εγκατάσταση σταθμού εργασίας του χρήστη δηλαδή της 

υπηρεσίας που υποβάλλει κάθε μήνα στην ΕΑΠ τα στοιχεία μισθοδοσίας των 

υπαλλήλων της. 

                                                           
14 http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/DimosiaDioikisi/epsp.html 
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5.7. Περίληψη 

 

Στο παρόν κεφάλαιο έγινε οριοθέτηση του δημόσιου τομέα και των υποδιαιρέσεών του. 

Ακόμη, καταγράφηκαν οι διαδικασίες ελέγχου στους δημόσιους φορείς και αναλύθηκαν 

οι κατηγορίες του ελέγχου και πώς ο έλεγχος μπορεί να εξυπηρετήσει ως μέσο 

εφαρμογής της μοντελοποίησης των δημοσίων φορέων. Επίσης, περιγράφηκαν οι 

διαθέσιμες πηγές με μητρώα φορέων και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 

δημόσιος τομέας στην Ελλάδα αναφορικά με το θέμα. Διαπιστώθηκαν προβλήματα των 

δημοσίων φορέων και εμπόδια που πρέπει να υπερκεραστούν. Τέλος, παρατέθηκαν 

χαρακτηριστικά παραδείγματα μοντελοποίησης φορέων στην ελληνική ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση όπως για το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ και άλλα. 
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6.  Το προτεινόμενο μοντέλο 

6.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή του ευρωπαϊκού μοντέλου όπως 

αυτό έχει προσδιοριστεί από το 2015 με την έκδοση Version 1.0.0. και το οποίο 

καλούνται να ακολουθούν τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Στη συνέχεια, γίνονται οι 

απαραίτητες προσαρμογές σε αυτό με βάση τις αναμενόμενες ανάγκες για τα ελληνικά 

δεδομένα και χαρακτηριστικά των δημοσίων φορέων ώστε να προκύψει το 

προτεινόμενο μοντέλο. Σε αυτό γίνεται εφαρμογή με την χρήση στοιχείων για έναν 

δημόσιο φορέα της κατηγορίας «Ενημέρωση» από το Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων 

της Ελληνικής Διοίκησης του 2017. 

6.2. Το ευρωπαϊκό μοντέλο 

Η διανομή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών κρατών ή ακόμη και μεταξύ 

διαφορετικών υπηρεσιών εντός του ίδιου κράτους μπορεί να αυξήσει την 

αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του δημοσίου, να βελτιώσει την χάραξη πολιτικής 

και να οδηγήσει στην παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών για τους πολίτες (Jing 

et al., 2014). Για να γίνει αυτό θα πρέπει όλα τα κράτη της Ε.Ε. να χρησιμοποιούν την 

ίδια ορολογία και την ίδια δομή λειτουργίας προκειμένου να μπορούν να μοιραστούν 

πληροφορίες που να τους είναι χρήσιμες.  

Προκειμένου να επιτευχθεί η διανομή πληροφοριών από τη μια υπηρεσία στην άλλη με 

εύκολο τρόπο χρειάζεται να ληφθούν υπόψη τόσο οργανωσιακοί παράγοντες όσο και 

τεχνολογικοί. Πρέπει να καθοριστούν ζητήματα όπως ποιοι φορείς κατέχουν ποιες 

πληροφορίες και ποιοι επιτρέπεται να τις έχουν.  

Όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ φορέων αυτή έγκειται στη σχέση που έχουν για την 

επίτευξη κοινών στόχων (Jing et al., 2014). Πρέπει, λοιπόν, να εξεταστούν εκείνοι οι 

παράγοντες οι οποίοι επιτρέπουν τη διανομή πληροφοριών ώστε να είναι 

αποτελεσματική αυτή η συνεργασία. Αυτοί οι παράγοντες έχουν να κάνουν με την 

εμπιστευτικότητα και την συμβατότητα στη διανομή των πληροφοριών.  

Στο κομμάτι αυτό θα εξετάσουμε το προτεινόμενο ευρωπαϊκό μοντέλο (CPOV) το 

οποίο διαθέτει κάποια βασικά χαρακτηριστικά για την χαρτογράφηση του δημοσίου 

τομέα κάθε ευρωπαϊκής χώρας. 

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τη δομή του ευρωπαϊκού μοντέλου όπως επίσης και 

η μεθοδολογία περιγράφονται στον Πίνακα 5.2.  
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Πίνακας 2  Βήματα δημιουργίας μοντέλου  

Διαδικασία  Μεθοδολογία 

1. Αναγνώριση ενδιαφερομένων 1. Προσδιορισμός συνόλου βασικών 

εννοιών 

2. Διαμόρφωση ομάδας εργασίας 2. Αναζήτηση και αξιολόγηση 

υπαρχουσών λύσεων 

3. Αναγνώριση προέδρου και 

αντιπροέδρου 

3. Αναζήτηση υπαρχόντων δεδομένων και 

υπηρεσιών 

4. Αναγνώριση συντακτών μοντέλου 4. Χρήση περιπτώσεων 

5. Διαμόρφωση ομάδας αξιολόγησης 5.Απαιτήσεις 

6. Διασφάλιση IPR 6. Ορολογία και εννοιολογικό μοντέλο 

δεδομένων 

7. Διαμόρφωση εργασιακού 

περιβάλλοντος και κουλτούρας 

7.Ονοματοδοσία συμβάσεων 

8. Δημοσίευση προσχεδίων 8. Αναγνώριση συμβάσεων 

9. Αξιολόγηση προσχεδίων 9. Έγγραφο χώρου ονομάτων 

10. Δημοσίευση τελικού προσχεδίου 10.Κριτήρια διασφάλισης ποιότητας και 

συμμόρφωσης 

11. Αξιολόγηση τελικού προσχεδίου  

12. Συγκέντρωση δικαιολογητικών για 

τελική αποδοχή 

 

13. Υποβολή για επικύρωση  

14. Έγκριση  

 

Το CPOV ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημόσιων διοικήσεων καθώς προσφέρει τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

• Διευκόλυνση της ανταλλαγής βασικών δεδομένων σχετικά με τους δημόσιους 

οργανισμούς: Η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται πιο εύκολη για τους φορείς, 

διευκολύνεται η εύρεση του κατάλληλου οργανισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
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επίπεδο, αναγνωρίζονται πιο εύκολα οι φορείς που συσχετίζονται μεταξύ τους 

(π.χ. λόγω αντικειμένου), βελτιώνεται η κατανόηση της πληροφορίας με την 

χρήση κοινών εννοιών, διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ όμοιων οργανισμών. 

• Διευκόλυνση της ανάπτυξης κοινών συστημάτων πληροφοριών και κοινών 

υπηρεσιών: Η ανάπτυξη κοινών πληροφοριακών συστημάτων είναι το επόμενο 

βήμα ενοποίησης και κοινής λειτουργίας των δημοσίων φορέων στην Ε.Ε.. Οι 

δυνατότητες και οι επιλογές είναι πολλές. Για παράδειγμα, ένα κεντρικό 

σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στο οποίο οι δημόσιοι υπάλληλοι 

θα συνδέονται με διάφορους δημόσιους οργανισμούς, θέσεις, στοιχεία 

επικοινωνίας και μισθούς.  

• Σύνδεση ανοικτών οργανογραμμάτων: Υπάρχουν δημόσιοι φορείς στην Ε.Ε. οι 

οποίοι δημοσιεύουν τα οργανογράμματά τους ηλεκτρονικά. Αυτά τα 

οργανογράμματα συχνά δημοσιεύονται σε κάποια μορφή μη αναγνωρίσιμη από 

τις μηχανές αναζήτησης (π.χ. σε PDF) με αποτέλεσμα να περιορίζεται η 

δυναμική επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων αυτών. Η δημοσίευση 

δεδομένων σε μορφές αναγνωρίσιμες και αναγνώσιμες από τις μηχανές 

αναζήτησης επιτρέπει στους δημόσιους φορείς, αλλά και σε τρίτους τη 

δημιουργία εργαλείων που αυξάνουν την χρηστικότητα και την κατανόηση 

δεδομένων. Παραδείγματα τέτοιου είδους οργανογραμμάτων είναι το 

οργανόγραμμα δημοσίων υπαλλήλων στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο ιταλικός 

δείκτης δημόσιας διοίκησης. Με τη δημοσίευση σε αναγνώσιμη μορφή (π.χ. σε 

RDF) είναι δυνατόν τα δεδομένα της μισθοδοσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο να 

συνδεθούν με σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας όπως είναι ο ετήσιος 

προϋπολογισμός της χώρας. Εκτός αυτού θα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα 

σύγκριση μεταξύ των οργανογραμμάτων των χωρών και να υπάρξουν 

αναπροσαρμογές για αύξηση της αποδοτικότητας λειτουργίας των δημοσίων 

φορέων. 

Εικόνα 6 1, Παράδειγμα ανοικτού οργανογράμματος από το Ηνωμένο Βασίλειο 
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Πηγή: CPOV, 2015 

• Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών: Διευκολύνεται η διαχείριση και 

αποθήκευση πληροφοριών και δεδομένων των δημοσίων φορέων και 

υπηρεσιών. Οι δημόσιοι φορείς περιγράφουν διαδικασίες και γεγονότα με κοινό 

τρόπο και έτσι το CPOV δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης των δημόσιων 

υπηρεσιών με τους δημόσιους φορείς και ορίζει ποιος έχει εξουσία και 

εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες. 

• Εύρεση δημόσιου φορέα με βάση τη λειτουργία του: Συνήθως όταν κανείς θέλει 

να ψάξει σχετικά με τη δημόσια διοίκηση σε κάποια άλλη χώρα εκτός της δικής 

του αλλά και εντός της δικής του συχνά, αναζητεί τις κύριες υπηρεσίες που τον 

ενδιαφέρουν και όχι τον οργανισμό. Με το CPOV δίνεται η δυνατότητα 

αναζήτησης με βάση την υπηρεσία – λειτουργία ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος 

φορέας που είναι υπεύθυνος για συγκεκριμένες λειτουργίες ή τομείς της 

κυβέρνησης. Αυτό συμπληρώνει αλλά δεν αντικαθιστά την έννοια του 

καταλόγου των δημόσιων υπηρεσιών. 

• Αύξηση αποτελεσματικότητας με τον εντοπισμό επικάλυψης αρμοδιοτήτων και 

λειτουργιών: Ο δημόσιος τομέας σε  όλα τα κράτη είναι ιδιαίτερα περίπλοκος 

και συχνά υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση του τρόπου 

αλληλεπίδρασης των διαφόρων δημόσιων φορέων. Το μοντέλο CPOV 
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διαρθρώνει τις σχέσεις μεταξύ των φορέων, εντοπίζει τις ομοιότητες και τις 

διπλές αρμοδιότητες ή τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα. Έτσι είναι πιο 

εύκολος ο εντοπισμός των πραγματικών επιδόσεων και των 

αλληλοεπικαλύψεων.  

• Παρακολούθηση εξελίξεων των δημοσίων φορέων: Το μοντέλο επιτρέπει στους 

πιθανούς ενδιαφερόμενους να εντοπίζουν τυχόν αλλαγές στη δομή και τις 

αρμοδιότητες των δημοσίων φορέων. 

 

Από τις παραπάνω ανάγκες που καταγράφηκαν προέκυψαν ορισμένες απαιτήσεις πάνω 

στις οποίες βασίστηκε το μοντέλο: 

• Απαιτείται καταγραφή βασικών πληροφοριών για τους φορείς (π.χ. όνομα, 

σημεία επαφής, διευθύνσεις κλπ). 

• Απαιτείται καταγραφή σχέσεων μεταξύ του φορέα και των τμημάτων του. 

• Απαιτείται περιγραφή η οποία να συνδέεται με τον χρόνο, το ιστορικό, την 

έναρξη και τη λήξη/ παύση/ κατάργηση με παρακολούθηση της τρέχουσας 

νομολογίας. 

• Οι περιγραφές πρέπει να αφορούν όλη τη διάρκεια ζωής του φορέα. 

• Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται πρέπει να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητες 

του φορέα και τις λειτουργίες που επιτελεί. 

• Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης διαφορετικών φορέων με βάση τις 

λειτουργίες και αρμοδιότητές τους. 

 

Στη συνέχεια, αναλύονται τα συστατικά μέρη του μοντέλου. 

Κλάση: Ο δημόσιος οργανισμός 

Αντιπροσωπεύει τον οργανισμό ο οποίος μπορεί να χωρίζεται σε τμήματα ή/και 

περαιτέρω μονάδες. Κάθε τμήμα ή μονάδα περιγράφεται με τη χρήση ίδιων στοιχείων 

και σχέσεων. Η οδηγία PSI ορίζει ότι δημόσιος οργανισμός είναι «το κράτος, οι 

περιφερειακές ή τοπικές αρχές, οι φορείς που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο και 

ενώσεις που συγκροτούνται από μία ή περισσότερες από αυτές τις αρχές ή έναν ή 

περισσότερους από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου». Ένας οργανισμός που 

διέπεται από το δημόσιο δίκαιο έχει δημιουργηθεί για συγκεκριμένο σκοπό για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες του συνόλου και δεν έχει εμπορικό ή κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα. Επίσης, έχει νομικό πρόσωπο και χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο 
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τουλάχιστον μέρος του από το κράτος ή τις τοπικές αρχές ή οργανισμούς που διέπονται 

από το δημόσιο νόμο ή ελέγχονται από αυτούς τους οργανισμούς.  

Τα στοιχεία που απαρτίζουν το μοντέλο είναι τα εξής: 

• Ιδιότητα: preferred label - Η προτιμώμενη ετικέτα (preferred label) 

χρησιμοποιείται για να παράσχει το βασικό όνομα του οργανισμού όπως είναι 

με βάση τη νομική ορολογία.  

• Ιδιότητα: alternative label – Ένας οργανισμός μπορεί να έχει όσα ανεπίσημα 

ονόματα θέλει σε οποιαδήποτε γλώσσα. 

• Ιδιότητα: identifier – Σε περίπτωση που υπάρχει ακρωνύμιο ή άλλο όνομα με το 

οποίο είναι γνωστό ο οργανισμός.  

• Ιδιότητα: Description – Γίνεται περιγραφή του οργανισμού. 

• Ιδιότητα: spatial – Το στοιχεία αυτό συνδέει τον οργανισμό με την διοικητική 

περιοχή την οποία καλύπτει με τις υπηρεσίες του.  

• Ιδιότητα: purpose – Συνδέει τον οργανισμό με τις λειτουργίες όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο πλαίσιο SKOS. Πρόκειται για τις αρμοδιότητες του 

οργανισμού. 

• Ιδιότητα: classification – Συνδέει τον οργανισμό με το πλαίσιο SKOS το οποίο 

παρέχει μια κατηγοριοποίηση. Για παράδειγμα, το Γραφείο Εκδόσεων της Ε.Ε. 

δίνει μια ονομαστική λίστα των οργανισμών. 

• Ιδιότητα: homepage – Συνδέει τον οργανισμό με μια ιστοσελίδα.  

• Ιδιότητα: logo – Συνδέει τον οργανισμό με ένα λογότυπο. Το λογότυπο μπορεί 

να είναι σε μορφή url ή RDF.  

• Ιδιότητα: HasSuborganization (inverse: subOrganizationOf) – Συνήθως οι 

δημόσιοι οργανισμοί είναι μεγάλοι και πολύπλοκοι και αποτελούν συνάθροιση 

πολλών μικρότερων τμημάτων καθένα από τα οποία έχει τη δική του ταυτότητα 

και ίσως και νομική οντότητα. Τα στοιχεία HasSuborganization και 

subOrganizationOf εκφράζουν τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών σε ιεραρχική 

δομή.  

• Ιδιότητα: hasUnit (inverse: unitOf) – Οι οργανισμοί αποτελούνται από πολλά 

τμήματα, μονάδες κλπ. Κάθε ένα από αυτά μοντελοποιείται ως μονάδα που 

συνδέεται από τον «μητρικό» οργανισμό με hasUnit και στον «μητρικό» 

οργανισμό με unitOf.  
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• Property: memberOf (inverse: hasMember) – Ένας οργανισμός μπορεί να είναι 

μέλος ενός άλλου χωρίς απαραίτητα να αποτελεί υποδιαίρεσή του, ενώ, δηλαδή, 

είναι ανεξάρτητος.  

• Property: contactPoint – Παρέχει πληροφορίες επαφής, επικοινωνίας (τηλέφωνο, 

mail). Μπορεί να γίνει και σε ηλεκτρονική μορφή, για παράδειγμα μέσα στην 

ιστοσελίδα του οργανισμού. 

• Property: address – Χρησιμοποιείται γεωγραφική τοποθέτηση και χωροθέτηση 

του οργανισμού. 

• Properties: prev/next – Σε περιπτώσεις που οι οργανισμοί αλλάζουν ονομασίες 

είναι καλό να υπάρχει ένα ιστορικό τους για να μην υπάρχει σύγχυση.  

 

Κλάσεις ChangeEvent & FoundationEvent 

Οι δημόσιοι οργανισμοί δημιουργούνται και αλλάζουν ως αντίδραση σε γεγονότα. 

Αυτό μπορεί να γίνει από μια πολιτική αλλαγή, νέα νομοθεσία, ανάληψη νέων 

δραστηριοτήτων κ.ά.. Το CPOV εμπεριέχει αυτές τις αλλαγές στην κλάση Change 

Event, αλλά αναγνωρίζει την ίδρυση ενός οργανισμού ως κάτι ξεχωριστό μιας και είναι 

αρκετό από μόνο του.  

• Ιδιότητα: resultingOrganization (inverse:resultedFrom) – Συνδέει ένα Γεγονός 

Αλλαγής (ChangeEvent) ή ένα Γεγονός Ίδρυσης (FoundationEvent) με τον 

οργανισμό ο οποίος προέκυψε εξαιτίας του. 

• Ιδιότητες: originalOrganization (inverse changedBy) – Συνδέει με ένα Γεγονός 

Αλλαγής τον οργανισμό ο οποίος υπήρχε πριν την αλλαγή.  

• Ιδιότητα: has formal framework (inverse changedBy) – Συνδέει ένα Γεγονός 

αλλαγής ή Γεγονός Ίδρυσης με κομμάτι της νομοθεσίας ή νομοθετικό κείμενο 

που προκάλεσε την αλλαγή.  

 

Λοιπές κλάσεις του μοντέλου 

Class: Formal Framework 

Η κλάση και τα στοιχεία της ορίζονται στο CPSV και αντικατοπτρίζουν τη νομοθεσία ή 

επίσημη πολιτική η οποία οδηγεί σε γεγονότα αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της 

έναρξης λειτουργίας ενός οργανισμού.  

Class: Address 
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Η κλάση αυτή έχει στοιχεία που συνδέονται με το μοντέλο INSPIRE για τις 

διευθύνσεις. Διαχωρίζει τα ονόματα και τους αριθμούς από τα ονόματα των ανοικτών 

δρόμων.  

Class: ContactPoint 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τηλεφωνικοί αριθμοί, διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και ώρες κοινού. 

• Ιδιότητα: hasEmail – Καταγραφή ηλεκτρονικής διεύθυνσης οργανισμού ή 

ανθρώπου επικοινωνίας υπεύθυνου για τον οργανισμό 

• Ιδιότητα:openingHours – Δομημένο κείμενο το οποίο δίνει πληροφορίες για τις 

ώρες λειτουργίας . 

• Ιδιότητα: availabilityRestriction – Συνδέει ένα άτομο επικοινωνίας με 

λεπτομέρειες για τις ώρες επικοινωνίας. 

Class: Opening hours specification 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπεριλάβει εξαιρέσεις ή ειδικές περιπτώσεις 

λειτουργίας. 

Το μοντέλο καταφέρνει να περιγράψει αναλυτικά το πλήθος των χαρακτηριστικών ενός 

φορέα, την χρονική του διάρκεια, τη χρονική ή δομική αλλαγή ενός φορέα και τη 

σύνδεσή του με άλλους φορείς.  

 

Εικόνα 6 2, Ευρωπαϊκό μοντέλο δημοσίων φορέων 
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Πηγή: Core Public Organization Vocabulary, 2016 

 

6.3. Εφαρμογή παραλλαγμένου ευρωπαϊκού μοντέλου στον ελληνικό δημόσιο 

τομέα 

6.3.1. Υλοποίηση 

Μετά τη συγκέντρωση της λίστας με διαθέσιμα μοντέλα δημοσίων φορέων έγινε 

επιλογή του CPOV ως βάση για τη δημιουργία του προτεινόμενου μοντέλου ως το πιο 

κατάλληλο από τα αναφερόμενα για να ικανοποιούνται κάποια κριτήρια αξιοπιστίας, 

συνάφειας με το επιλεγμένο θέμα και πληρότητας. Κρίθηκε ότι το συγκεκριμένο 

μοντέλο υπερκαλύπτει τη χρηστικότητα των υπολοίπων και αφού επιλέχθηκε το 

ευρωπαϊκό μοντέλο έγινε αντιστοίχισή του με τις απαιτήσεις των δημοσίων φορέων 

στην Ελλάδα όπως κρίνονται από την γράφουσα.  Έτσι, προέκυψε μια πρώτη 

αναγνώριση αναγκών και συμπληρώθηκαν όσες κατηγορίες δεν αναφέρονταν στο 

ευρωπαϊκό μοντέλο. Στη συνέχεια, έγινε χρήση δεδομένων από το Μητρώο Δημόσιων 

Υπηρεσιών για έναν φορέα από την κατηγορία της «Ενημέρωσης» στον Τομέα 

Πολιτικής που περιλαμβάνει έξι δημόσιους φορείς.  

Η ενοποίηση των δεδομένων των δημοσίων φορέων είναι αρκετά χρονοβόρα και 

δύσκολη διαδικασία ειδικά όταν τα δεδομένα είναι πολλά. Για αυτό το λόγο, 

επιλέχθηκε αρχικά να γίνει μια θεωρητική οπτικοποίηση όπως συνήθως γίνεται και σε 

άλλα μοντέλα και στη συνέχεια να εφαρμοστεί σε ελληνικούς δημόσιους φορείς της 

κατηγορίας «Ενημέρωσης» προκειμένου να καταδειχθεί η αξιοπιστία του, η 

μεγαλύτερη ανταπόκριση του προτεινόμενου μοντέλου στα ελληνικά δεδομένα και να 

ελεγχθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις.  

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής αναπτύχθηκε το προτεινόμενο μοντέλο το 

οποίο αναπαριστά τις οντότητες που συμμετέχουν στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών 

στην Ελλάδα, των βασικών τους χαρακτηριστικών και των σχέσεων που τις διέπουν. Σε 

γενικές γραμμές, ο τρόπος με τον οποίο δομείται ένα μοντέλο επηρεάζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τις δυνατότητες του εργαλείου το οποίο επιλέγεται κάθε φορά. Για την 

οπτικοποίηση του προτεινόμενου μοντέλου η οποία επιλέχθηκε για να γίνει πιο εύκολη 

και κατανοητή η καταγραφή των σχέσεων των δημοσίων φορέων επιλέχθηκε η γραφική 

απεικόνιση της μοντελοποίησης. 

Ο λόγος που επιλέχθηκε να γίνει και απεικόνιση είναι κυρίως γιατί οι γραφικές μέθοδοι 

απεικόνισης προσδίδουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες και είναι πιο κατάλληλες για την 

παρουσίαση ροής δραστηριοτήτων και την επισήμανση παράλληλων δραστηριοτήτων. 
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Ο αναγνώστης είναι πιο εξοικειωμένος με αυτού του είδους την παρουσίαση δεδομένων 

και έτσι είναι πιο εύκολο να παρακολουθήσει το σκεπτικό και την παρουσίαση των 

δεδομένων.  

Οι θεματικές κατηγορίες που προέκυψαν από τη μελέτη των δημοσίων φορέων από το 

Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης είναι οι εξής:  

• περιβάλλον και γεωργία,  

• εμπόριο,  

• δημόσια κλάση,  

• εθνική άμυνα,  

• ενέργεια,  

• εκπαίδευση,  

• υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες,  

• εσωτερικό χώρας,  

• δικαιοσύνη,  

• μεταφορές,  

• οικονομικά,  

• πολιτισμός, 

• ενημέρωση  

• έρευνα & ανάπτυξη.  

Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά οι εξής ιδιότητες που περιγράφουν έναν φορέα:  

• η περιγραφή των βασικών του στοιχείων,  

• η έδρα του φορέα,  

• η περιοχή επίβλεψης, 

• η θεματική κατηγοριοποίηση, 

• η διοικητική κατηγοριοποίηση και  

• η νομική κατηγοριοποίηση.  

 

6.3.2. Δημιουργία τελικού μοντέλου 

Διαδικασία είναι μια σειρά ενεργειών οι οποίες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να παράγουν 

με επιτυχία ένα προϊόν ή μια υπηρεσία  (Σταμούλης, 2016). Κατά τη λειτουργία του 
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δημοσίου τομέα μια διαδικασία μπορεί να αποτελείται από επιμέρους δραστηριότητες 

οι οποίες εκτελούνται σε σειρά ή παράλληλα για την εκπλήρωση του στόχου. Η 

οργάνωση μιας σειράς εργασιών ονομάζεται δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα 

μπορεί να αποτελείται από πολλές επιμέρους εργασίες. 

Προϋπόθεση για τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών του δημοσίου είναι η 

μοντελοποίησή του. Υπάρχουν πολλά εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

λογισμικά τα οποία εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Προκειμένου να θεωρηθούν ως 

επιτυχημένα αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να γίνεται κατανοητή η λειτουργία του 

οργανισμού και να καταγράφεται με λεπτομέρεια η περιγραφή των διαδικασιών του. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη μοντελοποίηση του συνόλου του δημοσίου, δηλαδή, 

το σχεδιασμό ενός μοντέλου το οποίο θα περικλείει τις λειτουργίες και τις διαδικασίες 

όλων των φορέων του.  

Το μοντέλο περιλαμβάνει τις διαστάσεις των φορέων και την περιγραφή τους. Αρχικά, 

η περιγραφή του φορέα πρέπει να περιέχει την ονομασία του, την ημερομηνία 

σύστασης, το ΦΕΚ ίδρυσης και αναδρομικές σχέσεις που αφορούν τις σχέσεις ενός 

φορέα με κάποιον άλλο. Σημαντικές είναι και οι μεταβολές που υπέστη ένας φορέας 

στην πάροδο του χρόνου. Τα γνωρίσματα της περιγραφής του φορέα είναι :  

• ID_φορέα (με πρότυπο εισαγωγής αύξοντα αριθμό),  

• όνομα (με πρότυπο εισαγωγής ελεύθερο κείμενο),  

• συντομογραφία (με πρότυπο εισαγωγής τιμών ελεύθερο κείμενο),  

• ημερομηνία σύστασης (με πρότυπο εισαγωγής τιμών της μορφής ΕΕΕΕ – ΜΜ – 

ΗΗ),  

• είδος της αλλαγής (με κατηγορικές τιμές),  

• ημερομηνία της αλλαγής (όπως η ημερομηνία σύστασης),  

• το ΦΕΚ της αλλαγής (με πρότυπο εισαγωγής τιμών τον αριθμό του φύλου Χ και 

στη συνέχεια την ημερομηνία με τη μορφή Χ/ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ),  

• το ΦΕΚ ίδρυσης (όπως το ΦΕΚ αλλαγής),  

• το ΦΕΚ κατάργησης (όπως το ΦΕΚ αλλαγής),  

• φορέας προέλευσης (με πρότυπο εισαγωγής τιμών το ID_φορέα),  

• φορέας κατάληξης (με πρότυπο εισαγωγής τιμών το ID_φορέα),  

• εποπτεύων φορέας (με πρότυπο εισαγωγής το ID_φορέα),  

• συνεργαζόμενος φορέας (ID_φορέα),  
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• φορέας που εξυπηρετεί (ID_φορέα),  

• από ποιον ελέγχεται (ID_φορέα),  

• αν είναι ενεργός (κατηγορικά με ΝΑΙ ή ΟΧΙ),  

• ειδικά σχόλια (ελεύθερο κείμενο). 

Όσον αφορά στα είδη της αλλαγής αυτά μπορεί να αφορούν τον φορέα με τρίτους 

φορείς, τον φορέα με τρίτους ή τον ίδιο και τον φορέα μόνο του. 

Στην πρώτη κατηγορία (φορέας με τρίτους φορείς) συναντάμε: 

• τη συγχώνευση,  

• την κατάργηση,  

• την απόσχιση,  

• την απορρόφηση,  

• την ένταξη.  

Στη δεύτερη κατηγορία (φορέας με τρίτους) συναντάμε την επανίδρυση και στην τρίτη 

κατηγορία (φορέας μόνος του): 

• τη μετονομασία,  

• την αλλαγή νομικής μορφής και  

• την αλλαγή έδρας.  

Όσον αφορά την έδρα ως επιμέρους γνωρίσματα έχει τα εξής: 

• την πόλη,  

• την οδό,  

• τον αριθμό,  

• τον ΤΚ,  

• τον δήμο και  

• τη περιφέρεια. 

Όσον αφορά την περιοχή επίβλεψης έχει ως γνωρίσματα : 

• το όνομα,  

• τον ΤΚ,  

• τον Δήμο και  

• την Περιφέρεια.  

Η Νομική κατηγοριοποίηση αφορά τη νομική μορφή και το ποσοστό ιδιοκτησίας. 
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Η διοικητική κατηγοριοποίηση αφορά το παρακάτω διάγραμμα όπως προέκυψε στην 

ανάλυση του δεύτερου κεφαλαίου: 

 

Εικόνα 6 3, Διοικητική κατηγοριοποίηση στο ελληνικό δημόσιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαφοροποίηση του προτεινόμενου μοντέλου σε σχέση με το ευρωπαϊκό (CPOV) 

έγκειται στην προσθήκη στην κλάση «Δημόσιος Φορέας» των εξής ιδιοτήτων: 

• Ιδιότητα: Υπαγωγή στο Δημόσιο Τομέα: Το πρότυπο εισαγωγής είναι «Εντός» 

για τους φορείς που υπάγονται στο δημόσιο και «Εκτός» για όσους δεν ανήκουν 

στο δημόσιο. Με βάση το Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής 

Διοίκησης οι δημόσιοι φορείς και οργανισμοί είναι δημόσιες οργανώσεις οι 

οποίες παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά στους πολίτες, ποικίλης 

νομικής μορφής υπό τον έλεγχο, την εποπτεία και την εγγύηση του κράτους με 

βάση τη φύση της ασκούμενης δημόσιας λειτουργίας. 

• Ιδιότητα: Διοικητικές αποφάσεις από την πλατφόρμα της Διαύγειας: Αφορά την 

διεύθυνση URL που παρέχει τις διοικητικές αποφάσεις του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον συγκεκριμένο φορέα και είναι υποσελίδα 

της https://diavgeia.gov.gr/f/minadmin. 

https://diavgeia.gov.gr/f/minadmin
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• Ιδιότητα: Διευθύνων Σύμβουλος/ Γενικός Διευθυντής: Πρόκειται για την 

ανώτατη βαθμίδα στην ιεραρχία ενός φορέα. Περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο 

του ατόμου με ελεύθερο κείμενο. 

• Ιδιότητα: Κρατική Χρηματοδότηση: Περιγράφει τον ετήσιο δημόσιο 

προϋπολογισμό που διατίθεται στον φορέα. 

• Προσωπικό: Αφορά τον αριθμό των εργαζομένων στον φορέα. 

Ακόμη προτείνεται εξειδίκευση της κλάσης «Σημείο Επαφής» ως εξής: 

• Ιδιότητα: Αριθμός φαξ. 

• Ιδιότητα: Διεύθυνση. 

 

Ο λόγος επιλογής καθεμίας εκ των προσθηκών στο μοντέλο αιτιολογείται ως εξής: 

• Υπαγωγή στο Δημόσιο Τομέα: Με το πρόσφατο καθεστώς των 

αποκρατικοποιήσεων στην χώρα το ελληνικό κοινό δεν είναι πλήρως 

ενημερωμένο σχετικά με το τι θεωρείται δημόσιος φορέας και αν παρέχεται σε 

κρατικό ή σε ιδιωτικό ή σε κάποιο μεικτό επίπεδο. Η πρόσφατη οικονομική 

κρίση οδήγησε σε πολλές μεταρρυθμίσεις τις ελληνικές κυβερνήσεις και η 

διαχείριση του δημοσίου τομέα δεν παρέμεινε αναλλοίωτη από αυτή. Ως εκ 

τούτου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται αυτή την πληροφορία ώστε να 

γνωρίζουν στη συνέχεια και των εύρος των αρμοδιοτήτων και των εργασιών 

κάθε φορέα. 

• Διοικητικές αποφάσεις από την πλατφόρμα Διαύγεια: Η χρήση της 

συγκεκριμένης πλατφόρμας έχει ενταθεί από την ημερομηνία έναρξης της 

υποχρεωτικής της χρήσης από όλους τους δημόσιους φορείς. Οι αποφάσεις που 

ανακοινώνονται σε αυτή ενδιαφέρουν το σύνολο των πολιτών και τις 

επιχειρήσεις που συνδιαλλάσσονται με το δημόσιο ωστόσο η εύρεση αυτών των 

αποφάσεων καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα μέσα από την 

ιστοσελίδα της Διαύγειας. 

• Διευθύνων Σύμβουλος: Καθώς η πολιτική διοίκηση αποφασίζει για την ανώτατη 

διοίκηση πολλών δημοσίων φορέων κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν σχετικές 

πληροφορίες με τον Διευθύνων Σύμβουλο ή Γενικού Διευθυντή και γενικά για 

την κεφαλή της διοικητικής δομής κάθε δημόσιου φορέα.  

• Κρατική Χρηματοδότηση: Στο πλαίσιο της διαφάνειας που εφαρμόζεται στο 

ελληνικό δημόσιο οι πιθανοί ενδιαφερόμενοι είναι σημαντικό να γνωρίζουν αν ο 



65 
 

εκάστοτε δημόσιος φορέας που αναζητούν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση ή 

η λειτουργία του καθορίζεται από άλλη πηγή εσόδων. Ακόμη, είναι σημαντικό 

να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις αλλαγές στο ύψος της κρατικής 

χρηματοδότησης προς συγκεκριμένους φορείς.   

• Αριθμός Εργαζομένων: Ο αριθμός εργαζομένων σε κάθε δημόσιο φορέα μπορεί 

να υφίσταται μεταβολές (λόγω συνταξιοδότησης, εσωτερικών μετακινήσεων 

δημοσίων υπαλλήλων, νέων προσλήψεων). Αυτού του είδους οι πληροφορίες 

είναι απαραίτητο να βρίσκονται δημοσιευμένες και να είναι εύκολη η εύρεσή 

τους.  

• Σημείο Επαφής: Η προσθήκη του αριθμού φαξ και της διεύθυνσης κάθε φορέα 

κρίνεται απαραίτητη για την αναζήτηση πληροφοριών, την αποστολή στοιχείων 

και την εναλλακτική μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όσους δεν 

έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

Εικόνα 6 4 Διαγραμματική απεικόνιση προτεινόμενου μοντέλου 

 

 

Μόλις ολοκληρώθηκε το θεωρητικό πλαίσιο του μοντέλου επόμενο βήμα ήταν η 

οπτικοποίησή και η δοκιμή του με κάποια πραγματικά δεδομένα. Η οπτικοποίηση 
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βοηθάει στον εντοπισμό σφαλμάτων ή αδυναμιών του μοντέλου και στην εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων και εμφανίζεται στην Εικόνα 6.4 για το προτεινόμενο 

μοντέλο. Με πράσινο χρώμα έχουν σημειωθεί τα στοιχεία που προτείνονται από την 

παρούσα εργασία. Με κόκκινο χρώμα είναι οι εξειδικεύσεις που προτείνει το CPOV.  

Στη συνέχεια έγινε καταγραφή των ζητούμενων στοιχείων (κλάσεων και ιδιοτήτων) για 

ένα από τους έξι επιλεχθέντες φορείς οι οποίοι αρχικά ήταν οι εξής: 

• Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

• Γραφείου Τύπου Εσωτερικού. 

• Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στις έδρες των ελληνικών διπλωματικών και 

προξενικών αρχών. 

• Ε.Ρ.Τ. Δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής – Ε.Ρ.Τ. ΝΕΤ Α.Ε. . 

• Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε.. 

• Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. 

 

Η επιλογή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – Μακεδονικού Πρακτορείου 

Ειδήσεων ή πιο σύντομα του ΑΠΕ – ΜΠΕ έγινε τυχαία. Τα στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν για τις κλάσεις και ιδιότητες του συγκεκριμένου φορέα έχουν ως 

εξής: 

• Προτιμώμενη ετικέτα/ Ονομασία Φορέα – Υπηρεσίας: Αθηναϊκό Πρακτορείο 

Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

• Εναλλακτική ετικέτα: Athens News Agency – Macedonian Press Agency 

• Αναγνωριστικό: ΑΠΕ – ΜΠΕ 

• Περιγραφή: Ελληνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο έπειτα από συνένωση του 

Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείων Ειδήσεων το 2005. 

• Περιοχή Επίβλεψης: Ελλάδα 

• Στόχος: Στόχος του είναι η διαφώτιση της διεθνούς κοινής γνώσης για γεγονότα 

που αφορούν την πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πνευματική κίνηση στην 

Ελλάδα και η ενημέρωση της ελληνικής κοινής γνώμης επί διεθνών ζητημάτων 

και άλλων εσωτερικών γεγονότων που αναμεταδίδονται στις ελληνικές 

εφημερίδες και τα υπόλοιπα μέσα επικοινωνίας. 

• Θεματική κατηγοριοποίηση: Ενημέρωση 

• Αρχική Ιστοσελίδα: http:www.amna.gr 
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• Λογότυπο:  

• Εποπτεύον Υπουργείο: Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

• Αποτελείται από:  

o Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και  

o Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 

• Σημείο Επαφής – τηλέφωνο:  

o 2106400560-8,  

o 2310244101 

• Σημείο Επαφής – mail: 

o  sales@ana-mpa.gr , 

o  ads@ana-mpa.gr 

• Διεύθυνση:  

o Τσόχα 36, ΤΚ: 11521 Αθήνα.  

o Εγνατίας 154, Εγκαταστάσεις ΔΕΘ, Κτήριο 1, ΤΚ: 54636, Θεσσαλονίκη 

• Προηγούμενη Ονομασία: Τηλεγραφικό Πρακτορείο Στεφανόπολι 

• Νομική Μορφή – Είδος Υπηρεσίας: Ανώνυμη Εταιρία 

• Υπαγωγή στο Δημόσιο Τομέα: Εντός 

• Διοικητικές αποφάσεις από Διαύγεια για το 2018:  

o ΑΔΑ: ΩΗΥΥΟΡΛΟ-011 – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για έξοδα 

προβολής και διαφήμισης (συμψηφιστική συνεργασία μεταξύ ΣΤΑΣΥ & 

Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων για την καθημερινή προβολή 

ειδησεογραφικού υλικού) 

o ΑΔΑ: ΨΟΧΟ465ΧΘ0 – ΦΙ2 – Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018 

του εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα του Κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 με 

την επωνυμία «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό 

Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. (ΑΠΕ – ΜΠΕ ΑΕ). 

o ΑΔΑ: 7ΖΚΟ4653ΠΓ – ΛΨΓ – κάλυψη ανειλημμένης υποχρέωσης για τη 

δαπάνη ανάθεσης στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό 

Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε., για την παροχή υπηρεσιών on line 

ενημέρωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2017, σχετικά με 

mailto:sales@ana-mpa.gr
mailto:ads@ana-mpa.gr
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φωτοανακοινώσεις τύπου, συνεντεύξεις, δηλώσεις κλπ σε όλες τις 

εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας, στις περιφερειακές εφημερίδες, σε 

ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, στα 

μεγάλα ομογενειακά ΜΜΕ και σε όλα τα Κυπριακά ΜΜΕ που είναι 

συνδρομητές του ΑΠΕ – ΜΠΕ, για τις ανάγκες της Πολιτικής Ηγεσίας 

του ΥΠΑΑ&Τ. 

o ΑΔΑ: ΨΨ9Δ465ΧΘ0-1Φ1 – Β΄δόση τακτικής επιχορήγησης, στο 

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 

o ΑΔΑ: ΩΟΛΝ7ΛΗ – ΛΙΗ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 1636 ΕΑΔ: 

1754 

o ΑΔΑ: 6Ρ3Ο46914Β – ΨΦΚ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (444) 

o ΑΔΑ: 7ΣΕΒΗ – Ρ9Χ – Απόφαση ανάληψης δαπάνης, Ε.Φ. 23-110, ΚΑΕ 

0845, Ποσό 1.860€. 

o ΑΔΑ: ΨΦΨ8465ΧΘ8 – Ν6Θ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(8045/22/114-1/2018) 

o ΑΔΑ: 6ΔΟ84653ΠΣ-ΠΗΩ – Απόφαση δέσμευσης πίστωσης 

o ΑΔΑ: ΨΗΔΔΗ – Φ5Χ – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΕΦ23-110, 

ΚΑΕ 0845, Ποσό 7.440€ 

o ΑΔΑ: 6ΩΩΨ465ΧΘ0- ΨΔΩ – Ανάληψη υποχρέωσης 

o ΑΔΑ: ΨΙΩΕ465ΧΘ0- ΥΗΦ – ανάληψη υποχρέωσης 

o ΑΔΑ: 6ΟΔΙ465ΧΘ0-ΔΣ5 – Ανάληψη υποχρέωσης 

o ΑΔΑ: ΩΛ5Ξ465ΧΘ0-ΜΧ2 – Ανάληψη υποχρέωσης 

o ΑΔΑ: ΨΠΧΤΩ6Χ – Β10 – Προϋπολογισμός 2018 Δήμου Αιγιλείας 

• Γενικός Διευθυντής: Μιχάλης Ψύλος 

• Κρατική χρηματοδότηση 2018: 6.079.500€ 

• Προσωπικό: 221 άτομα 

• Αρχικός οργανισμός:  

o Τηλεγραφικό Πρακτορείο Στεφανόπολι 

o Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρία 

o Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ανώνυμη Εταιρία 

• Τυπικό πλαίσιο:  

o ΠΔ 191/2008  
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o Αρ. 1 του Ν. 3899/2010 

• Ώρες λειτουργίας: 00:00 – 23:59 

Διαγραμματικά οι παραπάνω πληροφορίες σε συνοπτική μορφή απεικονίζονται στην 

Εικόνα 6.5.  

 

Εικόνα 6 5 Διαγραμματική απεικόνιση περίπτωσης ΑΠΕ – ΜΠΕ με το προτεινόμενο 

μοντέλο 

 

 

 

6.4. Περίληψη 

Μετά από την ανάλυση του ευρωπαϊκού μοντέλου έγιναν οι απαραίτητες προσθήκες σε 

ιδιότητες των κλάσεων προκειμένου να προσαρμοστεί το προτεινόμενο μοντέλο στα 

ελληνικά δεδομένα. Έπειτα, έγινε εφαρμογή του σε θεωρητικό επίπεδο και με την 

αντίστοιχη οπτικοποίηση, ενώ επιλέχθηκε τυχαία ένας δημόσιος φορέας στον οποίο 

εφαρμόστηκε το προτεινόμενο μοντέλο. Για την εφαρμογή έγινε και η αντίστοιχη 

οπτικοποίηση. 
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7. Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Το προτεινόμενο μοντέλο βασίστηκε στο CPOV ως το βασικό μοντέλο αναφοράς, το 

πιο πλήρες και το πιο πιθανό να μπορεί να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Έγινε 

προσπάθεια με την χρήση όλων των προτεινόμενων κλάσεων και ιδιοτήτων του CPOV 

να επεκταθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ελληνικές ανάγκες, απαιτήσεις και την 

εφαρμοζόμενη διαδικασία λειτουργίας των δημόσιων φορέων στην Ελλάδα. Για την 

παρουσίαση ενός παραδείγματος μοντελοποίησης ενός δημόσιου οργανισμού με βάση 

το προτεινόμενο μοντέλο, επιλέχθηκε ένας ελληνικός δημόσιος φορέας και 

συγκεκριμένα το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων – Μακεδονικό Πρακτορείο 

Ειδήσεων Α.Ε. .  

Κρίνεται ότι η επέκταση του μοντέλου CPOV που επιχειρήθηκε περιλαμβάνει την 

χρήση διεθνών ορθών και χρήσιμων πρακτικών, καθώς προάγεται η διαφάνεια και 

διευκολύνεται ο δημόσιος έλεγχος με την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου. 

Ακόμη, διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων φορέων η οποία λείπει 

σήμερα αλλά και μεταξύ πολιτών και δημοσίων φορέων για την οποία γίνεται μεγάλη 

προσπάθεια τα τελευταία χρόνια.  

Η διαφοροποίηση του προτεινόμενου μοντέλου σε σχέση με το ευρωπαϊκό σχετίζεται 

κυρίως με ιδιότητες της κλάσης «Δημόσιος Φορέας» και «Σημείο Επαφής». Η 

προσθήκη τεσσάρων ιδιοτήτων στην πρώτη κλάση και δύο ιδιοτήτων στην δεύτερη 

κλάση διευκολύνει την κατανόηση της ταυτότητας των δημοσίων φορέων στην 

Ελλάδα. Από την αναζήτηση των αντίστοιχων στοιχείων για τον επιλεγμένο δημόσιο 

φορέα, ΑΠΕ – ΜΠΕ, προέκυψε κάποια δυσκολία στην εύρεσή τους και σίγουρα οι 

πληροφορίες δεν ήταν συγκεντρωμένες σε μια ιστοσελίδα ή μια μόνο πηγή. Το γεγονός 

αυτό αποδεικνύει την αναγκαιότητα προσθήκης των προτεινόμενων ιδιοτήτων για την 

διευκόλυνση τόσο της εποπτείας όσο και της παρακολούθησης της εξέλιξης των 

σχέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. 

Η παρούσα ανάλυση προσπαθεί να προσαρμόσει το ευρωπαϊκό μοντέλο για τους 

δημόσιους φορείς στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού δημόσιου τομέα. Οι δημόσιοι 

φορείς στην Ελλάδα υφίστανται πολλές αλλαγές εξαιτίας της σύνδεσής τους με την 

πολιτική ζωή του τόπου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε να 

αυτοματοποιηθούν ορισμένες διαδικασίες οι οποίες διευκολύνουν τη συνδεσιμότητα 

των δημοσίων φορέων. Η παρούσα εργασία έχει θέσει τις βάσεις για την κοινή 

απεικόνιση των δημοσίων φορέων στην Ελλάδα ενώ παράλληλα αξιοποιεί το Μητρώο 
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Φορέων το οποίο αποτελεί και την πλέον αξιόπιστη καταγραφή των δημοσίων 

υπηρεσιών και δημοσίων φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης ενώ ταυτόχρονα 

ενημερώνεται άμεσα και απεικονίζει την πραγματική κατάσταση στην Ελλάδα. 

Ασφαλώς, καθίσταται απαραίτητη η εκτενέστερη ανάλυση με την εφαρμογή του 

προτεινόμενου μοντέλου και στους υπόλοιπους φορείς της κατηγορίας «Ενημέρωση» 

όσο και στο σύνολο των δημοσίων φορέων που υπάρχουν στη λίστα του Μητρώου 

Φορέων προκειμένου να καταφανούν οι απαιτήσεις, η διαθεσιμότητα των πληροφοριών 

και η εξυπηρέτηση – συνδρομή του προτεινόμενου μοντέλου. 

Κυρίως λόγω πίεσης χρόνου και αδυναμίας εύρεσης επαρκών δεδομένων η προσπάθεια 

αυτή δεν ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, έχουν τεθεί οι 

βάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στο ίδιο πλαίσιο. Μια άλλη πρόταση για 

μελλοντική έρευνα είναι η δημιουργία ξεχωριστών ελεγχόμενων λεξιλογίων ύστερα 

από κάποια κατηγοριοποίηση των δημοσίων φορέων με βάση το προτεινόμενο μοντέλο 

ώστε να διασφαλίζεται η χρήση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών λεξιλογίων αλλά να 

λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη οι ιδιαιτερότητες των δημοσίων φορέων στην Ελλάδα 

Όσον αφορά στους περιορισμούς της παρούσας μελέτης κυρίως σχετίζονται με την 

εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου μόνο σε έναν δημόσιο φορέα, καθώς 

προκειμένου να γίνει ορθή αξιολόγηση και επικαιροποίηση του μοντέλου απαιτούνται 

πολλές επαναλήψεις του σε διαφορετικούς δημοσίους φορείς. Ακόμη, σε μελλοντική 

έρευνα απαιτούνται προσθήκες στο πλαίσιο των σχέσεων του εκάστοτε φορέα με 

άλλους δημόσιους και όχι μόνο φορείς.  
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