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Συντελεστές - Credits

Η δημιουργία και προώθηση του wiki υπηρεσιών & διαδικασιών 
εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕEΛΛΑΚ, 
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, προς την  διάχυση 
τεχνολογιών Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού 
Κώδικα στην βελτίωση της υπηρεσιών και απόδοσης των 
φορέων του Δημοσίου
https://eellak.ellak.gr/ 

Το υλικό του σεμιναρίου είναι συλλογική προσπάθεια, που την 
ξεκίνησε ο Σωτήρης Κυλάφης, εκπαιδευτής και αρχικός 
δημιουργός του wiki 
https://www.linkedin.com/in/sotirios-kilafis-29b82646/ 

https://eellak.ellak.gr/
https://www.linkedin.com/in/sotirios-kilafis-29b82646/


Τα κύρια συστατικά της wiki φιλοσοφίας
Key elements of the wiki approach

1. Συμμετοχή όλων των συνεισφερόντων εθελοντικά 
και ισότιμα χωρίς ηγεσία - 
Equal participation

2. Ανοικτότητα - Openness

a. στο περιεχόμενο 
b. στο  λογισμικό λειτουργίας

3. Πληθοπορισμός - Crowdsourcing



Πληθοπορισμός - Crowdsourcing

● Από την Βικιπαίδεια - Definition of crowdsourcing from Wikipedia

○ Μορφή συλλογικής διαδικτυακής δραστηριότητας στην 
οποία 

○ ένα άτομο, ένα ίδρυμα, ένας μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός ή μία εταιρεία προτείνει 

○ σε μία ομάδα ατόμων με 
■ ποίκιλες γνώσεις 
■ ετερογένεια και 
■ αριθμό, 

○ μέσω μιας ανοιχτής πρόσκλησης, 
○ να αναλάβουν εθελοντικά μία εργασία 

● Παραδείγματα πληθοπορισμού - Examples: 
○ Galaxy zoo: πληθοπορισμένη αστρονομία 
○ Βικιπαίδεια-Wikipedia: εγκυκλοπαίδια
○ Βικιλεξικό-Wiktionary:  λεξικό

https://el.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
https://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy_Zoo
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C


Τι είναι το Ελεύθερο λογισμικό
What is free software?

Λογισμικό που μπορεί να 
●χρησιμοποιηθεί, 
●αντιγραφεί, 
●μελετηθεί, 
●τροποποιηθεί και 
●αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό.

Παραδείγματα: 
Linux, Open Office, Android, Media Wiki

To λογότυπο είναι του https://opensource.org/ 

https://opensource.org/
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ΕΕΛΛΑΚ: Οργανισμός Ανοιχτών 

Τεχνολογιών 
✓  Ιδρύθηκε το 2008
✓  Μη κερδοσκοπικός Οργανισμός 
✓  Μέλη: 35 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά 

Κέντρα και Κοινωφελείς Οργανισμοί
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Σκοπός ΕΛ/ΛΑΚ  

 Ανάπτυξη και Προώθηση
 

✓  Ανοιχτών Προτύπων 
✓  Ανοιχτού Λογισμικού

✓  Ανοιχτού Περιεχομένου
✓  Ανοιχτών Δεδομένων 

✓  Ανοιχτής Διακυβέρνησης
✓  Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών

✓  Αδειών Creative Commons
✓  Τεχνολογιών  Ανοιχτού Υλικού & Σχεδίων

 (open hardware & design)  



To wiki υπηρεσιών & 
διαδικασιών
The services and procedures 
wiki



Τι είναι το wiki υπηρεσιών & 
διαδικασιών;
What is the services and procedures wiki

● Είναι μία γνωσιακή βάση (knowledge base) 
υπηρεσιών και διαδικασιών του δημόσιου 
τομέα 

● έχει αναπτυχθεί και είναι ανοιχτά διαθέσιμη 
στο διαδίκτυο (open on the Web) 

● βασίζεται στις αρχές του λογισμικού media 
wiki που χρησιμοποιείται και στη 
Βικιπαίδεια. 



Ποιός δημιουργεί το wiki 
υπηρεσιών & διαδικασιών
Who creates the services & procedures wiki?

●Κάθε ενδιαφερόμενος και γνώστης (κυρίως 
δημόσιοι υπάλληλοι) 

●Κάθε υπηρεσία αποτελεί, με όρους 
Βικιπαίδειας, ένα λήμμα που περιέχει 
ένα πίνακα δικαιολογητικών, 
τη διαδικασία που τηρείται βήμα προς βήμα, 
τα απαραίτητα έγγραφα 
με υποδείγματα για όλα τα έντυπα ή/και ηλεκτρονικές 

φόρμες και 
τη σχετική νομοθεσία στην οποία στηρίζεται.

 
 
 



 r

Η αρχική σελίδα του wiki υπηρεσιών & διαδικασιών

https://diadikasies.gr/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1


Υποδειγματικό λήμμα υπηρεσίας 

https://diadikasies.gr/%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%84_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
https://diadikasies.gr/%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%84_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82


Κατηγορία λήμματος υπηρεσίας 

https://diadikasies.gr/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1:%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82


Αρχείο που συνοδεύει και τεκμηριώνει το λήμμα 
(εξωτερικός-Διαδίκτυο ή εσωτερικός-σε αναρτημένο 
αρχείο σύνδεσμος)

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL89ciLegIW2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubBIdnL9I_fXXqfse1vUSgvg__tM25gAxs3BMmmekwRa


Συνοδευτικό αρχείο (έντυπο πίνακα 
προϋπηρεσίας) - αναρτημένο αρχείο στο wiki

https://wiki.ellak.gr/images/6/61/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91_%CE%97%CE%84%CE%A0%CE%94_108_%CE%A6%CE%95%CE%9A141_%CE%91_2013.pdf


Οι στόχοι του wiki υπηρεσιών & διαδικασιών 
Aims of the services and procedures wiki

Η χρήση του 
● βοηθά τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, 

○ να καταγράψουν και αναπτύξουν πλήρως από κάτω προς 
τα πάνω τη δομή των 
■ παρεχόμενων υπηρεσιών 
■ εσωτερικών διαδικασιών 

○ να προσφέρουν αξιόπιστες, τυποποιημένες  και νομικά 
τεκμηριωμένες υπηρεσίες
■ στους πολίτες και 
■ εσωτερικά στην υπηρεσία τους. 

● Βοηθά τους πολίτες  
○ να υλοποιήσουν τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο Τομέα, 
○ προσφέροντας τους πληροφόρηση για τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, 
○ το πιθανό κόστος, τον χρόνο και τα βήματα διεκπεραίωσης. 

 



Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα
What has been achieved so far

● Αναπτύξαμε το wiki διαδικασιών & υπηρεσιών με βάση 
το λογισμικό της βικιπαίδειας, media wiki και 
δημιουργήσαμε τον βασικό σκελετό του προγράμματος.

● Εκπαιδεύσαμε 120 υπαλλήλους της περιφέρειας Δ. 
Μακεδονίας στη χρήση του wiki.

● Διοργανώσαμε δύο σεμινάρια (2015/16) στο ΠΑΜΑΚ 
○ όπου 150 μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος 

οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων 
○ καταχώρισαν υπηρεσίες και διαδικασίες του δημόσιου 

τομέα στο wiki. 
● Πραγματοποιήσαμε  (από 16.2 έως 23.3.17) επτά 

σεμινάρια στο Υπουργείο Παιδείας και εκπαιδεύσαμε 
105 υπαλλήλους  στη συγγραφή υπηρεσιών/διαδικασιών 
στο wiki.

 
 



Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
wiki υπηρεσιών & διαδικασιών
Quantitative and qualitative characteristics of the 
services & procedures wiki

●  Αυτή τη στιγμή στο wiki υπηρεσιών & διαδικασιών έχουμε:
○ 1.800 λήμματα-articles (εκ των οποίων τα 800 είναι πλήρη)
○  400 αρχεία νόμων και υποδείγματα - files: laws & forms
○  200 κατηγορίες - categories
○  300 χρήστες - users
○  10 διαχειριστές - administrators

● Τρεις τρόπους κατηγοριοποίησης (categorization) των 
λημμάτων με βάση:
○ διοικητική μονάδα (administrative unit), 
○ είδος παρεχόμενης υπηρεσίας (type of service) 
○ τον ανθρώπινο κύκλο ζωής (human life cycle).

●  Άμεση απόκριση της αναζήτησης των λημμάτων  μέσω 
google - web searchable
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ΚΜεσοπρόθεσμοι στόχοι - 
Medium term goals

● Προβολή του εγχειρήματος - Promotion

● Διάδοση - Diffusion

● Οικοδόμηση κοινοτήτων - Establishment 
of communities

● Περαιτέρω απλούστευση της 
διαδικασίας εισόδου, και υποστήριξη 
της αναζήτησης, με χρήση του 
semantic wiki
○ https://www.semantic-mediawiki.org/ 

https://www.semantic-mediawiki.org/


Μακροπρόθεσμοι στόχοι
Long term goals

 
 
 

●  Η καταχώριση στο wiki υπηρεσιών όλων 
των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 
Implementation of the entire public sector services

○ Είναι περίπου 5.000. 
● Η δημιουργία κι άλλων wiki όπως π.χ.

Creation of other wikis, e.g.  
○ με όλους τους νόμους του ελληνικού 

κράτους
All the laws of the Greek State
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