
Πρόγραμμα για την ημερίδα στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, 9:00 – 15:00

Ενότητα 1: Η αρχή «Μόνον Άπαξ»

9:00 Χαιρετισμός από τους Διοργανωτές  

9:10 Συνοπτική παρουσίαση του έργου TOOP και της σχετικής αρχιτεκτονικής

9:20 Συνοπτική παρουσίαση του SCOOP4C, Maria A. Wimmer, Πανεπιστήμιο Koblenz-
Landau, Γερμανία (συντονιστής του έργου)

09:30

Παρουσίαση Δράσεων Διαλειτουργικότητας και «Μόνον Άπαξ» στην Ελλάδα: 

- Μητρώο Πολιτών Υπ. Εσωτερικών – ΚτΠ ΑΕ

- Κέντρο Διαλειτουργικότητας, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Υ.)

- Αποθετήριο  Εφαρμογών  του  Υπουργείου  &  Eποπτευόμενων  Φορέων
Υπουργείου Παιδείας

- Μητρώο Διαδικασιών. Το παράδειγμα https://diadikasies.gr/  

- Αξιολόγηση Διαλειτοργικότητας IMM (ΕΚΔΔΑ)

10:40 Διάλειμμα

Ενότητα 2: Ευκαιρίες και δυσκολίες για την εφαρμογή του «Μόνον Άπαξ»

11:00 Βασικά ευρήματα του έργου TOOP

11:15 Βασικά ευρήματα του έργου SCOOP4C

11:30

Συζήτηση σχετικά με: 

- τον τρόπο εφαρμογής της αρχής «Μόνον Άπαξ» για την προσφορά προηγ-
μένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

- τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που παρουσιάζονται και που
δεν επιτρέπουν την άμεση και καθολική εκμετάλλευσή της προς όφελος
των πολιτών, των επιχειρήσεων και των Δημόσιων Υπηρεσιών

- τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις δράσεις που υλοποιούνται 

- τις ενέργειες προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της αρχής «Μόνον
Άπαξ»

12:30 Διάλειμμα 

Ενότητα 3: Ενεργοποίηση εμπλεκομένων στην υλοποίηση του «Μόνον Άπαξ»

13:30 Εμπλεκόμενοι  και  ρόλος  τους  στην  αρχή «Μόνον  Άπαξ»,  Ελένη  Πανοπούλου,
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (εταίρος των έργων)

Δημιουργία Εθνικών Τομεακών Ομάδων 

13:45

Συζήτηση σχετικά με: 

- Τους ρόλους που διαδραματίζουν οι εμπλεκόμενοι σε Δημόσιο και Ιδιωτι-
κό Τομέα 

- Τους βέλτιστους τρόπους ενεργοποίησης των εμπλεκομένων σε υλοποιή-
σεις «Μόνον Άπαξ» τόσο εντός των εθνικών συνόρων όσο και σε διασυνο-
ριακό επίπεδο

- Τον στρατηγικό σχεδιασμό που απαιτείται για την επιτυχή και ενεργή 
συμμετοχή των εμπλεκομένων ιδιαίτερα στον Δημόσιο Τομέα

14:45
Επόμενα βήματα και συμπεράσματα, Maria A. Wimmer, Πανεπιστήμιο Koblenz-
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