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Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ
Διαλειτουργικότθτα: 7 κφριεσ δράςεισ
• Δράςθ 21: Προτάςεισ νομοκεςίασ για τθ διαλειτουργικότθτα ςτισ ΣΠΕ
• Δράςθ 22: Προϊκθςθ νζων κανόνων κζςπιςθσ προτφπων
• Δράςθ 23: Παροχι οδθγιϊν ςχετικά με τθν τυποποίθςθ των ΣΠΕ και τισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμικειασ
• Δράςθ 24: Θζςπιςθ ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ και πλαιςίου
διαλειτουργικότθτασ
• Δράςθ 25: Ανάλυςθ των επιπτώςεων διάκεςθσ πλθροφοριϊν και
προτφπων από ςθμαντικοφσ ςυντελεςτζσ τθσ αγοράσ ΣΠΕ
• Δράςθ 26: Εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ
από τα κράτθ μζλθ
• Δράςθ 27: Εφαρμογι των ψθφιςμάτων του Malmö και τθσ Γρανάδασ από
τα κράτθ μζλθ

Ευρωπαϊκι Επιτροπι / ISA
τα πλαίςια του ISA, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει αναπτφξει μια ςειρά από προγράμματα

και πρωτοβουλίεσ για τθ διαλειτουργικότθτα των δθμοςίων υπθρεςιϊν. Οι κυριότερεσ
είναι:

•

Σο Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ (European Interoperability Framework
– EIF) αποτελεί το βαςικό πρότυπο για τθ διαλειτουργικότθτα ΣΠΕ ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.

•

το Ευρωπαϊκό Κζντρο για τθ Σθμαςιολογικι Διαλειτουργικότθτα, SEMIC.EU

•

το Παρατθρθτιριο Εκνικών Πλαιςίων Διαλειτουργικότθτασ, NIFO

•

το Παρατθρθτιριο και Αποκετιριο Ανοικτοφ Κώδικα για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ,
OSOR.eu

•

το Παρατθρθτιριο για τθν Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, ePractice.eu

•

ο διαδικτυακόσ τόποσ Your Europe, όπου παρουςιάηονται οι βαςικζσ πανευρωπαϊκζσ υπθρεςίεσ ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ

•

Δράςεισ για τα ανοικτά δεδομζνα και τθ διαλειτουργικότθτα με ςυςτιματα
επιχειριςεων και πολιτϊν

Ελλάδα
• Τελευταία ςτουσ 27 ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ ςτθν
ΕΕ, με ΚΤΡΙΟ κζμα τθ διαλειτουργικότθτα (υποδομζσ
υπάρχουν)
• Απίςτευτθ ςπατάλθ πόρων από ιδιωτικό και δθμόςιο
τομζα, εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ αυτόματθσ επικοινωνίασ
των ςυςτθμάτων (λεφτά υπάρχουν)
• Σο Πλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ, αν και νόμοσ, δεν
εφαρμόηεται από κανζνα δθμόςιο οργανιςμό ι
μονάδα (νόμοι υπάρχουν)
• Μεγάλεσ αδυναμίεσ ελζγχου τθσ διαλειτουργικότθτασ
από τουσ Δθμόςιουσ φορείσ (αλλά, ζργα και εταιρείεσ
υπάρχουν …)

Απαραίτθτεσ Δράςεισ
Α. Οργανωτικζσ – Νομικζσ Δράςεισ
1. Τιοκζτθςθ του Πλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ από το
δθμόςιο τομζα, με ανάλογεσ κυρϊςεισ
2. Οργάνωςθ και λειτουργία ενόσ Εκνικοφ Φορζα
Διαλειτουργικότθτασ

3. Ανάπτυξθ προτφπων και οδθγιϊν, για κάκε τομζα τθσ
δθμόςιασ διοίκθςθσ
4.

Ανάπτυξθ εκνικοφ πλαιςίου πιςτοποίθςθσ για τθ
διαλειτουργικότθτα

5. Δραςτθριοποίθςθ ςτα πλαίςια των διεκνϊν επιτροπϊν και
ομάδων εργαςίασ

6. Δράςεισ ενθμζρωςθσ προσ δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα

Απαραίτθτεσ Δράςεισ
Β. Σεχνολογικζσ και Διοικθτικζσ Δράςεισ
7. Κατάρτιςθ Επιχειρθςιακισ Αρχιτεκτονικισ (Enterprise Architecture)
8. Καινοτομικι αναδιοργάνωςθ των πρότυπων δθμόςιων υπθρεςιϊν
9.

υντιρθςθ και επζκταςθ των προτεινόμενων από το ΠΗΔ
πρότυπων αρχείων XML και κωδικολογίων

10. Ανάπυξθ του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ του ΠΗΔ
11. Ενταξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτθν επιχειρθςιακι
αρχιτεκτονικι
12. Ανάπτυξθ, ςυλλογι και διάκεςθ ανοικτϊν, δωρεάν εργαλείων
13. Μοντζλο αξιολόγθςθσ και αναπροςαρμογι τθσ ςτρατθγικισ
διαλειτουργικότθτασ

Προτάςεισ του νζου ΨΘ – (draft)
• Τιοκζτθςθ του Πλαιςίου Διαλειτουργικότθτασ από το δθμόςιο τομζα
• Οργάνωςθ και λειτουργία ενόσ Εκνικοφ Φορζα Διαλειτουργικότθτασ
• Ανάπτυξθ προτφπων και οδθγιϊν, για κάκε τομζα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
• Ανάπτυξθ εκνικοφ πλαιςίου πιςτοποίθςθσ για τθ διαλειτουργικότθτα
Οργανωτικζσ –
Νομικζσ Δράςεισ • Δραςτθριοποίθςθ ςτα πλαίςια των διεκνϊν επιτροπϊν και ομάδων εργαςίασ
• Δράςεισ ενθμζρωςθσ προσ δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα

• Κατάρτιςθ Επιχειρθςιακισ Αρχιτεκτονικισ (Enterprise Architecture)
• Καινοτομικι αναδιοργάνωςθ των πρότυπων δθμόςιων υπθρεςιϊν
• υντιρθςθ και επζκταςθ των προτεινόμενων από το ΠΗΔ πρότυπων αρχείων XML και
κωδικολογίων
Σεχνολογικζσ και
• Ανάπυξθ του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ του ΠΗΔ
Διοικθτικζσ
• Ενταξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτθν επιχειρθςιακι αρχιτεκτονικι
Δράςεισ
• Ανάπτυξθ, ςυλλογι και διάκεςθ ανοικτϊν, δωρεάν εργαλείων

Δράςεισ εξζλιξθσ
και ςυνζργειασ

• Δράςεισ ςυνζργειασ με περιοχζσ του ΨΘ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
• Μοντζλο αξιολόγθςθσ και αναπροςαρμογι τθσ ςτρατθγικισ διαλειτουργικότθτασ

Η ηωι αλλοφ: ζρευνα για τθ
διαλειτουργικότθτα διεκνϊσ
• Microsoft (US): Νζοι τρόποι standards management / conformance
testing (185+ product teams, vs 3000+ standards)
• SAP (DE): νζοι τρόποι περιγραφισ διαλειτουργικϊν
ενορχθςτρϊςεων και υπθρεςιϊν – μία νζα γλϊςςα για τθν
ανάπτυξθ (υπο)εφαρμογϊν
• FUJITSU (JP): early interoperability testing / collaborative plugtests

• ENGINEERING (IT): new enterprise-bus for manufacturing and
supply chain apps
• SDRC – Min of Health (TR): health applications interoperability
standards and testing platform !

Ποιο είναι το ‘Αγιο Διςκοπότθρο …
Interoperability by Design
θ δθμιουργία εφαρμογών-υπθρεςιών-ςυςκευών-υποδομών,
με ενςωματωμζνθ διαλειτουργικότθτα από τθ ςχεδίαςθ,
Που ακολουκεί ζνα νζο κφκλο ηωισ, τόςο για νζεσ όςο και υπάρχουςεσ
διατάξεισ
προχποκζτει κατάλλθλα εργαλεία ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ,

δίνοντασ τθ δυνατότθτα «εξελικτικισ εκμάκθςθσ» προτφπων ,
τα οποία είναι ανοικτά, δομθμζνα και κατθγοριοποιθμζνα προσ αυτόματθ
επεξεργαςία / εκμάκθςθ

To ζργο ENSEMBLE
http://www.fines-cluster.eu

• Ζργο FP7 με ςυντονιςτι το NTUA/GIC και κζμα
τθν ανάπτυξθ τθσ «επιςτθμονικισ βάςθσ» τθσ
διαλειτουργικότθτασ
• Μζροσ του Future Internet Cluster (FINES), με
περιςςότερεσ από 300 επιχειριςεισ και
οργανιςμοφσ
• Μία όλο και αναπτυςςόμενθ, ευρωπαϊκι
δεξαμενι ιδεϊν, προϊόντων και υπθρεςιϊν

To ζργο ENSEMBLE
http://www.fines-cluster.eu
• Παραδοτζα – ιδθ διακζςιμα:
– Θεωρθτικι τεκμθρίωςθ και state of the art
λφςεων διαλειτουργικότθτασ
– Μία εγκυκλοπαίδεια όρων, περιοχϊν, προτφπων
τθσ διαλειτουργικότθτασ (αγγλικά)
– Εργαλεία διάγνωςθσ για επιχειριςεισ και
οργανιςμοφσ (online)
– Νζο Research Roadmap for FP7 – Horizon

Επόμενα Βιματα ?
(80 ειδικοί από 20 χϊρεσ)

Σι να κάνω ςτθν Επιχείρθςι μου

?

• Μάκε: αναηθτείςτε εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ των ςτελεχϊν ςασ
ςτθ διαλειτουργικότθτα (αφορά consultants, developers, testers,
sales & marketing people)

• Φτιάξε: αναπτφξτε ι προςαρμόςτε λφςεισ διαλειτουργικότθτασ ςε
προϊόντα ι υπθρεςίεσ ςασ, με μεγάλθ επίδραςθ για το χριςτθ (π.χ.
ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ ςε 1 stop – 1 sec – 1 cent)
• Ποφλα: προωκείςτε τισ γνϊςεισ και λφςεισ ςασ ςτον ιδιωτικό και
δθμόςιο τομζα, χρθςιμοποιϊντασ ςαν «όπλο» και το νομικό
πλαίςιο
• Δικτυώςου: ελάτε ςτο Greek Interoperability Council
www.greekic.gr μαηί με άλλεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, και
ςτο www.fines-cluster.eu για δωρεάν τεχνογνωςία και βοικεια

Thank you
Find me in www.twitter.com

yannisc

PS: no spam, no spam-filters, no mailboxes at twitter …

