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Απαιτήσεις κατά την περίοδο της πανδημίας

• Επικοινωνία πολιτών με τη διοίκηση 
απομακρυσμένα

• Τα συστήματα να διαλειτουργούν με 
υποσυστήματα του δημοσίου ώστε να 
μην ζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά

• Να σχεδιάζουμε συστήματα με τον 
πολίτη στο επίκεντρο



Εργαλεία της Κεντρικής Διοίκησης

G-Cloud

Κέντρο διαλειτουργικότητας

Διασφαλίζει την παροχή διοικητικών – επιχειρησιακών πληροφοριών, καθώς 
και την εξασφάλιση της ποιοτικής διακίνησης και διαχείρισης της 
πληροφορίας ενισχύοντας τη διαφάνεια στον Δημόσιο Τομέα.



Κέντρο Διαλειτουργικότητας

Αυθεντικοποίηση

Επώνυμη σύνδεση χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) 
TAXISnet

Πρόσβαση σε δεδομένα τρίτων υπηρεσιών όπως

• Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου

• Στοιχεία Οχημάτων

• Μητρώο Πολιτών - Ληξιαρχικές Πράξεις

• Στοιχεία απασχόλησης υπαλλήλου από σύστημα "Εργάνη"

• Στοιχεία από Γενικό Εμπορικό Μητρώο



Υπηρεσίες μέσα από gov.gr

• Περισσότερες από 1.300 υπηρεσίες παρέχονται 
ψηφιακά μέσα από την ψηφιακή πύλη του gov.gr

• Περισσότερες από 30 υπηρεσίες προσφέρονται από το 
Κέντρο Διαλειτουργικότητας που σημαίνει ότι είναι 
άμεσα διαθέσιμες για να ενσωμάτωση σε 
πληροφοριακά συστήματα

• Αποτέλεσμα περισσότερες από 150 εκατομμύρια 
συναλλαγές το πρώτο εξάμηνο του 2021



Υλοποίηση συστήματος

Θα πρέπει να ακολουθούνται σύγχρονες 
μεθοδολογίες και πρακτικές ανάπτυξης agile, που 
σημαίνει να υλοποιούμε συστήματα μέσω μικρών 
βημάτων, που από μόνα τους παράγουν τελικά 
αποτελέσματα, χωρίς να χρειάζεται να 
σχεδιάζουμε ένα τεράστιο έργο που στην 
ολοκλήρωσή του θα έχει απαξιωθεί.



Επικοινωνία με πολίτες  / αιτήματα

Φόρμες επικοινωνίας με επισύναψη εγγράφων και αποστολή μέσω 

email στο κατάλληλο τμήμα

Αυθεντικοποίηση μέσω taxisnet, καταχώριση στοιχείων / εγγράφων 

και διασύνδεση με το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων

Υλοποίηση κάθετων πολύπλοκων αιτήσεων έχοντας διασυνδέσεις 

με τα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα



Case Study: Διαχείριση Αιτημάτων Πολιτών & 
Επιχειρήσεων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας



Υποβολή φόρμας επικοινωνίας



Διαχείριση Αιτήματος

Εσωτερικά

Το αίτημα αποστέλλεται στον αρμόδιο υπάλληλο του 
Τμήματος της Περιφέρειας ο οποίος το διεκπεραιώνει.

Εξωτερικά

Ο πολίτης ενημερώνεται για την πορεία και το 
αποτέλεσμα του αιτήματός του μέσω mail. 



Case Study: Διαχείριση Αιτημάτων Πολιτών & 
Επιχειρήσεων με Papyros

Περιφέρεια Κρήτης



Αντικείμενο

Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πολιτών κι επιχειρήσεων (αυτόματη 
πρωτοκόλληση και χρέωση στην αρμόδια οργανική μονάδα)

Στόχος

Ψηφιακή διαχείριση αιτημάτων, μέσω διασύνδεσης με το σύστημα Papyros 
και δημιουργία ηλεκτρονικής θυρίδας πολιτών

Σύντομη Περιγραφή Έργου

50+
κτίρια

800+ 
χρήστες 700.000+

έγγραφα



Αιτήματα Πολιτών
Πρόσβαση μέσω του website



Αιτήματα Πολιτών
Υποβολή στοιχείων και συνημμένων



Αιτήματα Πολιτών
Προεπισκόπηση αίτησης



Αναδιοργάνωση & 
Τυποποίηση 
διαδικασιών

Ταχύτερη εξυπηρέτηση 
πολιτών & 

επιχειρήσεων

Εποπτεία &  έλεγχος 
μέσω στατιστικών 

στοιχείων & αναφορών 

Η Συμβολή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της Περιφέρειας



Αν δει κανείς την ιστορία των πανδημιών σε δύο 
– τρία χρόνια περνάνε, τι μένει;

Μένει ως κληρονομιά το σύνολο των επιλογών 
που κάναμε κατά τη διάρκειά τους.

Γιουβάλ Χαράρι



600+ πελάτες

50.000+ εσωτερικοί χρήστες

25+ έτη

Η Εμπειρία μας

500.000+ εξωτερικοί χρήστες



Ενδεικτικοί Πελάτες μας | Δημόσιος Τομέας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

http://www.eydap.gr/index.asp


Papyros ECM Platform

Όλη η πληροφορία, τα έγγραφα και οι διαδικασίες, σε ένα 
ολοκληρωμένο, ψηφιακό, περιβάλλον.



www.modus.gr  |  info@modus.gr


