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Όραμα

● Επανασχεδίαση και υλοποίηση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών.
● Συνεργατικά και ευέλικτα μοντέλα.
● Ψηφιοποίηση των δημόσιων εγγράφων.
● Ενίσχυση της ψηφιακής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.



Πληροφοριακό Σύστημα για 
τις ανάγκες της Νομικής 

Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας



Αποστολή

● Η δημιουργία ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος διαχείρισης
εγγράφων νομικών υποθέσεων που θα καλύπτει όλο τον κύκλο μιας
υπόθεσης

● Η παρακολούθηση των νομικών υποθέσεων όλων των ΠΕ της
Νομικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ μέσα από ένα σημείο ελέγχου

● Η μετάπτωση δεδομένων (όλων των πρωτοκόλλων και υποθέσεων)
από την υπάρχουσα υποδομή της Νομικής Υπηρεσίας στη νέα



Πρόβλημα

● Απουσία κεντρικής διαχείρισης νομικών υποθέσεων με χρήση ροών
εργασίας και παρακολούθησης των ημερομηνιών για μελλοντικές
κινήσεις

● Οι προ υπάρχουσες λύσεις δεν αντιμετώπιζαν ολιστικά το θέμα της
διαχείρισης νομικών υποθέσεων τόσο από την πλευρά του
διοικητικού υπαλλήλου της Νομικής Υπηρεσίας, όσο και από την
οπτική του νομικού συμβούλου, όπως επίσης και από την οπτική του
χρήστη της οικονομικής υπηρεσίας ή άλλων επιτελικών στελεχών
του οργανισμού



Στόχος

Η ανάπτυξη ενός Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος 

Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών εργασίας για τις νομικές 

υπηρεσίες



Προτεινόμενη λύση

Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση της 

πλατφόρμας papyros ECM Platform της 

κατασκευάστριας εταιρείας modus ώστε 

να ικανοποιηθούν πλήρως οι απαιτήσεις 

της καθημερινής λειτουργίας της Νομικής 

Υπηρεσίες της ΠΚΜ 



Λειτουργίες Εφαρμογής Ι

● Διαχείριση Υποθέσεων (από την αρχική εισαγωγή μέχρι την περάτωση με
όλες τις λεπτομέρειές τους)

● Διαχείριση Δικασίμων
● Χρεώσεις Υποθέσεων – Παρακολούθηση υπόθεσης
● Ημερολόγιο
● Υπενθυμίσεις
● Διαχείριση των εγγράφων κάθε υπόθεσης
● Διαχείριση των Οικονομικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τη

Διαδικασία και εμφάνισή τους σε σχετικές αναφορές.
● Διαχωρισμός των υποθέσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα
● Δυνατότητα σάρωσης εγγράφων υπόθεσης



Λειτουργίες Εφαρμογής ΙΙ

● Έξυπνες αναζητήσεις με πολλαπλούς τρόπους
● Διαχείριση γνωμοδοτήσεων μέσα από οργανωμένο αποθετήριο γνωμοδοτήσεων
● Πολλαπλές αναφορές με ενσωματωμένη τη δυνατότητα σχεδιασμού νέων αναφορών

χωρίς τη χρήση κώδικα.
● Δυνατότητα παραμετροποίησης και προσθήκης νέων πεδίων στην υπάρχουσα δομή της

ΒΔ
● Διαβαθμισμένη πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα βάση ρόλου (προϊστάμενος,

διοικητικός υπάλληλου, υπάλληλος οικονομικής υπηρεσίας, υπάλληλος που έχει
δικαιώματα μόνο ανάγνωσης) και γεωγραφικής κατανομής (η έδρα – Θεσσαλονίκη έχει
δικαίωμα πρόσβασης στις υποθέσεις όλων των ΠΕ ενώ οι ΠΕ έχουν πρόσβαση κάθε μία
μόνο στις δικές της εγγραφές).

● Δυνατότητα υποστήριξης απλών χρηστών και διαχειριστών



Μετάπτωση δεδομένων

● Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η πλήρης μετάπτωση από
Βάση Δεδομένων τύπου Access με τις υποθέσεις Νομικής Υπηρεσίας
της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, καθώς και από αρχεία τύπου Excel
με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις από τις Περιφερειακές Ενότητες
Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής.



Ροή Εργασιών και έγγραφα υποθέσεων

● Έγγραφα που διαχειρίζεται το σύστημα (ενδεικτικά): Δικόγραφα, Αγωγές, Εφέσεις,
κλήσεις, αιτήματα γνωμοδοτήσεις, Δικαστικές Αποφάσεις, Εξώδικα, Νομολογία κ.α. (30
διαφορετικούς τύπους)

● Αναφορές για την κατάσταση δικαστικών υποθέσεων, τις ημερομηνίες επερχόμενων
δικαστηρίων, τις σημαντικές προθεσμίες όπως για κατάθεση, έφεση, προσεπίκληση,
κλπ.

● Σε κάθε υπόθεση υπάρχουν τα Έγγραφα, οι διάδικοι οι εξωτερικοί δικηγόροι, οι
δικάσιμες, οι προθεσμίες, καθώς και τα αιτήματα με όλο το ιστορικό αναβολών και
άλλων ενεργειών που αφορούν σε μια δικαστική διένεξη

● Η ροή ενεργειών που υποστηρίζει το σύστημα είναι: 1. Αρχειοθέτηση Δικογράφου, 2.
Δημιουργία δικαστικής υπόθεσης, 3. Παρακολούθηση Δικασίμων και Αναβολών, 4.
Αρχειοθέτηση Δικαστικής Απόφασης



Ματιές στο σύστημα I



Ματιές στο σύστημα II



Ματιές στο σύστημα III



Ματιές στο σύστημα IV



Ματιές στο σύστημα V



Ματιές στο σύστημα VI



Συμπεράσματα & Οφέλη

● Παραμετροποίηση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας της
ΠΚΜ

● Παρακολούθηση κάθε υπόθεσης με το σύνολο των εγγράφων που την αποτελούν
με πλήρης ιστορικό

● Ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον διαχείρισης για κάθε ΠΕ
● Πλήρης υποστήριξη των ροών εργασιών που «συνοδεύουν» κάθε υπόθεση
● Ημερολόγιο υποχρεώσεων και ενεργειών για κάθε νομικό της ΠΚΜ και για κάθε ΠΕ
● Διασύνδεση με το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο της ΠΚΜ



Σύστημα Διαχείρισης
Δεδομένων Περιβάλλοντος 

και Χωρικού Σχεδιασμού



Πρόβλημα

● Μη ύπαρξη ενός ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος
διαχείρισης δεδομένων.

● Ετερογενής μορφή δεδομένων.
● Εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε τμήματος της Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.



Στόχος

Η ανάπτυξη ενός Υβριδικού Πληροφοριακού Συστήματος 

Διαχείρισης Δεδομένων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας.



Προτεινόμενη λύση



Ματιές στο σύστημα I



Ματιές στο σύστημα II



Ματιές στο σύστημα III



Ματιές στο σύστημα IV



Ματιές στο σύστημα V



Ματιές στο σύστημα VI



Ματιές στο σύστημα VIΙ



Ματιές στο σύστημα VIIΙ



Ματιές στο σύστημα IΧ



Ματιές στο σύστημα Χ



Ματιές στο σύστημα ΧΙ



Ματιές στο σύστημα ΧΙΙ



Συμπεράσματα & Οφέλη

● Αποθήκευση όλων των εγγράφων σε ένα ενοποιημένο
αποθετήριο.

● Παραμετροποίηση στις ανάγκες της εκάστοτε Διεύθυνσης.
● Πλήρης υποστήριξη της ροής εργασιών κάθε υπηρεσιακής

ενέργειας.
● Απλός σχεδιασμός - Φιλικότητα προς τον χρήστη.
● Ασφάλεια και αξιοπιστία δεδομένων.
● Παραγωγική αξιοποίηση δεδομένων.
● Επεκτασιμότητα.
● Διαλειτουργικότητα.
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