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1. Γεληθά  

1. Γεληθά  

1.1. Τη είλαη απηφο ν νδεγφο  

Σηνλ νδεγφ απηφ (toolkit) αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο δηαιεηνπξγηθφηεηαο, ησλ 
αλνηρηψλ πξνηχπσλ θαη πξνηείλνληαη αλνηρηέο αξρηηεθηνληθέο θαη ηξφπνη 
δηαζχλδεζεο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.  Σηφρνο ηνπ νδεγνχ 
απηνχ είλαη ε ζπγθέληξσζε αλάιπζε θαη θσδηθνπνίεζε γλψζεο θαη εκπεηξίαο 
ζρεηηθά κε ηε ζρεδίαζε θαη  πινπνίεζε αλνηρηψλ θαη δηαιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Ξην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά  αλαιχεηαη ε έλλνηα  ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. δίλεηαη ν 
νξηζκφο ηεο, αλαθέξνληαη ηα είδε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαζψο θαη πνηα είλαη ε 
ρξεζηκφηεηα ηεο ζηελ πξάμε κε παξαδείγκαηα. Ξαξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη ηα 
πιενλεθηήκαηα ησλ αλνηρηψλ πξνηχπσλ θαη ησλ αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ. Τα αλνηρηά 
θαη δηαιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ νινθιήξσζε 
ζπζηεκάησλ ελψ πξνζθέξνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε 
ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο. 

Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα πιαίζηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο  - ειιεληθφ θαη 
επξσπατθφ - θαζψο θαη βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο πινπνίεζεο αλνηρηψλ 
ζπζηεκάησλ.   

 

1.2. Ξσο ρξεζηκνπνηείηαη  

Ν νδεγφο απηφο είλαη ζρεδηαζκέλνο ψζηε λα κπνξεί λα δηαηεζεί ζε έληππε κνξθή 
αιιά θαη ζε ειεθηξνληθή δηαδξαζηηθή κνξθή σο δηθηπαθφο ηφπνο ή σο CDROM. 
Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ, ν νδεγφο κπνξεί λα παξέρεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο: 

 Δλεκέξσζε 

 Γηαδηθαζίεο βήκα πξνο βήκα 

 Θαιέο πξαθηηθέο θαη παξαδείγκαηα 

 Αλάδξαζε – επηθνηλσλία 

 Υπνζηήξημε 

1.3. Σε πνηνπο απεπζχλεηαη  

Ν ζπγθεθξηκέλνο νδεγφο απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ηερληθνχο δηεπζπληέο θαη ζηειέρε 
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε γλψζεηο πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζε ζηειέρε 
ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα κε βαζηθέο ηερληθέο γλψζεηο. Απεπζχλεηαη επίζεο ζε εηαηξίεο 
πνπ πινπνηνχλ ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ γηα ην δεκφζην ηνκέα αιιά θαη επηρεηξήζεηο 
πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ αλνηρηά θαη δηαιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

1.4. Τη πεξηέρεη – πψο είλαη δηαξζξσκέλνο 

Ν νδεγφο απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθέο ελφηεηεο: 

 Βαζηθέο έλλνηεο, ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη ελεκέξσζε 

 Ξξνηάζεηο αξρηηεθηνληθήο θαη κεζνδνινγία  

 Θαιά παξαδείγκαηα, αλαθνξέο θαη πεγέο 

Ν νδεγφο απηφο ππάξρεη θαη ζε δηαδξαζηηθή ειεθηξνληθή κνξθή. Σηελ ειεθηξνληθή 
έθδνζε, ε νπνία είλαη ππεξζχλνιν ηεο παξνχζαο έληππεο έθδνζεο, ππάξρεη επίζεο 



δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη δπλαηφηεηα 
επηθνηλσλίαο, ππνζηήξημεο θαη αιιεινβνεζείαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ.  



2. Ζ έλλνηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο  

Τα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα, γεληθά, βνεζνχλ ηηο θπβεξλήζεηο λα επηηχρνπλ 
αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, αιιά θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 
παγθνζκηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηψλ, ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ θαη ηηο φπνηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο πηέζεηο. Γηα λα ηα δηαρεηξηζηνχλ φια απηά, ρξεηάδεηαη κεγάιε 
επειημία απφ ηελ πιεπξά ησλ θπβεξλήζεσλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη 
ηελ πιεξνθνξία. Δίλαη αλαγθαίν φια ηα δηαζέζηκα ζπζηήκαηα λα επηθνηλσλνχλ κε 
εληαίν, νκνηφκνξθν ηξφπν κεηαμχ ηνπο. Ταπηφρξνλα, ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη εχθνια ε 
αλαδηνξγάλσζή ηνπο θαη απαηηείηαη επειημία πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία απφ 
πνηθηιία πξνκεζεπηψλ, αιιά θαη αμηνπνίεζε ηεο πξσηνπνξηαθήο αλεξρφκελεο 
ηερλνινγίαο. Όια απηά γίλνληαη δπλαηά ράξε ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 

Σηελ πξάμε, δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 
ζην λα παξέρνπλ αλνηρηά, ζαθή θαη πξνηππνπνηεµέλα ζεκεία επηθνηλσλίαο. Όηαλ 
απηά ηα ζεκεία επηθνηλσλίαο είλαη αλνηθηά ηφηε γίλεηαη θαη πην εχθνιε ε βειηίσζε 
θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο, παξάγνληαο πξαγκαηηθά νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο. 

2.1. Νξηζκφο 

Σχκθσλα κε ην Διιεληθφ Ξιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο θαη 
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε έλα νκνηνγελή θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 
κεηαμχ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Ζ 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα παξέρεη πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα ζε επηρεηξήζεηο, ηελ 
θπβέξλεζε θαη ηελ επξχηεξε νηθνλνκία κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ (e-
business). 

2.2. Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ πξάμε – παξαδείγκαηα  

Ν φξνο δηαιεηηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα κελ είλαη επξέσο γλσζηφο θαη θαηαλνεηφο 
ηδηαίηεξα ζε αλζξψπνπο ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο. Ξαξ’ φια απηά, 
κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη πνιιά απιά παξαδείγκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ 
θαζεκεξηλή ηνπ δσή.  

2.2.1. Παξάδεηγκα δηαιεηηνπξγηθόηεηαο: ην θαμ 

Όιεο νη ζπζθεπέο θαμ ζηνλ θφζκν κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο, παξφιν 
πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο θαη ζε δηαθνξεηηθέο 
ρψξεο. Θάζε ζπζθεπή μέξεη ηνλ ηξφπν λα απνζηείιεη θαη λα δερζεί δεδνκέλα κέζσ 
ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο, θη έηζη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα βάιεη θαλείο ην 
ραξηί θαη λα επηιέμεη ηνλ αξηζκφ. Ζ κεγάιε ρξεζηκφηεηα θαη ε εμάπισζε ηνπ θαμ 
νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ. 
Σε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ δειαδή ν θάζε θαηαζθεπαζηήο είρε ην δηθφ ηνπ ηξφπν 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ, ε ρξεζηκφηεηά ηνπο θαμ ζα πεξηνξηδφηαλ θαηά 
πνιχ.  

Σηελ θαζεκεξηλή καο δσή ππάξρνπλ αλαξίζκεηεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ρξεζηκεχεη. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα είλαη ην ξαδηφθσλν, ε 
ηειεφξαζε, ην ηειέθσλν, ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, αιιά θαη γιψζζα επηθνηλσλίαο κεηαμχ 
ησλ αλζξψπσλ θαη ε γξαθή! 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη απαξαίηεηε 
πξνυπφζεζε γηα ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν – ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα ζπζηήκαηα 
έρνπλ κεγάιν θφζηνο θαη πνιππινθφηεηα ελψ ζχληνκα γίλνληαη άρξεζηα.  



2.3. Δπίπεδα- είδε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

Αλάινγα κε ην αλ πξφθεηηαη γηα επηθνηλσλία ζπζηεκάησλ, νξγαληζκψλ, ε αλζξψπσλ 
ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δηαθξίλεηαη ζε ηερληθή, 
ζεκαζηνινγηθή θαη νξγαλσηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα.  

2.3.1. Τερληθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα  

Σε ηερληθφ επίπεδν, δηαιεηηνπξγηθφηεηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο θαη 
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο κε νκνηνγελή θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κεηαμχ 
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη νξγαληζκψλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε επίπεδν ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, 
θαη νξγαληζκψλ, έρεη δεκηνπξγεζεί επξσπατθφ θαη ειιεληθφ πιαίζην 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Απηφ ην πιαίζην 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πεξηέρεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πεξηγξάθεη αλαιπηηθά 
ηξφπνπο απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ. Θάζε λέα εθαξκνγή 
θαη πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ην 
Διιεληθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο.  

Γηαιεηηνπξγηθά δίθηπα θαη βάζεηο δεδνκέλσλ ζπληνλίδνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 
ψζηε λα είλαη δηαρεηξίζηκα εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά. Νη ηνπηθνί θνξείο 
παξαθηλνχληαη ψζηε λα δερηνχλ θνηλέο ιχζεηο, κε ζηφρν λα απνθεπρζεί ε δαπαλεξή 
αλαπαξαγσγή ινγηζκηθνχ. Τέινο, παξέρεηαη έλα νκνηνγελέο πεξηβάιινλ 
δηαζχλδεζεο γηα ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζηε βάζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νξγάλσζεο. 

2.3.2. Οξγαλωηηθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα  

Ζ νξγαλσηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ, ηε 
δηακφξθσζε δηαδηθαζηψλ θαη ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ πνπ επηδηψθνπλ 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ίζσο έρνπλ δηαθνξεηηθέο εζσηεξηθέο δνκέο θαη 
δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλφηεηαο 
ησλ ρξεζηψλ πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο αλαγλσξίζηκεο, πξνζβάζηκεο θαη 
επηθεληξσκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.  

2.3.3. Σεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθόηεηα  

Ζ Σεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα (Semantic Interoperability) αθνξά ηε 
δηαζθάιηζε φηη ε αθξηβήο έλλνηα-ζεκαζία ησλ αληαιιαζζφκελσλ πιεξνθνξηψλ είλαη 
θαηαλνεηή απφ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. Έηζη επηηξέπεη ζηα ζπζηήκαηα λα 
ζπλδπάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε εθείλεο απφ άιιεο πεγέο θαη λα ηηο επεμεξγάδνληαη 
απνηειεζκαηηθά. 

Ζ ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα επηηπγράλεηαη νξίδνληαο θαη πηνζεηψληαο 
θνηλφ ιεμηιφγην θαη νξνινγία ζε φια ηα ζπζηήκαηα θαη ππεξεζίεο. Ν νξηζκφο θαη ε 
ζπληήξεζε ελφο ηέηνηνπ «ιεμηθνχ» γίλεηαη ζπλήζσο απφ κηα θεληξηθή ππεξεζία. 

Νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα είλαη «αλνηθηέο» ζηνπο πνιίηεο ηνπο, δίλνληαο κεγαιχηεξε 
πξφζβαζε ζε εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αληαπνθξηλφκελεο 
απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα 
ζπλδηαιιαγνχλ κε ηελ θπβέξλεζε. Όηαλ αλαθεξφκαζηε γηα «αλνηθηέο» θπβεξλήζεηο, 
ελλννχκε φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηηο εθαξκνγέο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κέζα απφ δηάθνξεο πιαηθφξκεο θαη κε κηα πνηθηιία 
ηερλνινγηψλ, ψζηε λα κελ επηβάιιεη κηα κνλαδηθή πιαηθφξκα ή έλα κνλαδηθφ 
πξνκεζεπηή ζην επξχ θνηλφ. 



2.4. Φξεζηκφηεηα – νθέιε  

Γηα πνιιά ρξφληα νη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη ππεξεζίεο ζπγθέληξσλαλ θαη 
αξρεηνζεηνχζαλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο θάζε κνξθήο (πξνζσπηθά δεδνκέλα, 
γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, αξρεία κνπζείσλ θαη βηβιηνζεθψλ, ζπκβφιαηα, άδεηεο 
θιπ). Ζ πξφζβαζε ζε απηά ηα αξρεηνζεηεκέλα ζηνηρεία ήηαλ δπλαηή κφλν γηα 
ειάρηζηνπο ππαιιήινπο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ είραλ ηελ θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε. Ζ 
πξφζβαζε απφ ηξίηνπο ήηαλ πνιχ δχζθνιε θαη απαηηνχζε πνιχ ρξφλν θαη 
γξαθεηνθξαηία. Ζ κεηαθνξά ζηνηρείσλ απφ έλα ηέηνην ζπρλά ζήκαηλε ηελ εθηχπσζε 
ησλ ζηνηρείσλ απφ ην έλα ζχζηεκα θαη ηελ πιεθηξνιφγεζή ηνπο απφ ηελ αξρή ζην 
άιιν.  

Σήκεξα είλαη πηα γλσζηφ φηη απηή ε ζπγθεληξσκέλε πιεξνθνξία, αιιά θαη ε γλψζε 
πνπ κπνξεί λα απνθηεζεί απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο, έρνπλ πνιχ κεγάιε αμία. 
Ξξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ λα 
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην ηα ζπζηήκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη 
θαη πινπνηνχληαη λα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα 
κεηαμχ ηνπο. 

Νη νξγαληζκνί θαη νη ππεξεζίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα θαη 
κε κηθξφηεξν θφζηνο ηελ ζπγθεληξσκέλε πιεξνθνξία, αιιά θαη λα ηελ δηαζέζνπλ 
θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ πνιηηψλ κε ειεθηξνληθφ θαη θηιηθφ ηξφπν θαη ρσξίο 
ην κεγάιν θφζηνο θαη ηελ γξαθεηνθξαηία πνπ απαηηνχληαλ ζην παξειζφλ.  

Αμηνπνίεζε - Απνθπγή ηεο απαμίωζεο ππαξρφλησλ παιηψλ ζπζηεκάησλ. 
Σήκεξα ζηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζην δεκφζην ηνκέα, ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ήδε 
κηα εγθαηαζηεκέλε βάζε απηφλνκσλ θαη απνκνλσκέλσλ κεηαμχ ηνπο ζπζηεκάησλ 
πιεξνθνξηθήο. Ζ δπλαηφηεηα ησλ παιαηψλ ζπζηεκάησλ λα αληαιιάμνπλ δεδνκέλα 
κε ηα λέα ζπζηήκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη (κε ρξήζε ηνπ ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο) επεθηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο ησλ παιαηψλ ζπζηεκάησλ θαη έηζη 
απνθεχγεηαη ε απαμίσζή ηνπο ζην άκεζν κέιινλ.  

Μεγαιύηεξε νινθιήξωζε. Δίλαη πην εχθνιε ε ζρεδίαζε θαη ε δεκηνπξγία 
ζπζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ψζηε λα παξέρνπλ 
νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε. Ξνιιά ζπζηήκαηα απφ δηαθνξεηηθέο 
ππεξεζίεο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε πνιχπινθψλ 
δηαδηθαζηψλ. Ν πνιίηεο εμππεξεηείηαη θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ απφ έλα 
κνλαδηθφ ζεκείν εμππεξέηεζεο (one stop shop), ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 
ζπλαιιάζζεηαη κε θάζε ππεξεζία μερσξηζηά. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, δε ρξεηάδεηαη 
θαλ λα γλσξίδεη φηη γηα θάζε ζπλαιιαγή ηνπ είλαη δπλαηφ λα ζπλεξγάδνληαη 
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα απφ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο.  

Μείωζε ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο ππνδνκήο παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. 
Σην άκεζν κέιινλ πξνβιέπεηαη φηη ζα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά θαη 
εηεξνγελή ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο. Ζ δπλαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ λα 
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ππνδνκήο 
πιεξνθνξηθήο.  

Μειινληηθή εμαζθάιηζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη. Κηα πνπ είλαη 
γλσζηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηα αλνηρηά θαη δηαιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 
κπνξνχλ κε επθνιία λα ζπλεξγαζηνχλ κε εθαξκνγέο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζην 
κέιινλ. Δπηπιένλ είλαη εχθνιν λα αληηθαηαζηνχλ ή λα αλαβαζκηζηνχλ κέξε ησλ 
ζπζηεκάησλ ρσξίο λα ππάξρεη ην πξφβιεκα ησλ δπζεχξεησλ εμαξηεκάησλ θαη 
ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ  

Φακειόηεξν θόζηνο – ηα δηαιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα δελ θνζηίδνπλ αθξηβφηεξα. 
Αληίζεηα, ππάξρεη κεγάιε εμνηθνλφκεζε πφξσλ δεδνκέλνπ φηη: 



 Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνλ πνιίηε θνζηίδνπλ πνιχ ιηγφηεξν κηα πνπ είλαη 
πην απιφ λα πινπνηεζνχλ θαη λα νινθιεξσζνχλ  

 Τα παιαηά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ 
δηάζηεκα  

 Τα θαηλνχξηα ζπζηήκαηα έρνπλ κεγαιχηεξν ρξφλν δσήο (κέρξη λα 
αληηθαηαζηαζνχλ απφ θαηλνχξηα)  

 Τν ζπλνιηθφ ζχζηεκα είλαη πην απιφ επνκέλσο ε ζπληήξεζε ή επίιπζε 
πξνβιεκάησλ θαη εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ απαηηεί ιηγφηεξνπο 
πφξνπο  

2.5. Ζ Θέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζε  

Κε ηελ απφθαζε No 1720/1999/EC ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Σπκβνπιίνπ (12 Ηνπιίνπ 1999), πηνζεηείηαη κία ζεηξά απφ κέηξα έηζη ψζηε λα 
επηβεβαησζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε πξφζβαζε ζηα δηεπξσπατθά δίθηπα γηα ηελ 
ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ θπβεξλήζεσλ (Electronic Interchange of 
Data between Administrations – IDA) . 

Τν IDA είλαη κία ζηξαηεγηθή πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηελ νπνία 
εθαξκφδνληαη νη εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ησλ Τειεπηθνηλσληψλ θαη Ξιεξνθνξηθήο γηα 
ηελ ππνζηήξημε ηεο αληαιιαγήο ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 
Θπβεξλήζεσλ ησλ Κειψλ Φσξψλ. Ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο είλαη ε βειηίσζε ζηελ 
δηαδηθαζία απνθάζεσλ, ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ αγνξψλ θαη ε 
επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο πνιηηηθψλ. 

Ζ απνζηνιή ηνπ IDA είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε πινπνίεζε ελφο δηα-Δπξσπατθνχ 
δηθηχνπ ηειεκαηηθήο κέζσ ησλ εμήο ελεξγεηψλ – ζηφρσλ: 

 Ξξνψζεζε πινπνίεζεο ησλ δηθηχσλ ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ζε πεξηνρέο 
πξνηεξαηφηεηαο 

 Αλάπηπμε κέηξσλ δηθηχσλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

 Γηάζεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ δηθηχνπ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο 
ηεο ΔΔ 

 Σπλεξγαζία κε ηηο αξρέο Θξάηε Κέιε θαη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο  

 Σχγθιηζε πξνο έλα θνηλφ interface ηειεκαηηθήο 

Αξρηθά ην IDA πξνψζεζε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, θνηλψλ κνξθψλ θαη ηε 
νινθιήξσζε λέσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ βαζηζκέλσλ ζην ICT. Δπί ηνπ 
παξφληνο, ην IDΑ εζηηάδεηαη ζηε βειηίσζε δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, ζηελ αλάπηπμε θαη 
απνδνρή θνηλψλ εξγαιείσλ, ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε 
επέθηαζε ζε πεξηζζφηεξνπο ηνκείο πεξηνρψλ θαη ζχληνκα ζηελ ΔΔΑ θαη ζηηο 
ππνςήθηεο ρψξεο πξνο έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

To IDA εθδίδεη θαηά θαηξνχο κειέηεο θαη νδεγνχο, φπσο πξνηάζεηο αξρηηεθηνληθήο, 
νδεγνχο κεηάβαζεο, πξνηάζεηο ζηξαηεγηθήο θιπ. Νη νδεγνί είλαη δηαζέζηκνη ζε 
νπνηνλδήπνηε κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηνπ ηφπνπ. 



3. Αλνηρηά πξφηππα 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, 
είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε αλνηθηψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ πξνηχπσλ. Δίλαη επίζεο 
απαξαίηεην, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ, λα 
είλαη γλσζηφο θαη αλνηρηφο ν ηξφπνο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο δεδνκέλσλ.  

3.1. Τη ζεκαίλεη αλνηρηά πξφηππα ζηελ πξάμε 

Όια ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο επεμεξγάδνληαη θαη απνζεθεχνπλ δεδνκέλα αιιά 
θαη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Ν ηξφπνο επεμεξγαζίαο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 
ησλ δεδνκέλσλ δελ είλαη ν ίδηνο γηα φια ηα ζπζηήκαηα, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο 
ζηεξίδεηαη ζε έλα πξόηππν, δειαδή έλα ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ πνπ πεξηγξάθεη 
αθξηβψο ην πψο κεηαθέξνληαη ε απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα. Τα πξφηππα απηά 
κπνξεί λα είλαη αλνηρηά θαη δηαζέζηκα ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη, αιιά κπνξεί λα είλαη 
θαη κπζηηθά ή δηαζέζηκα πξνυπνζέζεηο θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο.  

Θα πεξίκελε θαλείο φηη, αθνχ έλα ζχζηεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο γηα ηηο 
νπνίεο ζρεδηάζηεθε θαη επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίζακε, δε 
ρξεηάδεηαη λα είλαη γλσζηά ηα πξφηππα επηθνηλσλίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ 
δεδνκέλσλ. Σηελ πξάμε, φκσο, ηα πξφηππα είλαη ην θιεηδί γηα ηελ πξφζβαζε ζηα 
δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη ην ζχζηεκα. Αλ δελ είλαη γλσζηφο ν ηξφπνο απνζήθεπζεο θαη 
κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, δελ είλαη εμαζθαιηζκέλε ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα 
δεδνκέλα θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο απψιεηαο ή ηεο αλαγθαζηηθήο ρξήζεο 
ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ (Vendor Lock-in).  

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε δεκνζηψλ νξγαληζκψλ, φπνπ ηα δεδνκέλα ηα νπνία 
ππφθεηληαη επεμεξγαζία θαη απνζεθεχνληαη αλήθνπλ ζηνπο πνιίηεο, ε ρξήζε 
αλνηρηψλ πξνηχπσλ είλαη επηβεβιεκέλε ζε θάζε ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα 
δηαζθαιηζηεί φηη ηα δεδνκέλα απηά ζα είλαη δηαζέζηκα γηα πάληα ρσξίο θακία 
δέζκεπζε θαη πεξηνξηζκφ.  

Τα αλνηρηά πξφηππα δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπλεξγαζία ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ 
πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
απαηηήζεηο, ελψ παξάιιεια πξνζθέξνπλ ειεχζεξε θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο 
πξφζβαζε θαη δηθαίσκα ρξήζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ.  

Ζ αμία ησλ αλνηρηψλ πξνηχπσλ είλαη ηφζν κεγάιε πνπ ρηιηάδεο άηνκα ζε 
νξγαληζκνχο θαη βηνκεραλίαο αζρνινχληαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε 
αλνηρηψλ πξνηχπσλ.  

Θάπνηα απφ ηα πνην γλσζηά αλνηρηά πξφηππα είλαη θαη ηα παξαθάησ: 

 TCP/IP – Ξξσηφζθνιν κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζην Internet 

 HTTP, HTML – Ξξφηππα γηα ηνλ Ξαγθφζκην ηζηφ 

 SMTP, POP, IMAP – Ξξφηππα γηα ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

3.2. Νξηζκφο αλνηρηψλ πξνηχπσλ  

Ν νξηζκφο πνπ δίλεη ε Δπξσπατθή έλσζε γηα ηα αλνηρηά πξφηππα βαζίδεηαη ζηα 
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Τν πξφηππν πξέπεη λα έρεη πηνζεηεζεί απφ έλα κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ 
θαη ε εμέιημε ηνπ πξνθχπηεη απφ κηα αλνηρηή δηαδηθαζία ζπδήηεζεο θαη 
απνθάζεσλ ε νπνία είλαη αλνηρηή ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θνξείο. (Νη 
ζρεηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ζπκθσλία ή πιεηνςεθηθά θιπ.) 



 Τν πξφηππν πξέπεη λα έρεη δεκνζηεπζεί θαη ην πιήξεο ηεχρνο ησλ 
πξνδηαγξαθψλ λα είλαη δηαζέζηκν ειεχζεξα ή κε θάπνην ηππηθφ θφζηνο. Θα 
πξέπεη λα επηηξέπεηαη ζε φινπο ε αληηγξαθή ηνπ, ε δηαλνκή θαη ε ρξήζε, είηε 
ρσξίο θφζηνο είηε κε θάπνην νλνκαζηηθφ θφζηνο.  

 Ζ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία –γηα παξάδεηγκα νη επξεζηηερλίεο– κέξνπο ή φινπ 
ηνπ πξνηχπνπ ζα πξέπεη λα είλαη ακεηάθιεηα δηαζέζηκεο, ρσξίο ρξέσζε 
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

 Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ 
πξνηχπνπ.  

3.3. Νξγαληζκνί θαη θνξείο πηζηνπνίεζεο 

Σην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο ππάξρνπλ νξγαληζκνί νη νπνίνη εθδίδνπλ θαη 
πηζηνπνηνχλ πξφηππα.  

 

DCMI – Dublin Core Metadata Initiative 
Τν Dublin Core Metadata Initiative είλαη νξγαληζκφο πνπ ζπληνλίδεη ηελ επηθνηλσλία 
θαη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αλνηρηψλ θαη δηαιεηηνπξγηθψλ πξνηχπσλ 
κεηαδεδνκέλσλ ηα νπνία θαιχπηνπλ κεγάιε γθάκα αλαγθψλ.  

http://www.dublincore.org 

GI Gateway – Geographical Information Gateway  
To GΗ gateway είλαη κηα ππεξεζία πιεξνθφξεζεο βαζηζκέλε ην δηαδίθηπν ε νπνία 
παξέρεη γεσγξαθηθά κεηαδεδνκέλα. 

http://www.gigateway.org.uk/default.asp 

GILS – Government Information Locator Service  

Βάζε δεδνκέλσλ θαη  κεραλή αλαδήηεζεο πνπ πεξηέρεη φιεο ηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο 
πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην θξάηνο ησλ Ζλσκέλσλ. πνιηηεηψλ.  

http://www.gpoaccess.gov/ 

IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc 
Κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, ζχιινγνο επαγγεικαηηψλ κε ζθνπφ ηελ πξφνδν ηεο 
ηερλνινγίαο 

http://www.ieee.org/portal/index.jsp 

ISO – International Organization for Standardization  

Ν πην κεγάινο θαη γλσζηφο δηεζλήο νξγαληζκφο πηζηνπνίεζεο 
http://www.iso.ch 

ANSI - American National Standards Institute 
Νξγαληζκφο πνπ ζπληνλίδεη ηε δεκηνπξγία θαη πξνσζεί ηε ρξήζε  πξνηχπσλ  ζηηο 
Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο.  

http://www.ansi.org/ 

W3C - World Wide Web Consortium 

Τν  World Wide Web Consortium (W3C)  αλαπηχζζεη δηαιεηηνπξγηθέο ηερλνινγίεο 
(πξνδηαγξαθέο, νδεγίεο, ινγηζκηθφ θαη εξγαιεία) κε ζθνπφ λα αμηνπνηήζεη θαη λα 
θαζνδεγήζεη ηελ πνξεία ηνπ παγθφζκηνπ ην W3C είλαη έλα θφξνπκ γηα ελεκέξσζε 
επηθνηλσλία, ζπλαιιαγέο θαη ζπιινγηθή θαηαλφεζε.  

http://www.w3.org 

http://www.dublincore.org/
http://www.gigateway.org.uk/default.asp
http://www.gpoaccess.gov/
http://www.ieee.org/portal/index.jsp
http://www.iso.ch/
http://www.ansi.org/
http://www.w3.org/


Oasis - Organization for the Advancement of Structured 
Information Standards 
Mε θεξδνζθνπηθφο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ θαζνδεγεί ηελ εμέιημε, 
ηελ ζχγθιηζε θαη ηελ πηνζέηεζε πξνηχπσλ γηα ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην. 
http://www.oasis-open.org 

HL7 – Health Level 7  
Νξγαληζκφο δεκηνπξγίαο πξνηχπσλ (πξνδηαγξαθψλ θαη  πξσηνθφιισλ) πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη εηδηθφηεξα κε δεδνκέλα δηαρείξηζεο κνλάδσλ 
πγείαο θαη αζζελψλ.  

http://www.hl7.org/ 

3.4. Φξεζηκφηεηα – νθέιε  

Ζ εθαξκνγή θαη ρξήζε αλνηρηψλ πξνηχπσλ απφ θάπνην νξγαληζκφ ή θνξέα 
πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 Δμαζθάιηζε επειημίαο 

 Δμαζθάιηζε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

 Απνθπγή κνλνπσιηαθνχ ραξαθηήξα θαη δέζκεπζεο ζηνλ έλα πξνκεζεπηή 

 Γεκηνπξγία ελφο δηεπξπκέλνπ πεδίνπ δεμηνηήησλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή 

 Ώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο 

 Γηαζθάιηζε κειινληηθήο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία – ηδηαίηεξε ζεκαζία 
έρεη φηαλ πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο (θαη επνκέλσο 
αλήθνπλ ζηνπο πνιίηεο) 

 Γηαζθάιηζε νκαινχ πιαηζίνπ αληαγσληζκνχ 

http://www.oasis-open.org/
http://www.hl7.org/


4. Αλνηρηά ζπζηήκαηα  

Αλνηρηά ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη ηα ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο 
θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ είλαη γλσζηφο. Δίλαη, δειαδή, ηα ζπζηήκαηα 
πιεξνθνξηθήο πνπ ζπλδπάδνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε ρξήζε αλνηρηψλ 
πξνηχπσλ. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ην γλσζηφ ηξφπν επηθνηλσλίαο, ζε έλα αλνηρηφ 
ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη γλσζηφο θαη ν ηξφπνο απνζήθεπζεο αιιά θαη ν ηξφπνο 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ.  

4.1. Ξιενλεθηήκαηα αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ  

Τα αλνηρηά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη λα δεκηνπξγνχλ νινθιεξσκέλα 
ζπζηήκαηα κε πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ηα νπνία ζα εκθαλίδνληαη ζαλ έλα εληαίν 
πεξηβάιινλ ζηνλ πνιίηε.  

Τα αλνηρηά ζπζηήκαηα είλαη απνδεδεηγκέλα πην αζθαιή απφ ηα θιεηζηά, δηφηη ιφγσ 
ηνπ αλνηρηνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, είλαη πην εχθνιν λα εληνπηζηνχλ θαη λα 
δηνξζσζνχλ ηα ιάζε απφ φινπο θαη φρη κφλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία. 

Σπλήζσο ηα αλνηρηά ζπζηήκαηα έρνπλ ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο απφ ηα θιεηζηά. 
Ιφγσ ηεο έηνηκεο αλνηρηήο ηνπο ζρεδίαζεο, έρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο πινπνίεζεο, 
ελψ ε αλνηρηή ηνπο αξρηηεθηνληθή θαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιια 
ζπζηήκαηα εμαζθαιίδεη δηάξθεηα ζην ρξφλν.  

Ζ ρξήζε αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ, ζε θάζε πεξίπησζε εμαζθαιίδεη ηα δεδνκέλα ηα 
νπνία απηφ επεμεξγάδεηαη, κηα πνπ είλαη δπλαηφ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα ππνζηνχλ 
επεμεξγαζία θαη απφ άιια ζπζηήκαηα.  

4.2. Ξιαίζηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο  

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ 
δεκνζίνπ ηνκέα, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί ηα αληίζηνηρα πιαίζηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. Τα πιαίζηα 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ζηελ νπζία νδεγίεο ζπκκφξθσζεο γηα δηαιεηηνπξγηθά 
ζπζηήκαηα. Θάζε λέν ζχζηεκα πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε Διιεληθφ 
νξγαληζκφ δεκφζηνπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ζπκβαηφ κε ην Διιεληθφ πιαίζην 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

4.2.1. Ειιεληθό πιαίζην δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

Κε πξσηνβνπιία ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο ηνπ 
Υπνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ πξνεηνηκάζηεθε Διιεληθφ Ξιαίζην 
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, δειαδή έλα θείκελν πξνδηαγξαθψλ γηα ηερληθά ζέκαηα θαη 
πξνδηαγξαθέο. Τν πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο βαζίζηεθε ζηελ αληίζηνηρε δηεζλή 
εκπεηξία θαη έιαβε ππφςε ηα απνηειέζκαηα ζχληνκεο θαηαγξαθήο ιεηηνπξγηθψλ 
αλαγθψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο αξηζκνχ δεκφζησλ θνξέσλ 

Νη βαζηθέο απνθάζεηο ηερληθήο πνιηηηθήο πάλσ ζηηο νπνίεο δηακνξθψζεθε ην 
ειιεληθφ πιαίζην δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη: 

 Δπζπγξάκκηζε κε ην Internet θαη ην World Wide Web γηα φια ηα ζπζηήκαηα 
πιεξνθνξηθήο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

 Ζ πηνζέηεζε ηεο XML σο ην θχξην πξφηππν γηα νινθιήξσζε δεδνκέλσλ θαη 
εξγαιείσλ παξνπζίαζεο γηα φια ηα ζπζηήκαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

 Ζ πηνζέηεζε ηνπ web browser σο ην θχξην κέζν πξφζβαζεο ηνπ πνιίηε ζηηο 
ππεξεζίεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 



 Ζ πξνζζήθε ησλ κεηαδεδνκέλσλ (metadata) ζην δπλακηθφ ησλ θπβεξλεηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ 

 Ζ απαίηεζε γηα ζπκκφξθσζε κε ην πιαίζην ζε νιφθιεξν ηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Τέινο, ε επηινγή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαζνδεγήζεθε απφ ηα εμήο: 

 Υπνζηήξημε από ηελ αγνξά – νη πξνδηαγξαθέο πνπ εθιέρζεθαλ 
ππνζηεξίδνληαη επξέσο απφ ηελ αγνξά θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα 
κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη ην ξίζθν ησλ θπβεξλεηηθψλ ζπζηεκάησλ 
πιεξνθνξηθήο  

 Κιηκάθωζε (Scalability) - νη πξνδηαγξαθέο πνπ εθιέρζεθαλ έρνπλ ηελ 
δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηνχλ απαηηήζεηο, φπσο αιιαγέο κεγέζνπο φγθνπ 
δεδνκέλσλ, αξηζκνχ ζπλαιιαγψλ θαη αξηζκνχ ρξεζηψλ 

 Αλνηθηά πξόηππα (Openness) – Νη πξνδηαγξαθέο βαζίδνληαη ζε αλνηθηά 
θαη επξέσο απνδεθηά πξφηππα πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα θαη δηαζέζηκα ζην 
επξχ θνηλφ. 

Τν Ξιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΞΓΖΓ) ζέηεη ηηο 
ηερληθέο πνιηηηθέο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 
ζπλνρήο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νξίδνληαο ηηο βαζηθέο 
πξναπαηηήζεηο γηα κία νινθιεξσκέλε θαη ειεθηξνληθή θπβέξλεζε. Γελ είλαη ηπραίν 
φηη ε Βξεηαληθή πξσηνβνπιία ηνπ e-Government ραξαθηεξίδεη ηελ 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα σο ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Θνηλσλίαο 
ηεο Ξιεξνθνξίαο.  

Ν άκεζνο ζηφρνο ηνπ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη λα δηεπθνιχλεη ηελ 
πινπνίεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ζπλνιηθή πηνζέηεζήο ηεο απφ 
νιφθιεξν ην δεκφζην ηνκέα. Ν ηειηθφο ζηφρνο είλαη δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ λα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο κέζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απξφζθνπηε ξνή θαη πξνο ηηο δπν 
θαηεπζχλζεηο. 

Ζ πινπνίεζε απηνχ ηνπ νξάκαηνο ηνπ e-Government βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ δεκνζίνπ λα παξέρνπλ ζαθή θαη πξνηππνπνηεκέλα 
ζεκεία επηθνηλσλίαο (ελαξκνληζκέλα κε δηεζλή θαη επξσπατθά πξφηππα). Τν πιαίζην 
πξνηππνπνηεί ηα εμήο: 

 Καζνξηζκέλε κνξθή πιεξνθνξηώλ γηα αληαιιαγή (κνξθή 
πιεξνθνξίαο θαη δεδνκέλσλ). Γειαδή θαζνξίδεη ηα γεληθά πξφηππα δφκεζεο 
ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο κεηα-πιεξνθνξίαο πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ 
απφ θάζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ δεκνζίνπ γηα λα ππνζηεξίδνπλ 
δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιια ζπζηήκαηα.  

 Καζνξηζκέλνο ηξόπνο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ (επηθνηλσλία / 
πξσηφθνιια). Θαζνξίδεηαη έλα ζχλνιν απφ ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο πνπ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ζπζηήκαηα πνπ ζα είλαη ζπκβαηά κε ην 
ΞΓΖΓ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα πινπνηείηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα (κεηαθέξνληαη 
ηα δεδνκέλα κε ηελ κνξθή πνπ αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν ζεκείν).  

 Καζνξηζκέλνο ηξόπνο πξόζβαζεο πιεξνθνξηώλ (αζθάιεηα / έιεγρνο 
πξφζβαζεο). Τν πιαίζην πξνζδηνξίδεη θαη ην ζχλνιν ησλ ηερλνινγηψλ πνπ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία ησλ 
ππεξεζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηα ζπκβαηά ζπζηήκαηα. 
Ξξνθαλψο, ε αζθάιεηα ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δελ εμαξηάηαη κφλν 
απφ ηελ αζθάιηζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 



 Καζνξηζκέλνο ηξόπνο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ (ππεξεζίεο 
θαηαιφγνπ). Τέινο, ην ΞΓΖΓ θαζνξίδεη ηηο ηερλνινγίεο metadata θαη 
θαηαιφγνπ γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ απαηηνχκελσλ e-services θαη πιεξνθνξηψλ 
ζην πιήξσο δηαιεηηνπξγηθφ κέιινλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 
πξνηείλεη. 
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Πεξηβάιινλ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο µε ηελ πηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ 

4.2.2. Επξωπαϊθό πιαίζην δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

Σηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (EIF) είλαη λα ππνζηεξίμεη ηε 
ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα παξέρεη θηιηθέο πξνο ηνλ πνιίηεο ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δηαζθαιίδνληαο ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα  ησλ 
ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Δίλαη κία απφ ηηο δξάζεηο 
ηνπ eEurope 2005 Action Plan, 

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2319/5644 
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5. Υινπνίεζε αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ  

Σηελ ελφηεηα απηή πξνηείλνληαη ηξφπνη ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο αλνηρηψλ θαη 
δηαιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνηάζεηο 
αξρηηεθηνληθήο γηα πινπνίεζε λέσλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ζε νδεγνχο κεηάβαζεο 
θαη αμηνπνίεζεο θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ  

5.1. Βαζηθέο αξρέο πινπνίεζεο - Ξξνηάζεηο αξρηηεθηνληθήο 

Ξαξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη αξρέο πνπ 
ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε ή ηελ επηινγή εξγαιείσλ 
ινγηζκηθνχ γηα ρξήζε ζηνπο δήκνπο αιιά θαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο γεληθφηεξα. 

5.1.1. Χξήζε ηνπ WWW θαη Αμηνπνίεζε ηωλ επξπδωληθώλ δηθηύωλ  

Κέζσ ηνπ έξγνπ ΣΥΕΔΥΜΗΣ παξέρεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ησλ δεκφζησλ 
ππεξεζηψλ κε δίθηπα δεδνκέλσλ πςειψλ ηαρπηήησλ. Έηζη, είλαη δπλαηή ε 
αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ρξήζεο φρη κφλν εθαξκνγψλ 
βαζηζκέλσλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (web based applications), αιιά θαη νινθιεξσκέλσλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ χπαξμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ κεηψλεη ην θφζηνο 
επηθνηλσλίαο, ελψ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο πνιίηεο λα έξζνπλ ζε επαθή θαη 
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λέεο ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο. 

5.1.2. Δηαρωξηζκόο ηεο παξνπζίαζεο από ην πεξηερόκελν  

Ξξνηείλεηαη λα δηαρσξίδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ εθαξκνγψλ θαη ν ηξφπνο πνπ απηά 
παξνπζηάδνληαη. Κε απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη επέιηθηα ζπζηήκαηα θαη 
εμαζθαιίδνληαη ηα δεδνκέλα. Κε ηα ηδία δεδνκέλα, θαη αιιάδνληαο κφλν ηνλ ηξφπν 
παξνπζίαζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ κέζα απφ πνιιαπιά 
θαλάιηα (γηα παξάδεηγκα Internet, ηειέθσλν, θηλεηφ ηειέθσλν). Υπάξρεη επίζεο ε 
δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

5.1.3. Σπζηήκαηα αξρηηεθηνληθήο n-tier 

Ζ αξρηηεθηνληθή πνιιαπιψλ επηπέδσλ (ε αιιηψο αξρηηεθηνληθή n-tier) είλαη κία 
αξρηηεθηνληθή πειάηε-εμππεξεηεηή, φπνπ κηα εθαξκνγή εθηειείηαη ζε πεξηζζφηεξεο 
απφ κία δηαθξηηέο κνλάδεο. Σε έλα ηέηνην ζχζηεκα θάζε ιεηηνπξγηθή κνλάδα είλαη 
ζαθψο δηαρσξηζκέλε θαη επηθνηλσλεί κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο κε 
ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθψο νξηζκέλν ηξφπν. Έλα ζχζηεκα ζρεδηαζκέλν κε απηή ηε 
ινγηθή είλαη εχθνια επεθηάζηκν θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκν. Ξαξάδεηγκα εθαξκνγήο 
απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο απνηειεί κηα εθαξκνγή ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 
ελδηάκεζν ινγηζκηθφ γηα ηελ πξφζβαζε ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. 

Ζ πην ζπλήζεο αξρηηεθηνληθή πνιιαπιψλ επηπέδσλ είλαη απηή ησλ ηξηψλ επηπέδσλ 
(3-tier) πνπ απνηειείηαη απφ ην επίπεδν ηεο παξνπζίαζεο (Presentation tier) ηεο 
επεμεξγαζίαο (Logic tier) θαη ηεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ (Data tier). 



 

Παξάδεηγκα αξρηηεθηνληθήο n-tier 5 επηπέδωλ  

5.1.4. Μεηαδεδνκέλα  

Τα κεηαδεδνκέλα πεξηγξάθνπλ πψο θαη απφ πνηνλ απνθηήζεθε κηα ζπγθεθξηκέλε 
πιεξνθνξία, αιιά θαη ην πσο απηή ε πιεξνθνξία είλαη δηακνξθσκέλε. Δίλαη δειαδή 
δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ άιια δεδνκέλα. Ζ βαζηθή ρξεζηκφηεηα ησλ 
κεηαδεδνκέλσλ είλαη λα επηηαρχλνπλ θαη λα εκπινπηίδνπλ ηελ αλαδήηεζε. Ζ 
αλαδήηεζε κε ηε ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ γιηηψλεη ηνλ ρξήζηε απφ πεξίπινθεο θαη 
ρξνλνβφξεο ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίεο θηιηξαξίζκαηνο πιεξνθνξηψλ. 

Κε ηελ επξεία έλλνηα, ηα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 
πεξηγξάςνπλ δνκέο πιεξνθνξίαο θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο ζπζηεκάησλ ηνπ 
δεκνζίνπ ηνκέα. Τα κεηαδηδφκελα είλαη θαη απηά έλα είδνο πξνηχπνπ πνπ 
δεκηνπξγείηαη θαη ζπληεξείηαη απφ κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο  

Τν Dublin Core Metadata Initiative είλαη νξγαληζκφο πνπ ζπληνλίδεη ηελ επηθνηλσλία 
θαη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αλνηρηψλ θαη δηαιεηηνπξγηθψλ πξνηχπσλ 
κεηαδεδνκέλσλ ηα νπνία θαιχπηνπλ κεγάιε γθάκα αλαγθψλ.  

Τν Dublin Core (www.dublincore.org) είλαη έλα απιφ πξφηππν θαλφλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί 15 ζηνηρεία (elements) γηα ηελ πεξηγξαθή ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ κε 
απψηεξν ζθνπφ ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ θαη αλάθηεζή ηνπο. Τν πξφηππν απηφ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ςεθηαθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο βίληεν, ήρνο, 
εηθφλεο, θείκελν αιιά θαη πην πνιχπινθσλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ηζηνζειίδεο. Ζ 
πινπνίεζή ηνπ βαζίδεηαη ζηηο κεηαγιψζζεο XML θαη RDF θαη εμαηηίαο ηεο απιφηεηάο 
ηνπ έρεη θαηαζηεί ην πην δηαδεδνκέλν πξφηππν κεηαδεδνκέλσλ. 

5.1.5. Χξήζε ηνπ πξνηύπνπ XML 

Ζ XML (eXtensible Markup Language) είλαη κηα γεληθήο ρξήζεο γιψζζα markup κε 
ηελ νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ γιψζζεο markup πεξηγξαθήο δεδνκέλσλ γηα 
εηδηθνχο ζθνπνχο. Κε άιια ιφγηα ε XML είλαη έλαο ηξφπνο πεξηγξαθήο δεδνκέλσλ.  

Ζ θχξηα ρξεζηκφηεηα ηεο XML είλαη ε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπζηεκάησλ θαη 
εηδηθφηεξα ζπζηεκάησλ ζπλδεδεκέλσλ κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Ζ ρξήζε ηεο 
XML δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε ζπζηήκαηα λα δηαβάδνπλ, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα 
αιιάδνπλ δεδνκέλα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα είλαη γλσζηή απφ πξηλ ε κνξθή ηνπο.  

Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο XML είλαη ε έκθαζε ζην πεξηερφκελν θαη φρη ζηελ 
απεηθφληζε θαη ε αλεμαξηεζία απφ νπνηνδήπνηε ζχζηεκα πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ. 

http://www.dublincore.org/


Βαζηζκέλνο ζηελ ηδέα ηνπ ηχπνπ εγγξάθνπ (document type concept), ν ηχπνο ηνπ 
εγγξάθνπ νξίδεηαη απφ έλα DTD (Document Type Definition) ή έλα XML-Schema 
θαη πεξηγξάθεη πνηα ζηνηρεία επηηξέπνληαη θαη πσο θαη κε πνηνπο πεξηνξηζκνχο ηα 
ζηνηρεία απηά ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην θείκελν. 

5.1.6. Δεκηνπξγία θαη πηνζέηεζε θνηλνύ ιεμηινγίνπ  

Ξξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζεκαζηνινγηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα, είλαη απαξαίηεην 
λα ππάξρεη θνηλφ ιεμηιφγην θαη νξνινγία ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ 
πνιίηε. Ζ δεκηνπξγία θαη ε ζπληήξεζε ελφο ηέηνηνπ ιεμηθνχ γίλεηαη θεληξηθά. Σηελ 
Διιάδα δελ έρεη δεκηνπξγεζεί αθφκε έλα ηέηνην ιεμηιφγην.  

Έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ ιεμηινγίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ρξήζε ζηελ ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ είλαη ην Integrated Public Sector Vocabulary 
(IPSV) http://www.esd.org.uk/standards/ipsv/ 

5.1.7. Χξήζε Ελδηάκεζνπ Λνγηζκηθό Δηαιεηηνπξγηθόηεηαο (ΕΛΔ) 

Ξξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο νη νπνίεο 
δελ έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα δηαιεηηνπξγνχλ, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην κπνξεί λα 
γίλεη ρξήζε Δλδηάκεζνπ Ινγηζκηθνχ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (ΔΙΓ). Τν Δλδηάκεζν 
Ινγηζκηθφ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θάλεη δπλαηή ηε δηαζχλδεζε πιεξνθνξηθψλ 
ζπζηεκάησλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 
ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ κέζν ην δηαδίθηπν. Έηζη, νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη 
δήκνη ειεθηξνληθά κπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα 
κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε θεληξηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (ΘΔΓΘΔ, ππνπξγεία, θαη 
άιινη θνξείο). Τν ΔΙΓ έρεη ηελ ηδηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη θαηά πεξίπησζε ψζηε λα 
κπνξεί επηθνηλσλήζεη θαη λα αληαιιάμεη δεδνκέλα κε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο αθφκε 
θαη αλ απηέο είλαη παιηέο θαη αζχκβαηεο κεηαμχ ηνπο 

Τν Δλδηάκεζν Ινγηζκηθφ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο (http://www.infosoc.gr/infosoc/el-
GR/services/elibrary/reports_list/prodiagrafes_dialeitourg_plirofor_systim/eld.htm) 
ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε αλάπηπμεο εθαξκνγψλ 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 

Ν ξφινο ηνπ θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα: νπζηαζηηθά ην ΔΙΓ αλαιακβάλεη λα 
παξέρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη δεδνκέλα ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 
κέζσ web services (XML over HTTP).  

Ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ ΔΙΓ έρεη ηηο εμήο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: 

 Αλεμαξηεζία απφ ηελ πιαηθφξκα πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη. 
Τν ΔΙΓ αλαπηχρζεθε ζε Java ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε φιεο ηηο 

http://www.esd.org.uk/standards/ipsv/
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/reports_list/prodiagrafes_dialeitourg_plirofor_systim/eld.htm
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/reports_list/prodiagrafes_dialeitourg_plirofor_systim/eld.htm


δηαδεδνκέλεο πιαηθφξκεο πιηθνχ / ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο (Microsoft 
Windows, Linux, Mac OS, δηάθνξα Unix, θιπ). 

 Δπθνιία θαη απιφηεηα ζηε ρξήζε, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη web services ρσξίο 
λα απαηηείηαη ή ζπγγξαθή θψδηθα, αιιά θαη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 
πνιχπινθσλ custom connectors κέζσ θψδηθα. 
Τν ΔΙΓ έρεη ππνζηεξίδεη δχν ηξφπνπο νξηζκνχ ππεξεζηψλ: 

o πινπνίεζε κέζσ απεπζείαο πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ππνζηεξίδεη 

o πινπνίεζε κέζσ επεθηάζεσλ πνπ πινπνηνχλ ηε δηαζχλδεζε κε ην 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (custom connectors) 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο έηνηκσλ ζρεκάησλ XML (XSD) γηα ηα δεδνκέλα πνπ 
αληαιιάζζνληαη. 
Τν ΔΙΓ ππνζηεξίδεη ηε δήισζε αξρείσλ XSD πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο ηχπνπο 
ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κέζσ ησλ web services.  

5.1.8. Τήξεζε ηωλ Πιαηζίωλ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο  

Γηα λα κπνξνχλ νη ππεξεζίεο λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα δηαιεηηνπξγνχλ, είλαη 
απαξαίηεηε ε πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Ξιαηζίνπ 
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ζπγθεθξηκέλνπο θαη 
αλνηρηνχο ηξφπνπο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, αζθάιεηαο, πηζηνπνίεζεο, ειέγρνπ 
πξφζβαζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. Υηνζεηψληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ Ξιαηζίνπ 
απηνχ, εμαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο κεηαμχ 
φισλ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ (Υπνπξγεία, Λνκαξρίεο, Γήκνη Ξεξηθέξεηεο), ησλ 
επηρεηξήζεσλ, ηνπ πνιίηε αιιά θαη κεηαμχ ζπζηεκάησλ άιισλ ρσξψλ. 

5.1.9. Χξήζε αλνηθηώλ πξνηύπωλ  

Ξξνυπφζεζε γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα είλαη ε ρξήζε αλνηθηψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ 
πξνηχπσλ. Θάπνηα απφ ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα αλνηρηά πξφηππα 
επηθνηλσλίαο είλαη ηα XML, RDF θαη electronic government metadata standards (e-
GMS) .  

5.1.10. Δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο θαη αζθάιεηαο ηωλ δεδνκέλωλ 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ ηα 
δεδνκέλα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ αθφκε θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο θάπνηνπ 
ζπζηήκαηνο, ή θπζηθήο θαηαζηξνθήο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα 
θαηάιιεια ζπζηήκαηα πιενλαζκνχ (redundant storage) θαη ιήςεο αληηγξάθσλ 
αζθαιείαο. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα αζθαιείαο 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ή επαίζζεησλ δεδνκέλσλ απφ ηξίηνπο. 

5.1.11. Σπζηήκαηα «γεληθήο ρξήζεο» – Service Oriented Architecture  

Δίλαη πην ζπκθέξνπζα ε ρξήζε έηνηκσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηα νπνία 
κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο εθάζηνηε αλάγθεο, παξά ε 
αλάπηπμε ζπζηεκάησλ απφ ηελ αξρή.  

5.1.12. Αλνηρηό ινγηζκηθό θαη ρξήζε ηνπ όπνπ απηό είλαη δπλαηό 

Τν αλνηρηφ ινγηζκηθφ παξέρεη εγγελή θαη επαιεζεχζηκε ππνζηήξημε αλνηρηψλ 
πξνηχπσλ, ιφγσ ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηνπ. Ν ηξφπνο δειαδή 
αλάπηπμεο θαη ν πεγαίνο θψδηθαο είλαη αλνηρηφο θαη πξνζβάζηκνο απφ φινπο. Ζ 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πνπ 



αλαπηχζζεηαη ην ινγηζκηθφ, κε βάζε ην φηη ελζαξξχλεη ηελ θνηλή ρξήζε αιιά θαη κε 
ηνλ ηξφπν πνπ ην ινγηζκηθφ ειέγρεηαη αλνηθηά.  

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ είλαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο ε θάζε  εθαξκνγή ππάξρεη θαη εμειίζζεηαη παξάιιεια  κε ηελ 
αληίζηνηρε θνηλόηεηα ρξεζηώλ θαη πξνγξακκαηηζηώλ. Απηφ ζπκβαίλεη 
ηδηαίηεξα ζηηο πην δεκνθηιείο θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο εθαξκνγέο αλνηρηνχ 
ινγηζκηθνχ. Θάζε κέινο κπνξεί λα σθειεζεί ιακβάλνληαο ππνζηήξημε θαη 
ηερλνγλσζία αιιά θαη κέζσ ηεο θνηλφηεηαο λα ζπκβάιιεη ζηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή 
θαη λα επεξεάζεη ηελ εμέιημή ηεο.  

Η Δπξωπαϊθή Έλωζε έρεη από θαηξό αλαγλωξίζεη ηελ αμία ηνπ αλνηρηνύ 
ινγηζκηθνύ εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Σην πιαίζην 
απηφ ηεο πξνψζεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη 
αλαιάβεη ζεηξά πξσηνβνπιηψλ, φπσο ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ θαη ζχζηαζε νκάδσλ 
εξγαζίαο. Δηδηθά γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, ππάξρεη ην Ξξφγξακκα IDA (Electronic 
Interchange of Data between Administrations), πνπ ζρεδηάζηεθε κε πξσηνβνπιία ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα 
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ιεηηνπξγεί 
Ξαξαηεξεηήξην γηα ην Διεχζεξν Ινγηζκηθφ, ελψ πξφζθαηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
εγθαηλίαζε έλα λέν εμεηδηθεπκέλν θφκβν κε ζηφρν λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 
επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ην ειεχζεξν ινγηζκηθφ. 

Ξαξάιιεια, θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί θαη γεληθφηεξα θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε 
αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο απνθαζίδνπλ θαη ζηαδηαθά θηλνχληαη πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ.  



6. Ξαξαδείγκαηα – Θαιέο Ξξαθηηθέο  

6.1. Building Interoperability for United Kingdom Historic Environment Information 
Resources 

Κηα πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηζηνξηθή 
θιεξνλνκηά ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

http://www.dlib.org/dlib/june05/lee/06lee.html 

6.2. Case Study in the Euregio: Reducing the administrative burden of mobility 

Σηφρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα εξεπλήζεη ην πψο ε κεηαθίλεζε πνιηηψλ ζε 
δηάθνξεο ρψξεο ζηεο Δπξψπεο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ειεθηξνληθή αληαιιαγή 
δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Αθφκε γίλεηαη 
ππνινγηζκφο ηνπ επηπιένλ θφξηνπ ιφγσ απηψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη γίλνληαη 
πξνηάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ.  

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3878/5887#documentation 

http://www.dlib.org/dlib/june05/lee/06lee.html
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3878/5887#documentation


7. Βηβιηνγξαθία – Ξεγέο  

7.1. Γηθηπαθνί ηφπνη 

Γίθηπν TESTA 
Trans European Services for Telematics between Administrations 
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2097/5644 

Οξγαληζκόο πξνηππνπνίεζεο OASIS 
Mε θεξδνζθνπηθφο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ θαζνδεγεί ηελ εμέιημε, ηελ ζχγθιηζε θαη 
ηελ πηνζέηεζε πξνηχπσλ γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.  
http://www.oasis-open.org/ 

Δλδηάκεζν Λνγηζκηθό Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο (ΔΛΓ) ηεο ΚΤΠ. 
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/services/elibrary/reports_list/prodiagrafes_dialeitourg_plirofor_systim/eld.htm 

Οξγαληζκόο IDA – IDABC 
Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, 
Businesses and Citizens. 
Νξγαληζκφο - θνξέαο ρξεκαηνδνηνχκελνο απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε κε ζηφρν λα 
βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Δπξσπατθψλ 
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηεο 
http://ec.europa.eu/idabc/ 

eGovernment Interoperability Observatory (eGovInterop Observatory) 
Τν παξαηεξεηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ 
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Σθνπφο ηνπ είλαη λα ρξεζηκεχζεη σο θεληξηθφ ζεκείν 
αλαθνξάο αιιά θαη επηθνηλσλίαο.  
http://www.egovinterop.net 

IDABC Open source observatory 
Ξαξαηεξεηήξην ηνπ νξγαληζκνχ IDABC γηα ην αλνηρηφ ινγηζκηθφ 
http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/452 

IDABC Architecture Guidelines 
Έλα πιαίζην κε πξνηάζεηο αξρηηεθηνληθήο γηα ζπζηήκαηα πνπ ζα κπνξνχλ λα 
δηαιεηηνπξγνχλ κε ην δίθηπν IDA θαη IDABC 
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2317/5644 

CIRCA - Communication and Information Resource Centre 
Administrator 
Θεληξηθή εθαξκνγή βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν (web based) πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα 
πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο IDΑ. Ξαξέρεη έλα θνηλφ εηθνληθφ πεξηβάιινλ 
ζπλεξγαζίαο γηα νκάδεο εξγαζίαο παξέρνληαο απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή 
δηαθίλεζε πφξσλ θαη εγγξάθσλ. Δίλαη βαζηζκέλε ζε αλνηρηφ ινγηζκηθφ  
http://forum.europa.eu.int/ 

IDA - PKI – Public Key Infrastructure  
Υπνδνκή δεκφζηνπ θιεηδηνχ γηα θιεηζηέο νκάδεο ρξεζηψλ πνπ αλαπηχρζεθε ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IDA. Ζ ππνδνκή δίλεη ηε δπλαηφηεηα αζθαινχο 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δίθηπν TESTA 
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2316/5644 

Έξγν Floss 
Κειέηε γηα ηελ ρξήζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ/αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ απφ 
ην δεκφζην ηνκέα θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ εθπαίδεπζε  
http://www.infonomics.nl/FLOSS/ 

The Dublin Core Metadata Initiative 
Δίλαη έλα αλνηρηφ θφξνπκ πνπ έρεη ζαλ αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθψλ 

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2097/5644
http://www.oasis-open.org/
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/reports_list/prodiagrafes_dialeitourg_plirofor_systim/eld.htm
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/services/elibrary/reports_list/prodiagrafes_dialeitourg_plirofor_systim/eld.htm
http://ec.europa.eu/idabc/
http://www.egovinterop.net/
http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/452
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2317/5644
http://forum.europa.eu.int/
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2316/5644
http://www.infonomics.nl/FLOSS/


πξνηχπσλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ θαιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα εθαξκνγψλ  
http://dublincore.org/ 

Local Government Category List (LGCL) -Ηλωκέλν Βαζίιεην  
Ιίζηα θαηεγνξηψλ (Category List) γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ ιίζηα 
αλαπηχρζεθε απφ ην έξγν LAWs κε ζθνπφ λα νξίζεη έλα θνηλφ ιεμηιφγην γηα ηνπο 
πφξνπο θαη ηελ πιεξνθνξία πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ ιίζηα 
απηή δεκηνπξγήζεθε κεηά απφ δηάινγν κε ρξήζηεο-ζηειέρε ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο 
http://www.esd.org.uk/standards/lgcl/lgcl.xml 

European Committee for Interoperable Systems (ECIS) 
Γηεζλήο κε-θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ 
πεξηβάιινληνο γηα δηαιεηηνπξγηθέο ιχζεηο πιεξνθνξηθήο  
http://www.e-c-i-s.org 

Microsoft Interoperability home 
Ν δηθηπαθφο ηφπνο ηεο εηαηξείαο Microsoft γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 
http://www.microsoft.com/interop/ 

Open Standards Repository 
Τν Open Standards Repository ζθνπεχεη λα γίλεη έλαο ηφπνο ζπγθέληξσζεο θαη 
δηαρείξηζεο πξνηχπσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θνηλφηεηα ηνπ αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ.  
http://openstandards.org/ 

The Free Standards Group 
Αλεμάξηεηνο κε-θεξδνζθνπηθφο θνξέαο πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ αλνηρηνχ 
ινγηζκηθνχ αλαπηχζζνληαο θαη πξνσζψληαο αλνηρηά πξφηππα. Τν Free Standards 
Group ππνζηεξίδεηαη απφ κεγάιεο εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο αιιά ηελ θνηλφηεηα ηνπ 
αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ  
http://www.freestandards.org/ 

EICTA - European Information & Communications Technology Industry Association 
Τν EICTA ζαλ ζηφρν έρεη ηε βειηίσζε ην επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο φζνλ 
αθνξά ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ αιιά θαη ηηο ειεθηξνληθέο 
ζπζθεπέο. ζηελ Δπξψπε.  
http://www.eicta.org 

Digital Interoperability Forum 
Φφξνπκ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςεθηαθήο δηαδξαζηηθήο ηειεφξαζεο ζηελ Δπξψπε  
http://www.difgroup.com/ 

ΔΧΔΠΑ  
Δπηηξνπή γηα ηελ Χεθηνπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ Ξνιηηηζηηθνχ Απνζέκαηνο 
http://www.hdpweb.org/ 

7.2. Σρεηηθέο κειέηεο θαη θείκελα 

Διιεληθό πιαίζην δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 
Τν Ξιαίζην Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζέηεη ηηο ηερληθέο 
πνιηηηθέο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπλνρήο 
ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νξίδνληαο ηηο βαζηθέο 
πξναπαηηήζεηο γηα κία νινθιεξσκέλε θαη ειεθηξνληθή θπβέξλεζε 
http://www.infosoc.gr/nr/rdonlyres/52e7270a-2fb3-4e4e-93f9-

3ec7f45b7e60/1066/greekegifstudy_v_1_5.pdf 

Δπξωπαϊθό πιαίζην δηαιεηηνπξγηθόηεηαο (EIF) 
Σηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (EIF) είλαη λα ππνζηεξίμεη ηε 
ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα παξέρεη θηιηθέο πξνο ηνλ πνιίηεο ππεξεζίεο 
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο δηαζθαιίδνληαο ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 
ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν. Δίλαη κία απφ ηηο δξάζεηο 

http://dublincore.org/
http://www.esd.org.uk/standards/lgcl/lgcl.xml
http://www.e-c-i-s.org/
http://www.microsoft.com/interop/
http://openstandards.org/
http://www.freestandards.org/
http://www.eicta.org/
http://www.difgroup.com/
http://www.hdpweb.org/
http://www.infosoc.gr/nr/rdonlyres/52e7270a-2fb3-4e4e-93f9-3ec7f45b7e60/1066/greekegifstudy_v_1_5.pdf
http://www.infosoc.gr/nr/rdonlyres/52e7270a-2fb3-4e4e-93f9-3ec7f45b7e60/1066/greekegifstudy_v_1_5.pdf


ηνπ eEurope 2005 Action Plan, 
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2319/5644 

Πιαίζην δηαιεηηνπξγηθόηεηαο Ηλωκέλνπ Βαζηιείνπ 
http://www.govtalk.gov.uk/documents/e-GIF4Pt1_2002-04-25.pdf 

IDABC - Content Interoperability Strategy 
Κία πξσηνβνπιία ηνπ IDABC γηα ηελ επίηεπμε ζεκαζηνινγηθήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο 
κεηαμχ ππεξεζηψλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ.  
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3875/5890 

IDABC - Architecture Guidelines 
Ξιεξνθφξεζε, γεληθέο αξρέο θαη νδεγίεο αξρηηεθηνληθήο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ππεξεζηψλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. 
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2317/5890 

The IDA Open Source Migration Guidelines 
Γεληθέο νδεγίεο γηα ηε κεηάβαζε ζε ζπζηήκαηα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ 
http://www.netproject.com/docs/migoss/v1.0/ 

Connected, Interoperable Systems Drive New Retail Innovation 
Κειέηε ηεο Microsoft γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 
http://download.microsoft.com/download/c/6/0/c6003d74-2f58-4868-a8ff-

172576303864/Interoperability.pdf 

Comparative assessment of Open Documents Formats 
Κειέηε ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
αλνηρηψλ πξνηχπσλ απνζήθεπζεο εγγξάθσλ.  
http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=17982  

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2319/5644
http://www.govtalk.gov.uk/documents/e-GIF4Pt1_2002-04-25.pdf
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3875/5890
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2317/5890
http://www.netproject.com/docs/migoss/v1.0/
http://download.microsoft.com/download/c/6/0/c6003d74-2f58-4868-a8ff-172576303864/Interoperability.pdf
http://download.microsoft.com/download/c/6/0/c6003d74-2f58-4868-a8ff-172576303864/Interoperability.pdf
http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=17982

